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Znojmo si na Slavnostech okurek připomene
441 let pěstování a zpracování okurek
Začátek srpna ve Znojmě bude
opět patřit Slavnostem okurek. Znojemská okurka, která Znojmo proslavila i v zahraničí, bude k ochutnání
v nejrůznějších podobách. Kromě tradičních věcí, jako je trh nebo soutěž
o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku, si budeme moci pochutnat
také na specialitách připravených vybranými restauracemi a k vidění bude
rovněž i unikátní gastro show. „Letošní
ročník Slavností okurek jsme se snažili
posunout více ke špičkové gastronomii
a této koncepci je podmíněný také
stánkový prodej,“ říká Dušan Varga,
ředitel Znojemské Besedy.
V prostorách party stanu na Masarykově náměstí budou moci návštěvníci ochutnat okurková jídla připravená hotelem Prestige a alkoholické
i nealkoholické koktejly od restaurace
Illegal Bar. Hlavní roli bude okurka
hrát také v sobotní gastro show Romana Ťulpy a Václava Šmerdy, držitelů
medailí Magdaleny Dobromily Rettigové a dalších ocenění ve svém oboru,
kteří připravili pro Znojmo speciální
program.
Fotbalový
speciál
Zpravodajství
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FOTBALOVÝ SPECIÁL
Zaēíná první fotbalová liga
Poprvé v historii s naší úēasơ
Tým 1. SC Znojmo

Spodní Ǝada zleva: trenér brankáƎƽ Josef Hanzálek, VlasƟmil Hrubý, David Helísek, sportovní manažer Michal Sobota, kapitán Todor Yonov,
trenér Leoš Kalvoda, Marek Heinz, technický manažer Karel Hodák, Matúš Lacko, Petr Drobisz, asistent trenéra Tibor Duda.
ProstƎední Ǝada: masér Libor Paliēka, Josef Hnaníēek, Emir Zeba, Miloš Reljiē, JiƎí Doleēek, Radim Nepožitek, Radek Buchta, Bronislav StáŸa,
vedoucí mužstva JiƎí Podzemský. Horní Ǝada: Tomáš CihláƎ, JiƎí Zifēák, Roman HƎíbek, Tomáš OkleštĢk, Daniel Odehnal, Dominik Simerský,
Jan Mudra, Václav Tomeēek, Patrik Hrošovský.

89 let ēekalo Znojmo na postup do nejvyšší fotbalové soutĢže
V sezónĢ 2013/2014 si znojemšơ fotbalisté splní svƽj velký sen. Zlí jazykové sice tvrdí, že se
tento sen brzy promĢní v noēní mƽru, ale znojemšơ fotbalisté si nadcházející rok chtĢjí poƎádnĢ
užít. „Víme, že každý soupeƎ bude tĢžký a každý bod pro nás zlatý,“ míní brankáƎská jedniēka
mezi tyēemi VlasƟmil Hrubý. PƎesto se na první ligu tĢší. MĢli bychom si ji užít i my ostatní. Kdo
ví, zda po této sezónĢ nebudeme zase muset ēekat na naši úēast v první lize dalších 89 let.

V rámci programu se diváci mohou těšit také na vystoupení skupiny
Hamleti s Daliborem Gondíkem a Jakubem Wehrenbergem, Tomáše Kočka
& ORCHESTR, Big Band Laufen Austria, děti potěší Jaroslav Samson Lenk
a jeho setkání s Večerníčkem a také
řada pohádek. Příjemnou atmosféru

slavností podpoří flašinetář s harmonikáři a řemeslné stánky.
Na Horním náměstí budou různorodé atrakce – houpačky, kolotoče,
autíčka a soutěže pro děti s Vodáckým oddílem Neptun Znojmo, autogramiáda HC Orli Znojmo a mnoho
dalšího.
tz

Do Znojma míří poprvé
miliardová Gambrinus liga
Poprvé za 89 let bude hrát Znojmo
první fotbalovou ligu. Soutěž, ve které
se ročně točí až jeden a půl miliardy
korun. U příležitosti historicky první účasti našich fotbalistů v nejvyšší
domácí soutěži jsme pro vás, čtenáře
Znojemských LISTŮ, připravili speciální fotbalovou přílohu, kde se dozvíte
všechny podstatné informace. Najdete
v ní kompletní soupisku znojemského týmu, ideální sestavu, rozhovor

s trenérem i nejlepším hráčem našeho týmu a další zajímavosti z domácí
fotbalové soutěže. Prozradíme vám,
že nejlepší český ligový fotbalista se
narodil jen 89 kilometrů od Znojma,
i to, na které zápasy na podzim byste
se měli určitě vypravit. Již za pár dní
například změří naši hráči síly s mistrovskou Plzní a vy budete moci vidět
na vlastní oči Pavla Horvátha, Vladimíra Daridu a další hvězdy.

Soutěž
o nejlepší
okurku
Znojemská Beseda vyhlašuje
v rámci Slavností okurek 2013
Soutěž o nejlepší sterilovanou
okurku a nejlepší rychlokvašku.
Stačí do 30. července přinést vzorek okurek s receptem do budovy
Znojemské Besedy na Masarykově
náměstí 449/22 ve Znojmě. Nutné
přiložit kontaktní údaje!
Vyhlášení soutěže proběhne
2. srpna v 17.00 hodin na Masarykově náměstí v rámci programu
Slavností okurek. Letošní ročník
bude hodnotit speciální porota nechte se překvapit!
lp
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RADNICE ZVÝŠILA DOTACI.
PENÍZE JDOU NA NOVÉ SANITKY
Vedení města navýšilo dotaci znojemské nemocnici. Od města dostane další 2 miliony korun. Peníze
půjdou na nákup tří až čtyř nových
sanitek s povinnou výbavou. Sloužit
budou dopravní zdravotní službě
nemocnice.
ORGANIZÁTOR ZAKÁZEK
NA ROK
Jelikož se vedení města Znojma
nepodařilo najít vysoce erudovaného a kvalitního partnera, který by
dlouhodobě organizoval veřejné
zakázky a s nímž by bylo možné
uzavřít smlouvu na dobu neurčitou,
přistoupí k jinému řešení. Nabídne
organizátorovi smlouvu pouze
na jeden rok. Výběrové řízení bude
vypsáno v závěru tohoto roku.
ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
KVŮLI BYTŮM
Znojemští zastupitelé se kvůli prodeji městských bytů mimořádně sejdou v létě. Zasedání je předběžně
plánováno na 13. srpna. Další pravidelné jednání proběhne 17. září.
ROTUNDA OTEVŘENA
DO KONCE SRPNA
Znojemskou rotundu čekají rozsáhlé opravy. Začnou přibližně
koncem srpna. Do té doby je památka stále přístupna veřejnosti
vždy od úterý do neděle. Vstup je
vždy po hodině (9.15 hodin první
prohlídka) pro skupinu maximálně
deseti lidí.
CESTOVÁNÍ S OBČANSKÝM
PRŮKAZEM
Turisté ocení, že mohou letos
použít i k cestám do zemí mimo
Schengen občanský průkaz. Ten
se uznává jako cestovní doklad
při cestě do Chorvatska. Použít
ho ale cestovatelé mohou také
na cestě do Albánské republiky,
Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Kosova, Makedonie a Srbska.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
VODA JE ŽIVOT
Vodárenská akciová společnost, a.s.,
divize Znojmo, vyhlašuje ve spolupráci s firmou Foto Mašek a pod záštitou města Znojma fotografickou
soutěž s tématem Voda je život. Soutěž je určena pro analogové nebo
digitální barevné i černobílé fotografie. Snímky zasílejte na adresu
VAS, a.s., divize Znojmo, Kotkova 20,
670 25 Znojmo. Na obálku napište
„Fotografická soutěž“. Uzávěrka
soutěže je 20. srpna. Více informací
na www.znojmocity.cz.

Obrovský zájem o volné byty.
Zájemci nabízejí i čtyřnásobek
Vedle projektu Klíč 2018, tedy privatizace městských bytů nájemníkům,
prodává město i volné byty v domech,
které jsou určené k prodeji.
Prodej zde probíhá formou nabídkových řízení – tedy kdo dá víc,
vyhraje. Za některé byty nabízejí zájemci i trojnásobek ceny vyplývající
ze znaleckého posudku, která je cenou
vyvolávací.
„Prodej volných bytů probíhá výborně. Jsou sice lokality, o které není
až takový zájem, ale na druhou stranu

jsou ulice jako Rumunská, Jugoslávská,
Slovenská nebo Pražská, kde zájemci
nabízí dvakrát až třikrát vyšší cenu,
než je cena vyvolávací,“ vysvětluje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Ulice Vídeňská patří zrovna mezi
lokality s nižší atraktivitou. Prodej
jedné bytové jednotky však zlomil asi
všechny rekordy – zájemce nabídl více
než čtyřnásobek a město tak místo
163 000 korun získá 710 000 korun.
K dnešnímu dni bylo nabídnuto
přes 60 z celkových 132 volných byto-

vých jednotek k prodeji. Zájem o ně je
téměř stoprocentní.
Prodej volných bytových jednotek
probíhá i nadále. Veškeré informace k procesu prodeje volných bytů,
včetně aktuálně prodávaných (byty
jsou k prodeji nabízeny po etapách),
naleznete na webových stránkách
www.znojemskebyty.cz v záložce Prodej volných bytů a nebytových prostor.
Na stránkách jsou k dispozici i karty
bytů s fotkami, údaji o dispozici bytu,
rozloze a vyvolávací ceně.
zp

Pozor na spekulanty s byty!
Nenechte si vzít střechu nad hlavou
Téměř po roce je to tu znovu.
Nájemníci městských bytů dostávají
do schránek podivné letáky s nabídkou odstupného nebo odkoupení
bytu v rámci projektu Klíč 2018.
Tentokrát nejsou letáky anonymní, ale jsou pod nimi podepsaní
manažeři a ředitelé realitních a makléřských společností.
„Nabídka těchto společností je
nereálná. Apeluji na nájemníky, aby
na tento leták nijak nereagovali. Realitní a makléřské společnosti, které, ač
to v letáku vylučují, budou chtít takový
byt obratem ruky prodat další oso-

bě a budou dávat podepisovat dokumenty, které nájemníci nebudou moci
dodržet. Nájemníci by tak velice rychle mohli přijít o střechu nad hlavou!
A navíc se můžou nechtěně zapojit
do podvodu, pokud by nedodrželi zákony a zásady pro prodej bytů a hned
by svůj byt prodali dál,“ vysvětluje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Nájemníci městských bytů se nemají čeho obávat. „Pokud na koupi
bytu nemají vlastní finanční prostředky, v Klientském centru Znojemské
byty jim rádi pomůžeme s pomocí
renomovaných bank nalézt řešení
například v podobě úvěru. Pokud si

Corso zůstane městu,
zastupitelé ho neprodají
Bývalá slavná znojemská kavárna Corso (později prodejna nábytku)
nepůjde do prodeje. Rozhodli o tom
zastupitelé, když na svém posledním
zasedání vyjmuli nebytový prostor
u Komenského náměstí z harmonogramu prodeje.
Důvodem je jeho strategická poloha a velikost. „Chtěli jsme, aby v tomto historickém a důležitém prostoru
zůstalo i nadále něco, co bude doplňovat charakter okolí. Ať by to byla
krásná kavárna, která tu kdysi bývala
a na kterou Znojmáci pořád vzpomínají, nebo podobné využití,“ vysvětluje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
V úvahu přichází i užívání některou
z městských příspěvkových organizací.
„Kdybychom prostor prodali, nejsme

schopni ovlivnit, jaká provozovna
zde bude. Vzhledem k poloze v centru města zde snadno časem může
vzniknout diskotéka nebo herna. A to
nechceme. Nejen kvůli nájemníkům,
budoucím vlastníkům bytů v domě, ale
i kvůli možným nežádoucím patologickým jevům jako je závislost na hracích automatech a podobně,“ dodává
starosta. „Jak bude nebytový prostor
přesně užíván, je nyní předčasné říci.
Záležet bude i na poptávce po pronájmu tohoto nebytového prostoru.
Ale zajímavé nápady na využití, které
zapadají do rázu historického centru
města, jako je např. zřízení cukrárny
s kavárnou, s dětským koutkem nebo
prodejna tradičního zboží, jsou určitě
vítány,“ dodává starosta.
zp, lp

nájemník nebude chtít ani tak koupit
byt, nemusí se ničeho obávat. Město ho
z nájmu vyhazovat nebude,“ dodává
starosta.
Pokud nájemníci mají jakékoliv
dotazy nebo pochybnosti nebo pokud
se setkají s podobným jednáním, je
nejlepší se ihned obrátit na Klientské
centrum organizátora prodeje znojemských bytů, který sídlí na Rudoleckého 8.
zp

MĚSTO Z NÁJMU
NIKOHO NEVYHODÍ

Opravy zimního
stadionu
Do zahájení sezony budou podle
informací Správy nemovitostí města
Znojma hotové další opravy na zimním stadionu.
Nutné bylo opravit kabiny pro
juniory i starší dorost, ale například
i kabinu A-mužstva, sprchy mládeže,
rekonstrukci vyžaduje rovněž podlaha
společných prostor a kabin, společenská místnost a bazén.
Nová bude také kabina na prodej
vstupenek. Rada města schválila investici ve výši 1, 3 milionu korun. „Zimní
stadion navštěvují kromě domácích
hráčů a fanoušků také hokejisté a hokejoví fandové dalších týmů EBE ligy,
takže je záhodno, aby tento sportovní
stánek odpovídal evropským standardům,“ konstatoval místostarosta Znojma Jan Grois.
xa
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Rekonstrukce
lázní
Městská plovárna Louka otevřela
pro rekreanty a především plavce své
brány již v polovině května. Na čas se
tedy mohly opět uzavřít Městské lázně.
Jedním z důvodů je samozřejmě úspora
nákladů, které Správa nemovitostí města Znojma jako správce areálu vydává
za provoz tohoto zařízení.
Hlavním důvodem ovšem je, že se
pokračuje v úpravách interiéru Městských lázní. „Letos se chystáme na závěrečnou fázi rekonstrukce lázní,“ potvrzuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Opravuje se stropní podhled nad plaveckým bazénem, veřejná sociální zařízení,
ale také objekt bazénků, ve kterých se učí
plavat malé děti. Významnou položku
tvoří i rekonstrukce kabiny na horký
vzduch a úprava podlah v šatnách. Celkem se bude do úprav Městských lázní
investovat v této fázi na dva miliony
korun. Novou sezonu pak objekt přivítá
v plném lesku. S dalšími investicemi
do tohoto komplexu krytých lázní se
již nepočítá. Vedení města totiž zahájilo
jednání, jejichž výsledkem má být nový
krytý bazén ve spodní části města. xa

STALO SE
ZNOJMO JE ČLENEM OHK
Město Znojmo se stalo novým členem Okresní hospodářské komory
ve Znojmě, s níž již delší dobu
spolupracuje na mnoha projektech v oblasti vzdělávání, podnikání i podpory při řešení problému
s nezaměstnaností. Nyní se budou
oba subjekty věnovat také rozšíření podpory cestovního ruchu
ve Znojmě a okolí.
DOTACE PRO VINOBRANÍ
Vinařskému fondu schválilo krajské zastupitelstvo dotaci ve výši
5 milionů korun na realizaci akce
Podpora a rozvoj vinařské turistiky
na jižní Moravě. Zároveň zastupitelé schválili dotaci v celkové výši
půl milionu korun na vinobraní
ve Znojmě a Mikulově – na obě
akce směřuje částka 250 tisíc korun.
 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a ředitelka Domova pro seniory U Lesíka Jarmila Eliášová přestřihli pásku u vchodu do nové budovy znojemského domova. Od začátku července
se sem už stěhují noví obyvatelé, ale šanci mají ještě další zájemci o umístění do tohoto moderního zařízení sociální péče. Žádosti jsou k dispozici v kanceláři Centra sociálních služeb
Znojmo nebo na webových stránkách centra. Informace podají také sociální pracovnice
v kanceláři Domova pro seniory ve Znojmě. Přednost mají ti, kteří pobírají příspěvek na péči
ve třetím a čtvrtém stupni závislosti.
xa, foto lp

Využijte e-aukce jako znojemská radnice
a budete plat za energie výrazně méně
Po velmi dobrých zkušenostech
z e-aukcí, které městu šetří nemalé prostředky, se vedení znojemské
radnice rozhodlo podpořit myšlenku
elektronických aukcí k nákupu elektřiny a plynu pro domácnosti, firmy,
živnostníky a společenství vlastníků
jednotek. Na podzim se má konat
první elektronická dražba těchto
dvou komodit.
Vedení radnice přesvědčily zkušenosti z ostatních měst i přístup firmy
A-tender s.r.o., která nabízí zájemcům
férové podmínky. U každého účastníka totiž garantují minimálně jedenáctiprocentní úsporu. Pokud bude nižší,
účastníci e-aukce smlouvu na novou
dvouletou dodávku energií uzavírat
nemusejí. Úspory se přitom běžně pohybují mezi dvaceti až třiceti procenty.
Přesná výše úspory bude známá v okamžiku ukončení e-aukce, kterou budou moci zájemci sledovat v přímém
přenosu. „Je nutné říci, že pro občany
je celý proces bezplatný. Žádné závazky neplynou ani městu, to je pouze
mediátorem, tedy pomáhá s propagací
a zvyšuje informovanost o možnosti
využít této elektronické aukce,“ vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel.

3

„Pokud budou mít občané nebo
podnikatelé o e-aukci zájem, postačí,
když se dostaví na naše tzv. sběrné
místo dat, které nám propůjčilo město, tedy do prostor podnikatelského
inkubátoru na náměstí Armády 8.
S sebou je nutné vzít jednak své roční
vyúčtování za energie, jednak platnou

V plánu jsou také veřejné prezentace myšlenky e-aukcí energií pro občany i podnikatele ze Znojma a okolí.
První se uskuteční ve středu 14. srpna
od 17.00 hodin ve velkém zasedacím
sále v budově úřadu na náměstí Armády, další pak ve středu 18. září. První
„ostrá“ e-aukce se plánuje na druhou

JAK FUNGUJE E-AUKCE
Elektronická aukce, neboli e-aukce, je soutěž o nákup zboží (např. energií), která probíhá ve virtuálním prostředí, tedy na počítačové síti. Firmy
ve snaze získat zakázku pro sebe se předhánějí v cenových nabídkách.
V současné době jde o nejefektivnější způsob, jak přinutit dodavatele
(např. energií) své ceny snížit na nejnižší možnou úroveň. Dodavatelé
energií cení balík domácností a podnikatelů jako celek, ne každého odběratele zvlášť, proto každý má možnost získat výrazně lepší ceny, než
pokud by se s dodavatelem energií snažil „smlouvat“ sám.
smlouvu se stávajícím dodavatelem,
včetně všech dodatků. Tam mu také
zodpovíme všechny otázky,“ doplňuje
František Sadílek, jednatel společnosti
A-tender s.r.o., která bude proces e-aukce administrovat. O zájemce se
bude starat proškolený pracovník firmy. K dostižení bude vždy v pondělí
a ve středu od 14:00 do 18:00 hodin,
od 29. července až do 9. října.

polovinu října. Pozváni budou jak
samotní účastníci, tak i zastupitelé
města a novináři. Všechny informace
k e-aukci energií jsou rovněž dostupné
na www.znojmocity.cz.
O e-aukci energií budeme ve Znojemských LISTECH pravidelně informovat v každém vydání až do konce
října, kdy celý proces vyvrcholí první
e-aukcí.
zp

ADRA DĚKUJE
ZA POMOC
Tým organizace ADRA děkuje
všem, kteří podpořili její sbírku
na pomoc lidem zasaženým povodněmi. Více než 12 milionů korun bude použito na obnovu bydlení, sanace omítek a čištění zdrojů
pitné vody. ADRA také lidem předala stovky tun materiální pomoci
a koordinovala dobrovolníky, kteří
pomáhali odklízet škody. Stále
lze přispívat, a to na účet veřejné
sbírky č. 34983498/0300, variabilní
symbol 391, nebo zasláním DMS
ADRA na 87 777.
ZNOJEMSKÉ GRÁCIE
TANČILY V LITVĚ
Do Litvy odjely město reprezentovat Znojemské Grácie. Skupina
tanečnic v důchodovém věku byla
pozvána organizátory na mezinárodní akci, které se účastní i další
zástupci evropských zemí.
TIBEŤAN NA KOLE
MEZI MĚSTY
Místostarosta Jan Grois přijal
na radnici Tibeťana Rinpo Yaka,
který cestuje na kole po Evropě,
aby vyjádřil solidaritu svým krajanům a při setkáních v mnoha
městech upozornil svět na jejich
tíživou situaci. O aktuálním stavu
v Tibetu, kde se jen za poslední tři
roky na protest proti represivní politice Číny upálilo 120 lidí, vyprávěl
i na znojemské radnici. Do deníku,
kam mu píší vyjádření lidé, se kterými hovořil, přibylo přání od Jana
Groise. Dvaačtyřicetiletý cyklista
vyjel v březnu z Bruselu a denně
ujede na kole až sto kilometrů.
Jeho cílem je navštívit 150 měst
ve 13 evropských státech.
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NEDOTÝKEJTE SE STŘÍKAČEK,
VOLEJTE 156
„V případě, že najdete injekční
stříkačku, v žádném případě na ni
nesahejte, ale zavolejte na naši
linku 156,“ vzkazují veřejnosti
znojemští strážníci, kteří se vždy
postarají o odborné odstranění
kontaminovaných jehel. Tak tomu
bylo i v posledních dvou případech. Zaměstnankyně městské
zeleně našly injekční stříkačky
při úklidu posekané trávy v horní
části městského parku a obdobný
nález ohlásila na městskou policii
také obsluha čerpací stanice na Vídeňské třídě, kde zůstala injekční
stříkačka ležet na toaletách.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 25. 7. ZNOJMO: od 9.30
do 12.30 hod. ul. R.Svobodové,
Do Lesek 2, 25–43, Jubilejní park
23, 24–36, Horova, K sirotčinci 4, 6,
Vančurova kromě č.17, Přímětická
42, 44, 46, Resslova 13, 28, 29, Mahenova 2–5.
Dne 29. 7. ZNOJMO: od 7.30
do 9.30 hod. ul. U Lesíka všechna
popisná čísla, nový Domov pro
seniory nebude omezen!
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 7. srpna proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška sirén nepřerušovaným tónem
po dobu 140 vteřin.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert
(Vídeňská třída, tel.: 515 227 835):
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00
Interspar
(Brněnská ul., tel.: 515 223 616):
Po–So 9.00–20.30, Ne 9.00–20.00
Kaufland
(Jarošova ul., tel.: 515 224 053):
Po–Ne 8.00–20.00
(ul. Dukelských boj., tel.: 515 244 644):
Po–So 7.15–19.15, Ne a svátky
8.00–20.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, tel.:
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou
péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel.: 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Sportovní stadion uprostřed
náměs přestane strašit
Sportovní stadion přímo uprostřed
náměstí Otmara Chlupa ve Znojmě byl
donedávna raritou a strašákem zároveň. Plechové oplocení kolem hřiště se
časem stalo nedílnou, i když nevzhlednou součástí zdejšího koloritu. Vedení
města Znojma se však rozhodlo pro
revitalizaci sportovního zařízení, kterému Znojmáci říkají Čafka.
Dispoziční úpravy přízemí hlavní budovy sportoviště byly ukončeny
v nedávné době a přišly městskou pokladnu na 1,75 mil. Kč. Rekonstruovány byly šatny a sociální zařízení.
Vložené investice slouží především dětem a mladým sportovcům. Fotbalový
klub 1. SC Znojmo tu našel zázemí pro
Sportovní centrum mládeže a Sportovní středisko mládeže.
Opravy ovšem rekonstrukcí šaten
neskončily, pokračují dál. V minulých
týdnech se demontovalo staré oplocení, zboural typický dřevěný stánek
na rohu náměstí a Rooseveltovy ulice.

V plánu je například demontáž částí objektů tribun v severní a západní
části hřiště, oprava a dozdění zídky
po obvodu areálu. Na ni se ukotví nové
oplocení, které bude tvořit pozinkovaná rámová konstrukce s výplní z tahokovu. Ve vybraných místech bude plot
nastaven ochrannou sítí z polyetylénu.

Počítá se také s demolicí vybraných
zpevněných ploch a s odstraněním
části betonových tribun v severozápadní části pozemku. Tak vznikne
plocha pro rozcvičení. Hotovo má být
do konce září. V další etapě se počítá
s vybudováním závlahového systému
a studny.
xa

 Po odstranění nevzhledných plechových dílců z oplocení stadionu náměstí Otmara
Chlupa nezvykle prokouklo.
Foto: xa

Staré parkoviště v novém
kabátě už v polovině srpna
Parkoviště na ulici Jana Palacha
slouží motoristům již řadu let. Po demolici původní zástavby se pro toto
místo našlo využití, které odlehčilo centru města. Desítky aut přestaly křižovat
ulicemi Horní a Dolní Česká a jejich
řidiči si zaplatili pohodlné a vždy téměř
jisté místo k parkování na rohu ulic
J. Palacha a Sokolská. O žádný mimořádný komfort ovšem nešlo. Prašný

a neurovnaný povrch právem uživatelé
považovali za nevhodné řešení.
Je pochopitelné, že vítají rozhodnutí přebudovat staré parkoviště na plochu se standardními službami. Parkoviště s novým povrchem bude vybaveno
závorovým systémem, jakým disponuje
i parkoviště na náměstí Svobody. Stávající kapacita sedmdesáti parkovacích
míst přitom zůstane zachována. Parko-

vací plocha se začlení do navigačního
systému pro lepší orientaci návštěvníků
při vyhledávání parkování.
Stavební práce byly zahájeny v červenci a potrvají do poloviny srpna.
Celkové náklady na rekonstrukci, včetně instalace závorového a navigačního
systému, mají činit dva a půl milionu
korun bez DPH. Investorem stavby je
firma .A.S.A. Eko Znojmo.
xa

Nová prodejna a stánky u autobusového nádraží
Radnice umazává resty z minula
Stavba nového autobusového terminálu před třemi lety si kromě jiného
vyžádala také demolici některých objektů, v nichž své živnosti provozovali
drobní podnikatelé. Místo museli uvolnit provozovatelé prodejny potravin
a květinářství a také majitel taxislužby.
Radnice s nimi v roce 2010 uzavřela
dohodu, na jejímž základě se živnostníkům kompenzoval ušlý zisk. Město
se na začátku desetiletí navíc zavázalo,
že po dokončení stavby autobusové-

ho nádraží vybuduje náhradní stánky
a prodejnu potravin.
Po komunálních volbách v roce
2010 se však ukázalo, že pozemky,
na kterých měla nová prodejna potravin
vyrůst, jsou majetkem Českých drah,
které souhlas se stavbou stánku podmiňovaly povinností města pozemky
majetkově vyřešit.
Znojmo bylo nuceno pozemky odkoupit, aby mohlo umazat rest z minula,
který dosud přišel městskou poklad-

nu na 2,6 mil. korun. Jednání s Českými drahami vyústilo v závěru roku
2012 v odkup pozemků, město získalo
potřebná stavební povolení a před nedávnem vybralo ve výběrovém řízení
zhotovitele stavby. Celkově se bude investovat 2,4 mil. korun. Metoda e-aukce
přitom přinesla oproti původním předpokladům více než milionovou úsporu.
Nyní se začne v dolní části autobusového terminálu stavět prodejna potravin a před budovou České pošty vyroste
dvojstánek pro květinářství a taxislužbu.
Vložené investice město Znojmo chápe
jako rozšíření a zkvalitnění služeb pro
obyvatele Znojma i cestujících.
xa
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Starosta Vídně v Popicích otevřel
rodný dům Charlese Sealsﬁelda
V Popicích otevřeli rodný dům
spisovatele, cestovatele, žurnalisty
a teologa Charlese Sealsfielda
Donedávna nevzhledný objekt
se díky obrovskému úsilí několika
lidí z české a rakouské strany změnil
na nové muzeum muže celoživotně
obestřeného tajemstvím.

» Když se v 19. století objevil Čech
Karel Postl pod jménem Charles Sealsfield v New Orleansu, nikdo dlouho nevěděl, o koho jde a čím se živí.
Psal a vydával knihy, ale o sobě nic
neprozradil. Mluvilo se o něm jako
o Velkém neznámém nebo o novém
Monte Christovi. Teprve až jeho smrt
roku 1864 leccos objasnila. V okamžiku otevření závěti vyšlo najevo, že
se narodil jako nejstarší z jedenácti
dětí sedláka a rychtáře Antonína
Postla a jeho ženy Juliany v domě
číslo popisné 56 ve vesnici, ležící osm
kilometrů jižně od Znojma. Ani tehdy
se ale svět nedozvěděl více. Nové
muzeum na sebe vzalo nelehký úkol
přiblížit veřejnosti i z těch nemnoha
životních útržků záhadnou osobnost
nejvýznamnějšího popického rodáka.

Za vznikem muzea Charlese Sealsfielda stojí především majitel domu,
zakladatel Rakousko- české společnosti
ve Vídni Eduard Harant, který má silné
vazby na Čechy. Velmi vstřícně a štědře
zareagoval na myšlenku členů komise
městské části Popice vybudovat v domě
spisovatele stálou expozici.
Na výsledek se do Popic přijeli jako
první podívat významní hosté z Čech
a Rakouska. Zvláště vzácnými hosty byli
prezident Rakousko-české společnosti,
hejtman a primátor Vídně v jedné osobě Michael Häupl a Helga Löber, prapraneteř Charlese Sealsfielda, která je
prezidentkou Mezinárodní společnosti
Charlese Sealsfielda, jejímž členem je
i město Znojmo.
Znojmo zastupovali místostarostové Jan Grois a Pavel Balík. Všichni
ocenili práci těch, kdo se na novém turistickém lákadle Popic jakkoliv podíleli.
Na rekonstrukci se podílelo občanské sdružení Popice Charlese Sealsfielda o.s. a pod vkusnou, přehlednou expozicí jsou podepsáni Eva Bogdanová
(texty), Marek Venuta (foto) a Ateliér
FGT (grafické zpracování). Akce byla
zaštítěna institucí Österreich – Tschechische Gesellschaft Wien.
lp

 Pásku při vstupu do domu přestřihli místostarostové Znojma Pavel Balík a Jan Grois,
prapraneteř Charlese Sealsfielda Helga Löber, Eva Bogdanová a primátor Vídně Michael
Häupl.
Foto: lp

Město Znojmo a Městská zeleň
Znojmo vyhlašují 6. ročník soutěže
s názvem Rozkvetlé Znojmo. Odborná
porota vyhodnotí nejlepší květinovou
výzdobu oken, balkonu a předzahrádky. Fotografie s adresou a datem pořízení
můžete zasílat elektronicky na adresu zu-

zana.pastrnakova@muznojmo.cz nebo
poštou na městský úřad do 19. srpna. Výherci se mohou těšit na poukazy na odběr zboží v zahradnictví
a na vstupenky na Znojemské historické vinobraní 2013. Více informací
na www.znojmocity.cz.
zp

Dě na novém hřiš postrádaly prezidenta
Město dalo dětem prázdninový dárek. Hned čtyři hřiště ve městě a v příměstské části dostaly nové moderní
herní prvky. To největší, na Aninské
ulici, již slouží svým uživatelům. Otevřely ho děti z mateřské školy Holandská společně s místostarostou Znojma
Janem Groisem a vedoucí odboru školství a kultury Denisou Krátkou, kterou
lehce zaskočila otázka šestileté holčičky:
„A kde jste nechali Zemana?“ A i když
se prezident neobjevil, děti si premiéru
na novém hřišti řádně užily. K dispozici
jim byla velká multifunkční herní sestava se skluzavkou, lanovou průlezkou
a mostem, prolézací tunel i malý kolotoč. Nové hřiště je také v Mramoticích
a u parku v Louce. Před dokončením
je hřiště na Máchově náměstí. Město
do hřišť investovalo přes 370 000 korun.
Výsledná cena se díky elektronické auk-

ci dostala na třetinovou úroveň oproti
původním předpokládaným nákladům
ve výši milionu korun. zp, lp, foto: lp
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Inzerujte bezplatně
s projektem W3

Nová vyhláška mluví o kácení
stromů bez povolení, ale…
Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení vešla
v platnost minulý týden. Někteří lidé si
ji vyložili tak, že padají veškerá omezení a tabu a že si mohou na svých
pozemcích nakládat se stromy, jak
právě potřebují. Není to samozřejmě
pravda. ZL v této souvislosti požádaly o informace vedoucího odboru
životního prostředí Městského úřadu
ve Znojmě Jaromíra Mičku:
Zmíněná vyhláška upřesňuje ustanovení zákona o ochraně přírody
a krajiny, v němž se – zjednodušeně
řečeno – praví, že kácení stromů, jež
mají obvod kmene ve výšce 130 cm
nad osmdesát centimetrů, musí povolit obec. To už neplatí?
Samozřejmě to platí. Nová vyhláška jen stanovuje, že na svých zahradách mohou vlastníci kácet i takto
vzrostlé stromy bez povolení, které
dosud potřebovali. Zdůrazňuji přitom
slovo zahrady a vlastníci.

Proč je to důležité?
Protože podle vyhlášky, o které
mluvíme, je zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu
v zastavěném území obce, který je
stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
Když to zjednoduším, není tedy zahradou, ve které by se mohly bez
povolení kácet jakékoliv stromy, například oplocený pozemek v zahrádkářské kolonii.
Metodický pokyn k této vyhlášce
se chystá Ministerstvo životního prostředí ČR, respektive Jihomoravský
kraj vydat do doby vegetačního klidu
stromů, tedy do podzimu. Ale je zřejmé, že majitelů pozemků-zahrádek
na znojemské Cínové hoře, na Kraví
hoře a v dalších zahrádkářských koloniích se nová vyhláška netýká. Tedy
neopravňuje ke kácení stromů s obvodem nad osmdesát centimetrů ve výšce
130 cm bez povolení.

A to ani v případě, že na tomto pozemku bydlí?
Znovu opakuji, že definice zahrady
ve vyhlášce to říká jasně: pokud nejde
o bytový nebo rodinný dům v zastavěném území obce, kácení takových stromů dál podléhá příslušnému povolení
podle paragrafu 8 Zákona 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Vyhláškou se také zpřísňuje ochrana stromořadí. I na jeho vykácení bude dál
potřeba povolení.
Vyhláška o ochraně dřevin a povolení jejich kácení nabyla platnosti
15. července, ale stromy se mohou
samozřejmě kácet zpravidla až v období vegetačního klidu. Co to znamená v našich podmínkách?
Laicky řečeno stromy se mohou
kácet od podzimu, když opadá listí,
vlastně do jara, než začnou rašit.
Děkujeme za rozhovor.
Anna Maixnerová

Inzerujte zdarma s projektem
W3 – rozvoj živnostenských lokalit
a lokalit k bydlení podél S3. Více informací získáte u na tel. 739 389 067.
Česko-rakouský projekt na podporu rozvoje přeshraničního regionu
umožňuje jednotlivcům a firmám
zveřejnit bezplatný inzerát s nabídkou nemovitostí na webovém portálu
www.podnikani-bydleni.cz.

VYLOSOVANÝ INZERÁT
Pronájem podnikatelských prostor
v přízemí historického domu v centru
Znojma na Jezuitském nám. 156/2.
Vhodné jako obchodní prostory, kanceláře, ordinace apod. Kontakt: Pavel Bouzek, Radka Antonínová, tel.:
515 220 213.
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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 RAKOUSKU
Obsluha strojů
Maschinist
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz 15 km
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43/2942/2820012
Lukas Gschweicher
Obsluha stroje pro přířez a třídění
dřeva, parketování a parketový lis,
kvalifikace řeziva, kontrola a dohled
nad zařízením.
Týdenní střídání směn 6.00–14.00 hod.
/14.00–22.00 hod.
Min. mzda dle KS 1.731 EUR/měs.
brutto.
Montér zemědělských strojů
Monteur von landwirtschaftlichen
Maschinen
Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn eGen
Hollabrunn 35 km
reinhard.thuerr@hollabrunn.rlh.at
+43/676/860 71 200 Reinhard Thürr
Uvádění do provozu, údržba a opravy
zemědělských strojů a zařízení.
Kuchař/ka
Koch/Köchin
Gasthaus zur Stadt Retz
Retz 15 km
+43/676/41 15 833 Manfred Krammer
Plný úvazek, příjemné podnikové
klima.
Čistá mzda od 1.400 EUR při úvazku
160 hod. /měs.
Pracovník do obsluhy a kuchyně
Mitarbeiter für Service und Küche
Landgasthaus Winkelhofer
Eggendorf am Walde (bei Maissau)
50 km
gasthaus@derwinkelhofer.at
+43/2958/82772 Gisela Winkelhofer
Provoz o sobotách, nedělích a svátcích. Flexibilní pracovní doba.
Zámečník + Truhlář
Schlosser + Tischler
Fenster und Türenwelt Genner GmbH.
Horn 45 km
office@ftwg.at
+43/2982/20550 Nina Kopitschek
Zámečník pro montáž zimních zahrad a truhlář pro zabudování oken
a střešních oken.
Automechanik
LKW-Mechaniker
Stark GmbH

Irnfritz (okr. Horn) 60 km
rosemarie.schuh@stark-gmbh.at
+43/2986/6655
Mag. Rosemarie Schuh
Údržba a opravy vozového parku firmy zpracující odpady. 38,5 hod. týdně
od 1.579 EUR/měs. brutto.
Výpomoc v kuchyni / Úklidová síla
Küchenhilfskraft / Reinigungskraft
Gasthaus Powisch
Dietmannsdorf 25 km
gasthaus.powisch@aon.at
+43/664/1544140 Markus Powisch
Od července/srpna – 30 hod. týdně –
výpomoc v kuchyni: umývání nádobí,
úklid, podpora kuchaře.
Práce i o víkendech.

Podnikatelský
inkubátor
PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

Úklidová síla – částečný úvazek
Reinigungskräfte – geringfügig
Flash Services GmbH
okr. Horn 40-70 km
service@flash-services.at
+43/2735/36334 Frau Grafeneder
Péče o objekty. Částečný úvazek.
Okres Horn.
Min.mzda 7,88 EUR/hod. brutto.
Pokojská
Stubenfrau
Gesundheitsresort Gars Betriebs
GmbH
Gars am Kamp 55 km
bewerbung@lapura.at
+43/2985/2666 749 Petra Wagner
Úklid pokojů, chodeb, kanceláří, schodů, kabin a sanitárního zařízení.
Základní úklid, mytí oken apod.
40 hod. týdně, služby i o víkendech.
Min.mzda dle KS 1.372 EUR/měs.
brutto.

 NÁJEM ZDARMA
 INTERNET ZDARMA
 RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
 REKLAMA ZDARMA
 ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ

Zedník a domovník
Maurer und Hausarbeiter
Busta.at. e.U.
okr. Horn
harald@busta.at
+43/664/4000 211 Harald Busta
Stavební a zednické práce, opravy,
koordinace a organizace činností.
Min. mzda dle KS.

Podnikatelský inkubátor Znojmo
sídlí na náměs Armády 8, kde je pro vás
otevřen každý den od 10.00 do 16.00 hodin.
Přijďte se podívat, kde můžete začít svou
úspěšnou kariéru! Stačí pouze předložit kvalitní
podnikatelský plán a místo v inkubátoru je vaše!

Karosář
Karosseriebautechniker
Autohaus LEHR GmbH
Horn 45 km
franz.bayer@autohaus-lehr.at
+43/2982/2315 42
Možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.
Roční hrubý příjem min. 26.000 EUR.

www.znojmokolumbus.cz
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Znojemské kulturní léto

Slavnosti

2.– 3. 8. 2013
Masarykovo a Horní náměstí, Znojmo

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOBOTA 3. 8.

Programem provází moderátor Milan Jonáš

10.00

LIDUŠČINO DIVADLO – Červík

11.00
13.30

LIDUŠČINO DIVADLO – Čmelák Brundibár
GASTRO SHOW (party stan) – okurkové tapas,

14.30
15.30

ŠMIDLIBOJS (lidový styl/country)
GASTRO SHOW (party stan) – ANTIGRIL na přípravu

PÁTEK 2. 8.
10.00
11.30
14.00
15.00
17.00
17.30

a světluška - jak se našli

DIVADLO ELF – Mikulkovy pohádky
DIVADLO ELF – Kocour v botách
CIMBÁLOVÁ MUZIKA DENÁR
Zahájení Slavností okurek vedením Města Znojma
a zahájení soutěže o nejlepší sterilovanou okurku
a nejlepší rychlokvašku
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
JAROSLAV "SAMSON" LENK – "Van men šou" –
setkání s Večerníčkem

19.00
20.30

ŠARIVARI SWING BAND
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR (world music inspirovaná
moravskou tradiční hudbou)

mražených dezertů z okurek a pravé belgické
čokolády (premiéra v ČR)

16.30
18.00
19.30
20.30

10.00 – 18.00 Flašinetář s harmonikáři

PARTY STAN

okurková raita, okurková limonáda

DUO BLUE BAND
BIG BAND LAUFEN AUSTRIA
GASTRO SHOW (party stan) – největší čokoládová
fontána v ČR s pravou belgickou čokoládou, speciální
kužely naplněné ovocem
HAMLETI (herecké vokálně-instrumentální kvarteto
s Jakubem Wehrenbergem a Daliborem Gondíkem)

10.00 – 18.00 Flašinetář s harmonikáři
10.00 – 21.30

HOTEL PRESTIGE – prezentace restaurace
RESTAURACE ILLEGAL BAR – alkoholické a nealkoholické koktejly
8
5

13

4
9

6
7
2

11

10

1 Hotel Bermuda Pajzl 2 M-Centrum 3 Hotel U Divadla
4 Café Port
5 Penzion Viktoria 6 Hotel Morava 7 Restaurace Na České 8 Hotel Prestige
9 Cafe Muzeum 10 Restaurace Na Věčnosti 11 Restaurace U Mikuláše
12 Restaurace U Zlaté konve 13 Restaurace Illegal Bar

Partneři

ZNOJEMSKÁ

BESEDA

10.00 – 22.00

HOTEL PRESTIGE – prezentace restaurace
RESTAURACE ILLEGAL BAR – alkoholické a nealkoholické koktejly
GASTRO SHOW:
ROMAN ŤULPA – držitel bronzové medaile Magdaleny Dobromily
Rettigové, vítěz soutěže Gastro České Budějovice 2006, šéfkuchař
firmy Progast, člen AKC
VÁCLAV ŠMERDA – držitel řádu Rytíř francouzské gastronomie,
držitel stříbrné medaile Magdaleny Dobromily Rettigové, účastník
Kuchařské olympiády, šéfkuchař GTH v ČT Kavčí Hory, člen AKC

HORNÍ NÁMĚSTÍ

12

Okurková menu můžete ochutnat
v pátek 2. 8. ve vybraných restauracích:

Pořadatel

1

PARTY STAN

3

st 31. 7. – ne 4. 8. atrakce pro děti
pá 2. 8. 10.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
autogramiáda hokejistů HC ORLI ZNOJMO
pá 2. 8. – so 3. 8. 10.00 – 18.00
VODÁCKÝ ODDÍL NEPTUN ZNOJMO – soutěže pro děti
AGENTURA SLUNÍČKO – facepainting, hairpainting
MERLINŮV DĚTSKÝ SVĚT

9
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V srpnu Znojmo poprvé ožije divadlem
Do Znojma se 14.–21. srpna poprvé
sjedou umělci na divadelní přehlídku
Znojmo žije divadlem! Za novinkou
připravenou pro širokou veřejnost
stojí pracovníci Znojemské Besedy.
Znojmo se pomalu, ale jistě stává
snovým městem všech kulturomilů. Své
si zde najdou milovníci vážné hudby,
popu i alternativní scény, ale nově také
divadla. Nejen pro ně je nyní připraven
první ročník divadelní přehlídky Znojmo žije divadlem!

mrazivá komedie Když se zhasne divadla
Do Houslí.
Druhý přehlídkový den bude možno navštívit hned dvě představení. Jedno tradiční znojemské od DS Rotunda, které zahraje v Hradebním příkopu
Komedii o zkrocení. Naproti tomu bu-

PREMIÉRA!!! šapitó
na Horním nám., 50 Kč
21.00 Divadlo plyšového medvídka
– Tulák po hvězdách
kapucínská zahrada u Vlkovy
věže, 100 Kč
Neděle 18. 8.
17.00 Pískomil se vrací
šapitó na Horním nám., 50 Kč
19.00 Kočovné divadlo Ad Hoc
– S úsměvem nepilota
šapitó na Horním nám., 100 Kč
21.00 Divadlo Facka
– Pierotova dobrodružství
nádvoří Minoritského kláštera,
100 Kč
Pondělí 19. 8.
přes den Divadlo Bufet – Plovárna
Obroková ul., dobrovolné
19.30 Divadlo Bufet – Prasečiny
Masarykovo nám., 100 Kč
22.00 Divadlo Bufet – Řidič
Masarykovo nám., 100 Kč
Úterý 20. 8.
21:30 HaDivadlo
– Tajná zpráva z planety matek
Na Káře, 150 Kč

 Londýnský Frankenstein zpracovaný slavným anglickým režisérem Dannym Boylem
(známým zejména filmovou tvorbou – Trainspoitting, Milionář z chatrče) byl nesčetněkrát
reprízován.
Foto: archiv ZB

Každý den od 14. do 21. 8. budou
moci lidé všech věkových kategorií navštívit na různých místech města minimálně jedno představení. Na výběr
mají divadla vážná i legrační, „řachandy“
i alternativu, hry pro děti i dospělé. Symbolem akce se jistě stane obří šapitó, které bude postaveno na Horním náměstí.
Slavnostní zahájení proběhne
ve středu 14. 8. v Městském divadle.
Připraven bude welcome drink od Vinařství Lahofer, které se postará také
o catering. A aby se začalo pěkně zvesela,
prvním představením přehlídky bude

dou moci ti, co Rotundu již viděli, zajít
do kina Svět na přenos děsivého představení Frankenstein v podání Národního
divadla Londýn.
Připraveny jsou také dva velmi originální divadelní workshopy. Zájemci
se ale musí přihlásit na: dohnalova@
znojemskabeseda.cz, nebo 603 274 484.
Podrobný program je k dispozici v TIC
na Obrokové ul., nebo na facebooku
Znojemské Besedy. A chcete-li ušetřit až
930 Kč, doporučujeme využít velmi výhodné permanentky za 500 Kč na všechna představení. Andrea Dohnalová, lp

PROGRAM:
Středa 14. 8. Slavnostní zahájení
20.00 Divadlo Do Houslí
– Když se zhasne
Městské divadlo Znojmo,
200 Kč
Čtvrtek 15. 8.
20.30 Národní divadlo Londýn
– Frankenstein
Kino Svět, 180 Kč
20.30 DS Rotunda
– Komedie o zkrocení
Hradební příkop, dobrovolné

Pátek 16. 8.
17.00 Divadlo plyšového medvídka –
Bobři od Bobří řeky
šapitó na Horním nám., 50 Kč
21.00 Divadlo Feste
– Havel píše Husákovi
garáže pivovaru, 100 Kč
Sobota 17. 8.
15.30 Udělej si divadlo
šapitó na Horním nám.
dobrovolné
17.00 Divadlo plyšového medvídka
– Policejní pohádka

Středa 21. 8.
21:30 Divadlo Facka – Oni – Stromodivy
nádvoří Minoritského kláštera,
150 Kč
WORKSHOPY
Sobota 17. 8. 13.00–15.30 JSEM DIVADELNÍK! Adrenalinový seminář je
určen max. 15 osobám, které mají zájem
vyzkoušet si intenzitu přípravy divadelní
inscenace. Každý si může určit svoji roli
na divadle - herečka, výtvarník, hudebník,
režisérka, dramaturg, technik, nápověda
atd. V průběhu 120 minut vytvoří krátké
(cca 15 minut) divadelní představení,
které pak budou prezentovat veřejnosti.
Vše potřebné si budou připravovat sami
(rekvizity, světla, kostýmy atd.). Seminář
vede Jiří Honzírek, ředitel a režisér Divadla Feste.
Neděle 18. 8.–Středa 21. 8. STROMODIVY Čtyřdenní workshop v sobě obsahuje celý proces (od začátku až do konce)
realizaci celého plenérového představení.
Návštěvníci se obeznámí s technikou stromolezectví a horolezectví, zkusí chodit
na chůdách, balanční kouli, žonglování
a chůzi po slackline. Nakonec budou někteří nápomocni jako technický personál
při závěrečném představení ve středu 21. 8.

www.znojmocity.cz

Školství a sociální služby
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Znojemská Coolna je mezi Znojemš senioři pro sebe
třemi nejlepšími v republice objevili Braslavu-Ružinov
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Klub Coolna Znojmo se
v konkurenci přes 550 nízkoprahových
služeb umístilo v udílení výročních cen

České asociace streetwork ČASovaná
bota 2012 mezi TOP 3 v celé ČR, a to
hned ve dvou kategoriích – Pracovní
tým roku 2012 a Skokan roku 2012. lp

Čtyřicetičlenná skupina seniorů,
složená z obyvatel znojemského domu
s pečovatelskou službou na Vančurově
ulici a členek seniorské taneční skupiny Grácie, oplatila v závěru června
návštěvu důchodcům z bratislavské
městské části Ružinov, která je jedním
z partnerských měst Znojma. Starosta městské části Dušan Pekár hosty
ze Znojma přivítal v divadelním sále
kulturního domu, kde se publiku z ru-

také za to, že nám umožnili prohlídku
Bratislavy z turistického vláčku. Viděli
jsme Bratislavský hrad i krásy Starého
města,“ konstatovala vedoucí zájezdu
Ludmila Šimrová. Všichni účastníci
ocenili také promenádu po břehu Dunaje a možnost posezení ve stylových
kavárničkách. Zážitkem byl pro mnohé i nákup v největším slovenském
nákupním centru Eurovea. Senioři
ze Znojma poděkovali na závěr před-

žinovského domova důchodců představily znojemské Grácie. Úspěch měla
jejich polka, country tanec i řecký tanec Zorba. S upřímným nadšením pak
znojemští hosté zatleskali bratislavskému pěveckému kvartetu a ocenili
básnickou seniorskou tvorbu, stejně
jako vystavené malířské a rukodělné
práce. „Naše díky patří hostitelům

stavitelům města Znojma i městské
části Bratislava-Ružinov za to, že mohli
slovenské hlavní město navštívit. Těší
se, že napřesrok budou moci bratislavské vrstevníky přivítat ve svém
klubu na Vančurově ulici, aby se s nimi
podělili o zkušenosti a nápady, které
jim stále nechybějí. Stejně jako vitalita
a optimismus.
Text a foto: xa

 Parta obětavých lidí Klubu Coolna, kteří stojí za dvojnásobným oceněním.
Foto. Archiv OCH Znojmo

POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY,
POMÁHAJÍ VŠEM
Sociální rehabilitace – nově péče i v domácnosti
Od letošního června je rozšířena
služba Sociální rehabilitace o terénní
formu, která umožňuje osobám s lehčím mentálním postižením zvládnutí
samostatného bydlení.
„V současné době pracujeme se
dvěma uživatelkami, které bydlí v pronajatém městském bytě se sníženým
nájemným. Město Znojmo jim tímto
způsobem umožnilo finanční dosažitelnost samostatného bydlení,“ uvedla sociální pracovnice Martina Svobodová.
Poskytování terénní služby probíhá nejčastěji v domácnosti uživatele
formou nácviku soběstačnosti, sebeobslužných dovedností, mezi které patří úklid, vaření, praní, žehlení, osobní
hygiena, dále nácviku dovedností potřebných k úředním úkonům, finanční
gramotnosti. Součástí je i zprostředko-

vání kontaktu se společenským prostředím jako doprovázení dospělých
do zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět, nácvik
schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích. Uživatelé mohou
také využít pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Tato forma sociální rehabilitace
není určena osobám, které žijí v rodinách, s opatrovníkem a podobně.
Uživatel může využívat jak ambulantní, tak terénní formu služby, pokud
splní pravidlo samostatného bydlení
a umožní to kapacita služby.
V případě zájmu volejte na tel.:
731 629 964, Křižovnická 26, Znojmo.
Více na www.znojmo.charita.cz.
lp

Akim

Literární soutěž o pomoci druhému
Město Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska při
příležitosti pořádání 4. ročníku Dne sociálních služeb vyhlašuje literární soutěž
na téma: Jak můžu pomoci druhému?
Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo
odevzdají literární práci na uvedené téma
do 31. 7. 2013. Práce může mít maximální
rozsah jednu stranu formátu A4 textu
(na pc, na psacím stroji, případně čitelně
rukou). Kontakty pro odevzdání práce:

Lucie Rocková, DPS Vančurova 17, 669 02
Znojmo, osobně od 7.00–15.00 hod.,
e-mailem: css.rockova@tiscali.cz, popřípadě poštou (do 31. 7. musí být práce
doručena).
Každá práce musí obsahovat údaje
o autorovi: jméno, příjmení, věk, kontaktní údaj (adresa nebo telefon nebo e-mail).
Výsledky budou vyhlášeny na podiu během Dne sociálních služeb 4. 9. 2013.
Vítězové obdrží hodnotné ceny.
lp

Věk – 2 roky
Plemeno – kříženec typu ridgeback, pitbull, velikost přibližně nad kolena.
Povaha – sportovní a hravý, snese cizí psy, vhodný na dvorek a k větším
dětem, nevhodný k drůbeži. V případě zájmu volejte prosím Městský Útulek
pro psy Načeratice, tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společenská rubrika

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo.
Tel.: 605 154 160
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

OPUSTILI NÁS
Jiří Weidenthaler
1944
Znojmo
Anna Růžičková
1930
Dobšice
Marie Turková
1922
Šatov
František Tesař
1932
Vracovice
Růžena Kavalcová
1922
Stošíkovice
Miloš Plachý
1929
Znojmo
Jaroslav Zemánek
1952
Brod nad Dyjí
Josef Bílek
1938
Jevišovice
Libuše Herelová
1931
Hrádek
Ludmila Minaříková
1930
Lukov
Karel Dlouhý
1932
Znojmo
Josef Kolář
1938
Popice
Blanka Cvaková
1923
Znojmo
Vlasta Jedličková
1920
Plenkovice
Jan Zifčák
1950
Božice
Jaromír Klika
1952
Mašovice
Antonín Hamza
1949
Znojmo
Jan Dřevojan
1925
Vevčice
Josef Plotzer
1956
Želetice
Berta Trávníčková
1939
Prosiměřice
Pavla Suszková
1943
Trstěnice
Adolf Kůta
1930
Znojmo
Aloisie Kratochvílová
1923
Znojmo
Ludmila Pavlíková
1941
Nový Šaldorf
Žofie Dřevojanová
1927
Vevčice
Jaromír Sysel
1960
Znojmo

Workoholici, co vlastně nikdy
neodešli ze Znojma
Jeden bydlí v Brně, druhý v Olomouci. Domovem pro ně ale zůstává
stále rodné Znojmo. Jan a Vítězslav
Otrubovi, talentovaní bratři, kteří
po absolvování znojemského gymnázia vystudovali vysoké školy, založili
filmovou produkci VideoBrothers a za své práce získávají
jednu cenu za druhou. Rodné
město propagují přes hledáček
kamery již několikátý rok.

líbí a příště naopak. Funguje u nás přísná autokorektura. Na většině projektů
sice děláme společně a míváme i řadu
dalších spolupracovníků, ale nad vším
vždy drží ruku jen jeden z nás a ten má
poslední slovo.

Jak začala vaše spolupráce
s městem?
Jan: Nejdříve jsme točili o Znojmě a později pro
Znojmo. První iniciativa byla
z naší strany, ale vlastně prvopočátkem spolupráce bylo šest
let natáčení pro Hudební festival Znojmo a také pro plovárnu
v Louce. Jakmile na Znojemské
Besedě viděli, co děláme, začali
nám později zadávat práci k propagaci Znojma.
Vítězslav: Cítili jsme dřív
handicap, že jsme ze Znojma
a paradoxně o tomto městě nic
netvoříme. Měli jsme ale štěstí,  Vítězslav a Jan Otrubovi.
že už na škole jsme začali natáčet
hudební videoklipy a reklamy. Třeba Jak dlouho trvá proces vzniku filmu?
pro skupiny Mňága a Džorp, Divokej
J.: Od měsíce až třeba do půl roku.
Bill nebo pro různé organizace jako Nejnovější propagační film pro Znojmo
CzechTrade, tam jsme vlastně získali se točil minimálně půl roku. Nejprve
zkušenosti a ty jsme později využili při jsme si s Besedou ujasnili, co by se tam
natáčení pro Znojmo.
mělo objevit, pak se průběžně natáčelo
a nakonec jsme společně dolaďovali
Z vašich videí je cítit pokora i obdiv jednotlivé záběry. Celkově nám ale neke Znojmu. Jak vytváříte scénáře chali velice volnou ruku, za což jsme
k jednotlivým filmům, abyste se ne- moc rádi.
opakovali?
V.: Částečně si vidíme do hlavy. Už Nikdy mě vaše kamera na akcích neodhadneme, co ten druhý vidí, když obtěžovala. Stalo se vám to u jiných?
točí na konkrétním místě, jaké záběry
V.: Snažíme se být nenápadní, nez toho vzejdou. To je výhoda spolupráce rušit umělce ani posluchače. A na fess bratrem, kterého znáte nejvíce. Dost tivalech bývají lidé usměvaví, vstřícní,
často tak nepotřebujeme nějak složitě pohodoví a dobře naladění.
plánovat. Jen se dopředu samozřejmě
domluvíme, kde budeme natáčet, od- Zapojili jste se také do výsadby městkud, ale v zásadě je to hodně instink- ského parku. Proč ?
tivní, nevysezený nápad. Necháváme se
V.: Koukáme dopředu a řekli jsme
inspirovat okamžikem. Pokaždé chce- si, že by to byla promarněná šance neme podat město, koncert či jinou udá- mít svůj vlastní strom v centru rodného
lost nebo místo z pohledu návštěvníka. města a u školy, kde jsme oba studovali.
Důležité je pro nás zachytit atmosféru Bratr vtipkoval, že zakoupíme celou
daného okamžiku a prostoru.
alej, ale to bohužel nešlo.
J.: Využíváme hodně i lidí, kteří
tam zrovna v tu chvíli jsou. Památky se Co Vás čeká v nejbližší době?
nemění, stojí stále na stejném místě, ale
J.: Zrovna jsme dokončili Znovín
lidé někdy udělají něco, s čím nepočítá- cup, natáčíme Znojemský hudební festime a to je pro nás zajímavé. A klíč, jak val, chystáme se na vinobraní. Naše znojdělat každý film jinak je, že se střídáme. emské práce si může každý prohlédnout
Jeden něco natočí, druhý to pak klidně na www.znojmo.tv a ty mimoznojemské
při střihu nepoužije, když se mu to ne- na www.videobrothers.cz.

A kdy se rozhodnete kameru odložit
a odpočívat?
V.: Když je hodně zakázek, člověk
dělá do noci a nezastaví se ani o víkendu, říkáme si – tak teď si dáme měsíc
volna, ale po třech dnech se už stejně

Foto: Archiv bratří Otrubů

zase sháníme po práci a hledáme kameru. Je to tím, že máme svoji práci rádi.
Ľuba Peterková

Film o Znojmě má
zlato. Město bude
reprezentovat
na Pražském hradě
Propagační film města Znojma pro
rok 2013 z produkce VideoBrothers,
za kterou stojí sourozenci Jan a Vítězslav Otrubovi, získal na Mezinárodním filmovém festivalu Tourfilm
v italském Lecce nejvyšší ocenění
Grand Prix – special award. Zvítězil
v kategorii reklamních spotů s turistickou tematikou a jako jediný český
film se dostal do užšího výběru.
“Porota mezinárodní soutěže mimo
jiných udělila Speciální cenu pro všeobecně zaměřené propagační spoty,
jakým je i náš film o Znojmě,” raduje
se Vítězslav Otruba, který do Itálie
přiletěl cenu osobně převzít.
Italský Tourfilm Festival vznikl v Benátkách v roce 1962. Od té doby
vyhlašuje každoročně nejlepší filmy
o celosvětových turistických destinacích. Spolu s českým festivalem
Tourfilm v Karlových Varech tak patří
k nejstarším festivalům v Evropě. lp

www.znojmocity.cz
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Okoštujte na kole krásu i chuť vinice Šobes
Už jsme vám nabídli výlet na nově
opravenou vyhlídku Králův stolec
i do nového informačního cyklo centra u Obří hlavy. Dnešní díl je
věnován dalšímu cyklo výletu,
a to na světoznámou vinici
Šobes.
Do roku 1989 téměř nepřístupné místo se během
posledních let stalo místem
nejnavštěvovanějším. Přispěl
k tomu i ochutnávkový stánek firmy Znovín Znojmo,
který nabízí vedle odpočinku
příjemnou možnost vychutnat si lahodný mok uprostřed
krásné přírody. Mnohé z nabízených vinných vzorků jsou
pěstovány právě na Šobesu.
Stánek Znovínu Znojmo
na Šobesu je také zapsán mezi
turistickými zajímavostmi
v projektu Cyklisté vítáni.
To znamená, že zde cyklisté
najdou a mohou využít kufr
pro základní opravy kola a těm neopatrným pomůže zdravotnický batoh
s výbavou pro laickou první pomoc.

Vybudované komunikace umožňují pohodlný příjezd od obce Podmolí. Ze Znojma můžeme využít ně-

kolik přístupových cest. Záleží jenom
na nás, kolik máme času a v jaké jsme
kondici. Zřejmě nejrychlejší a nejpří-

jemnější cesta co do náročnosti je přes
obec Mašovice a třeba i s odbočkou
na Králův stolec. Dále pokračujeme

do obce Podmolí a po tzv. signálce
až do vrcholové partie celého téměř
poloostrova Šobes. V hlubokých me-

andrech je tato součást Národního
parku Podyjí ze tří stran obtékána řekou Dyje. Velmi prudkým sjezdem se
dostáváme na nejužší místo
celého přírodně zajímavého útvaru a můžeme si zde
prohlédnout řeku na dvou
místech. Při sjezdu dávejte
velký pozor na míjející cyklisty a chodce a snažte se co
nejvíce snížit svojí rychlost.
Přibližně po 250 metrech můžeme zastavit u již zmíněného
odpočinkového bodu stánku
Znovínu.
Na vinici Šobes se dostanete i druhou stranou to
znamená přes Kraví horu
nebo po silnici z obce Nový
Šaldorf do Hnanic. Na této
trase vás ovšem čeká velmi
prudký kopec od řeky Dyje
respektive od lanového mostu
přes ochutnávkový stánek až
po vrchol lokality Šobes. Doporučujeme první trasu.
Čestmír Vala, CKK Znojmo
Foto : Archiv CKK Znojmo

Orli Znojmo se podíleli na charitavní akci
S cílem přispět na dobrou věc se
na konci června v Hlubokých Mašůvkách konala akce nazvaná Vítáme
prázdniny s The Tap Tap. Její výtěžek
již tradičně putuje na dobročinné účely.
Významnou roli v programu sehráli Orli
Znojmo.
Ti do dražby předmětů věnovali dres Petera Puchera a hokejku Jana
Lattnera, oba předměty podepsané všemi hráči týmu. Celou událostí provázel
známý český herec Arnošt Goldflam.
„Orli Znojmo vždy rádi pomůžou dobré
věci, jak ukázalo již množství aktivit
v průběhu loňského a letošního roku.
Myslíme si, že k těžké situaci mnoha lidí
nemůžeme být lhostejní a toto je jeden ze
způsobů, jak jim můžeme pomoci,“ řekl
manažer klubu Mgr. Petr Veselý.
Hokejisté rozdávali vysvědčení
v Břežanech
Nečekaný závěr školního roku prožili školáci na základní škole v Břežanech
na Znojemsku. U předávání vysvědčení
jim totiž asistovali hokejisté Orlů Znojmo Peter Pucher a Jiří Beroun. Dvojice
sportovců se zúčastnila ocenění nejlepších žáků, kromě vysvědčení rozdávala
také podpisové a hokejové karty, sladké překvapení a starším dětem i lístky
na hokejové zápasy.

„Jsme rádi, že jsme dětem mohli
touto cestou zpříjemnit poslední den
školního roku. Osobně se mi akce líbila.
Doufám, že dětem také a že na ni budou
rádi vzpomínat,“ konstatoval útočník
Peter Pucher.
„Chtěli bychom touto cestou Orlům
Znojmo poděkovat. Byla to krásná akce
a velký zážitek pro děti,“ řekl jeden z členů učitelského sboru ZŠ Břežany Libor
Rožnovský.
Ze Znojma až k nejslavnější
hokejové trofeji světa
Zahodil rukavice a vydal se vstříc
klubku jásajících spoluhráčů. Útočník
Chicaga Blackhawks Bryan Bickell věděl,
že se mu právě splnil dětský sen. Se svým
týmem vyhrál Stanley Cup, pohár pro
vítěze kanadsko-americké NHL, nejlepší hokejové soutěže světa. Ještě před
půl rokem přitom oblékal dres Znojma!

Znojemští fanoušci tak mohli poprvé
v historii na vlastní oči v orlím dresu
vidět hráče, který ve stejné sezóně získal
nejslavnější hokejovou trofej na světě.
Bickell se upsal Orlům v říjnu 2012
a na jihu Moravy působil až do ledna.
„Doufám, že neudělám ostudu,“ přál si
tiše před svým prvním zápasem za Orly.
Ostuda to nebyla, naopak… Bickell si
v 28 utkáních připsal 27 bodů a když se
v lednu před odletem loučil, aplaudoval
mu zaplněný znojemský stadion vestoje. Ze Znojma si kromě dresu na památku odvezl také cenné zkušenosti.
„Takové prostředí jsem zatím nikde
nezažil. Jednou o tom budu vyprávět
svým dětem,“ řekl.

Přijďte se zchladit! V přípravě
přijedou kvalitní soupeři
Orlům začala již také příprava na ledě.
V přípravných zápasech se utkají s mnoha kvalitními soupeři.
Domácí přípravné zápasy Orlů:
úterý 30. 7., Znojmo – Mladá Boleslav
čtvrtek 8. 8., Znojmo – Hradec Králové
úterý 13. 8., Znojmo – Jihlava
úterý 27. 8., Znojmo – Kladno
úterý 3. 9., Znojmo – Skalica
Pozn.: Začátky vždy v 18:00. Vstupné
55 Kč, majitelé permanentek zdarma.
Změna termínů vyhrazena. Pro aktuální
informace navštivte www.hcorli.cz.
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Kulturní kalendář

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 konce srpna (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.

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 hod., Pá–So
10.00–20.00 hod., Ne
10.00–15.00 hod. včetně svátků.

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.

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.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno červen–září denně
9.00–17.00.

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 na Jižní přístupové
cesta k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
Otevřeno: květen–září TIC denně
9.00–16.00, Jižní cesta Ne–Čt
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

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.
Divadelní prázdniny do konce srpna.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
26.–31. 7. WOLVERINE
Rosomák – Wolverine (HUGH
JACKMAN), se podívá
do současného Japonska.
V neznámém a nesrozumitelném
světě se střetne se svou největší
nemesis. Z nelítostné bitvy
na život a na smrt odejde navždy
poznamenaný. USA.3D 26. 21.00,
27. 18.00, 29. 18.00, 30. 20.30. 2D
28. 20.30, 31. 18.00.
25.–31. 7. STÁŽISTI
Společnost Google pravidelně
vítězí v žebříčku vyhledávaných
zaměstnavatelů. Billy
(VINCE VAUGHN) a Nick
(OWEN WILSON) ale přestoupili
do ICT businessu z reklamy a začínají
tedy úplně od nuly. USA. 25. 20.00,
26. 19.00, 27. 21.00, 28. 18.30,
29. 20.30, 30. 18.30, 31. 20.30.
25. 7. TANGO LIBRE
Jean Christophe (FRANÇOIS
DAMIENS) je velmi osamělý
vězeňský dozorce. Jeho jedinou
radostí je účast na tanečním kurzu
argentinského tanga. Jednoho dne
pozná nováčka kurzu – Alice
(ANNE PAULICEVICH). Francie.
20.30.
26.–31. 7. SMRTELNÉ LŽI
RICHARD GERE opět jako úspěšný
podnikatel, který má co skrývat.
USA. 26.–27. 20.30, 28.–31. 20.00.

1. 8. PÁNOVÉ MAJÍ RADŠI
BLONDÝNKY
Ikona Marilyn Monroe v komedii,
která jí vysloužila přezdívku „hloupá
blondýnka“. Vstupenka z filmu slouží
jako poukaz na slevu na pražskou
výstavu Marylin. USA.
1.–7. 8. RED 2
Frank Moses dává znovu dohromady
svůj tým odložených agentů, aby
vypátrali smrtící zbraň příští generace.
(BRUCE WILLIS, HELEN MIRREN).
USA. Nevhodné pro děti do 12 let.
1.–7. 8. IRON MAN 3
Tony Stark (ROBERT DOWNEY jr.)
obléká znovu kovový oblek Iron Mana.
Dále hrají BEN KINGSLEY
a GWYNETH PALTROW. USA. Dabing.
1.–7. 8. LÁSKA VŠEMI DESETI
Francouzská komedie o tom, jak
chudá sekretářka ke štěstí přišla.
Téměř všechny vedlejší role písařek
na stroji obsadily autentické české
písařky. Francie.
8.–21. 8. ŠMOULOVÉ 2
Čaroděj Gargamel vytvoří zlé
Neplechy a doufá, že získá kouzelnou
šmoulí esenci. USA. Dabing.
8. 8. JASMÍNINY SLZY
Filmový klub. Woody Allen se vrací do
milovaného New Yorku! V hlavní roli
CATE BLANCHETT. USA. Nevhodné
pro děti do 12 let.

VÝSTAVY
5.–31. 7. VELKOMORAVSKÝ
ŠPERK očima současných šperkařů
Výtvarný ateliér Přemyslovců 7
– variace na velkomoravské šperky
z dílen současných šperkařů.
12. 7.–1. 9. S HISTORICKÝM
RÁDIEM NA VLNÁCH POHODY
Minoritský klášter–komentovaná
prohlídka výstavy a doprovodný
program bude 22. 8. od 16.00 hodin.
18. 7.–7. 10. 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
KERAMICKÉ VÝROBY JIKA
Dům umění – vernisáž 18. 7.
v 11.00 hodin.
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.

www.znojmocity.cz
1. 6.–1. 8. BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ
– OBRAZY
Galerie Znovín v Louckém klášteře.
17. 8.–18. 8. VÝSTAVA JIŘIN
A MĚČÍKŮ
Kostel sv. Václava a Nanebevzetí
Panny Marie v Louce. Otevřeno
9.00–11.30, 13.00–18.00 hod., během

Přípravy na Znojemské historické
vinobraní jsou v plném proudu. Abyste
letošní vinobraní neprošvihli, připomínáme, že po celé prázdniny probíhá
předprodej permanentek za zvýhodněnou cenu! Vstupenka na oba dny
vyjde na 280 korun, zlevněná (pro
studenty, seniory nad 60 let věku
a podnikatele s provozovnami v centru
města v uzavřené zóně) stojí 230 korun. Od září budou tyto permanentky
o třicet korun dražší. Ke koupi pak
budou i vstupenky na jednotlivé dny.
Využijte tedy zlevněných permanentek

Kulturní kalendář
výstavy možnost prohlídky kostela
a krypty.

DALŠÍ AKCE
12.–28. 7. ZNOJEMSKÝ HUDEBNÍ
FESTIVAL
Podrobné informace o programu
na ww.hudbaznojmo.cz
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NENECHTE SI UJÍT
 KONCERT
Ostravsky bard v Louce, děti nechte doma
Po delší době se do Znojma vrací zpěvák Jarek Nohavica. Jeho hostem
bude Robert Kuśmierski vynikající polský akordeonista a klavírista i zpěvák polské skupiny Kapela Czerniakowska. Oba vystoupí na nádvoří
Louckého kláštera v neděli 25.8. ve 20.00 hodin. Ostravský bard odehraje sólový recitál sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek. Koncert je dlouhý asi dvě hodiny a je bez přestávky. Není vhodný
pro děti do 12 let!

a přijďte si je koupit do Turistického
informačního centra na Obrokové ulici, nebo si je z pohodlí svého domova
zajistěte přes portál Ticketpro.
Na vědomost se dává, že se stále
hledají účinkující do historického průvodu pro Znojemské
vinobraní 2013. Hledají se urostlí
mužové od 18. roku výše. Zájemci
nechť se hlásí přímo panu Václavu Beranovi na telefonním čísle
731 193 751. Znojemská Beseda,
pořadatel ZHV 2013
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VÝSTAVU

Novinky v expozici orientálních zbraní
V expozici Orientální zbraně najdou návštěvníci další restaurovaná militária z depozitářů Jihomoravského muzea. Během let 2013–2014 si
budou moci prohlédnout japonský luk „jumi“, syrskou dýku „džambija“ s původní pochvou, indonéskou dýku „keris“ ze Sumatry, španělský
dlouhý zavírací nůž „navaja“ a také jednu zvláštnost – bohatě vykládanou a zdobenou sekeru kombinovanou s puškou s křesadlovým zámkem (viz foto).
lp

ENOT Y HYGIENY
ANEB KORUNOVAČNÍ KL
/2 013
18 /07 – 7 /10
M
JM
Í
D Ů M U M ĚN
ÁM . 11
N
VO
O
M AS AR YK
Z N O JM O



DIVADLO

Pohádky zadarmo
Jihomoravské muzeum Znojmo pořádá Pohádkové léto
v Domě umění na Masarykově
náměstí. Programová nabídka
pro nejmenší: 6. 8. Vodnická pohádka, 20. 8. O Palečkovi, Červená Karkulka, O veliké řepě,
27. 8. Měly myši školu. Začátek
vždy v 16.00 hodin. Vstup je
zdarma. Info tel.: 515 225 261.

VÁRNY
ERAMICKÉ TO
K
É
K
S
M
JE
O
OBKŮ ZN
VÝSTAVA VÝR
„Keramička“ se pojí se Znojmem od roku 1878, kdy zde
vznikl první evropský závod se strojovou výrobou keramiky.
Výstava představuje historickou keramiku včetně unikátních
toalet vyrobených převážně ve znojemské továrně.



KINO

Líbánky
Kino Svět uvede od 22. srpna
premiéru filmu Líbánky. Jan
Hřebejk za něj získal cenu za
režii na letošním MFF v Karlových Varech.
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Fotbalisté mají z premiéry bod
První zápas, první gól, první bod.
Takhle nějak by mohla znít reportáž
z historicky prvního zápasu znojemských
fotbalistů v nejvyšší soutěži inspirovaná
legendárném Caesarovým Veni, vidi vici.
Hráči 1. SC Znojmo sice nezvítězili, ale
i bod za remízu 1:1 na hřišti šestého týmu
loňského ročníku 1. ligy Dukly Praha má
cenu vítězství. Zvláště když Znojmáci jedenáctinásobnému mistru republiky byli
více než vyrovnaným soupeřem.
V úvodních minutách netrpěli žádným nováčkovským ostychem a dostali se
do několika náznaků slibných šancí. Nebezpečnější ale byli v první půli domácí.
Své umění musel prokázat při střele Nestora brankář Znojma Hrubý, pak skončila
hlavička Uendraoga na břevně. Do třetice
už se domácí mohli radovat, když Hrubý
po centru vyrazil míč jen k nohám velezkušeného Gedeona a ten se trefi l přesně

 Střelec prvního gólu Znojma v nejvyšší soutěži Patrik Hrošovský v objetí nahrávače Radima
Napožitka a Radka Buchty.

Příměcká škola je partnerem ČVS
Zástupci Základní školy Prokopa Diviše v Příměticích převzali od
Českého volejbalového svazu titul
Partnerská škola. Celkem je v České
republice patnáct škol, které se spoluprací s Českým volejbalovým svazem
mohou pochlubit.
Diplom do Přímětic přivezl trenér
reprezentace chlapců České republiky
Jiří Zach, který si volejbalovou spolupráci s Přímětickými velmi pochvaluje.
Byl také mile překvapen, jakým způ-

sobem na škole v Příměticích předávání diplomů probíhalo. „Jednalo se
o poslední, patnácté předávání titulu
partnerská škola, ale co do významu
bych je označil za první, tedy nejlepší,“ konstatoval Jiří Zach, který chválil
infrastrukturu Základní školy Prokopa
Diviše i práci s mládeží, kterou zde
dělají i organizační schopnosti.
Vedle diplomu získala přímětická
škola od Českého volejbalového svazu
také materiální pomoc.
eks

do šibenice k bližší tyči. Po přestávce ještě
Hrubého protáhl Hlinka, ale to už převzalo otěže zápasu Znojmo, a odměnou
mu byla vyrovnávací branka v 76. min.
Nepožitek zabojoval před šestnáctkou,
našel na křídle Hrošovského, a ten přesnou křížnou střelou k tyči nedal brankáři
domácích Radovi šanci. Dukla se ještě
pokusila o závěrečný nápor, ale na remíze
1:1 už to nic nezměnilo.
„S bodem musíme bý t spokojeni
i vzhledem k tomu, že několik našich
hráčů nastoupilo v první lize poprvé.
Do utkání jsme vstoupili vcelku dobře,
ale pak na nás padla asi obava o výsledek
a přestali jsme hrát. V druhém poločase jsme soupeře přehrávali a remíza je,
myslím, zasloužená,“ konstatoval trenér
Znojma Leoš Kalvoda.
Základní sestavu 1.SC Znojmo najdete ve fotbalové příloze.
eks

Soutěž o permanentky

Vážení a milí čtenáři,
redakce Znojemských listů pro vás připravila soutěž o 10 permanentek na
domácí zápasy fotbalistů 1. SC Znojmo v 1. lize. Zúčastnit se může každý,
kdo odpoví na následující otázku:
Kolik bodů získali fotbalisté 1. SC Znojmo v uplynulém ročníku Fotbalové národní ligy?
Své odpovědi můžete zasílat do čtvrtka 1. srpna na adresu: Městský úřad
ve Znojmě, Ing. Zuzana Pastrňáková, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo,
případně na e-mail: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz
U svých odpovědí nezapomeňte napsat svoje jména a adresu. Vylosovaným
výhercům budou permanentky zaslány poštou.

Přebor v plavání žáků zná svého vítěze
Pod záštitou místostarosty města
Znojma Jana Groise se v Městských
lázních ve Znojmě, konal 3. Přebor
základních škol Znojemska v plavání, který zorganizovala Plavecká škola
AQUASTART. Ta vybrala z více než
1 900 žáků, kteří absolvovali výuku
plavání, na 240 plavců ze 40 základních
škol, kteří zaplavali 25 metrů libovolným způsobem pod limit 30 vteřin.
Nejvíce žáků reprezentovalo ZŠ ul.
Mládeže, ZŠ JUDr. Mareše a ZŠ Pražská (dohromady přes 100 plavců).
Plavci v pěti ročníkových kategoriích
(2001–2005) soutěžili na trati 25 metrů
a čtyři nejrychlejší postoupili do finále,
které se plavalo na závěr programu.
Všichni zúčastnění obdrželi účastnické
listy, drobné dárky a občerstvení. „Jsem
rád, že se letošního ročníku zúčastnilo

tolik plavců a tak velký počet základních škol. Je důležité dětem vštěpovat vztah ke sportu a plavání vůbec.
Chtěl bych poděkovat městu Znojmu
za podporu celé škále sportovního dění
ve městě a sponzorům za jejich pomoc
při organizaci závodů,“ uvedl ředitel
přeboru Bedřich Daberger.
Vítězové jednotlivých kategorií:
2001: Nela Hrdinová, Radim Fráňa
(oba Vémyslice). 2002: Michaela Navrkalová (Tasovice), David Slavíček
(ul. Mládeže). 2003: Kateřina Moravcová (ul. Mládeže), Kryštof Pintera (nám. Republiky). 2004: Barbora Hrdinová (nám. Republiky), Filip
Čajka (JUDr. Mareše). 2005: Viktorie
Stehlíková (Pražská), Tomáš Kopr
(ul. Mládeže).
eks

 Finalisté ročníku 2004 – vítěz F. Čajka (JUDr. Mareše), druhý vlevo F. Míča (nám. Republiky),
třetí T. Řeřucha (Hl. Mašůvky) a čtvrtý R. Knebl (P. Diviše – Přímětice).
FOTO: archív pořadatelů
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FOTBALOVÝ SPECIÁL
Zaēíná první fotbalová liga
Poprvé v historii s naší úēasơ
Tým 1. SC Znojmo

Spodní Ǝada zleva: trenér brankáƎƽ Josef Hanzálek, VlasƟmil Hrubý, David Helísek, sportovní manažer Michal Sobota, kapitán Todor Yonov,
trenér Leoš Kalvoda, Marek Heinz, technický manažer Karel Hodák, Matúš Lacko, Petr Drobisz, asistent trenéra Tibor Duda.
ProstƎední Ǝada: masér Libor Paliēka, Josef Hnaníēek, Emir Zeba, Miloš Reljiē, JiƎí Doleēek, Radim Nepožitek, Radek Buchta, Bronislav StáŸa,
vedoucí mužstva JiƎí Podzemský. Horní Ǝada: Tomáš CihláƎ, JiƎí Zifēák, Roman HƎíbek, Tomáš OkleštĢk, Daniel Odehnal, Dominik Simerský,
Jan Mudra, Václav Tomeēek, Patrik Hrošovský.

89 let ēekalo Znojmo na postup do nejvyšší fotbalové soutĢže
V sezónĢ 2013/2014 si znojemšơ fotbalisté splní svƽj velký sen. Zlí jazykové sice tvrdí, že se
tento sen brzy promĢní v noēní mƽru, ale znojemšơ fotbalisté si nadcházející rok chtĢjí poƎádnĢ
užít. „Víme, že každý soupeƎ bude tĢžký a každý bod pro nás zlatý,“ míní brankáƎská jedniēka
mezi tyēemi VlasƟmil Hrubý. PƎesto se na první ligu tĢší. MĢli bychom si ji užít i my ostatní. Kdo
ví, zda po této sezónĢ nebudeme zase muset ēekat na naši úēast v první lize dalších 89 let.
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Trenér Leoš Kalvoda:
Chceme držet krok s ostatními

Trenér Leoš Kalvoda je jedním
z hlavních strƽjcƽ znojemského zázraku. S podceŸovaným
celkem vyhrál druhou nejvyšší soutĢž a zajisƟl poprvé
v historii postup Znojma mezi
fotbalovou elitu. JeštĢ pƎed
zaēátkem soutĢže nám odpovĢdĢl na nĢkolik otázek.
Jaká byla příprava na nejvyšší soutěž?
Připravovali jsme se v domácích podmínkách. Měli jsme k dispozici nějaká
hřiště v okolí, využívali jsme posilovnu, tartan, který hráči hrozně milují,
a hlavně jsme odehráli devět přípravných utkání, ve kterých jsme čtyřikrát
vyhráli, třikrát remizovali a dvakrát
prohráli. Byly to zápasy s kvalitními
soupeři, takže si myslím, že nás to
dost prověřilo. Ale dobře víme, že to
byla jen příprava, že a liga je o něčem
jiném.
Jak jste spokojený s posilami?
Hlavně jsme chtěli udržet stávající
kádr. Hráči, kteří vykopali první ligu,
jsou, myslím, kvalitní, takže jsme ho
chtěli spíše doplnit pro případ, že se
někdo zraní nebo vypadne z důvodu
karetního trestu, abychom za něj měli
adekvátní náhradu. To myslím ti hráči, kteří přišli, ať už ze zahraničí nebo
z naší ligy, splňují.
V přípravě jste se potkali se dvěma
účastníky evropských poháru, bulharským Botevem Plovdiv a řeckým
PAOK Soluň. S prvním jste 1:1 re-

mizovali, druhého dokonce 1:0 porazili...
Jednalo se o kluby, které na tom jsou
ekonomicky někde jinde než my a
mají kvalitní evropské hráče. Co se
týče individuální techniky, byli ti hráči na úplně jiné úrovni, než my, ale
zvládli jsme to disciplinovaností a takovou tou českou povahou s trochou
vyčůranosti, že jsme jejich přednosti
eliminovali. A jakmile jsme se třeba s
PAOK Soluň zbavili počáteční dvacetiminutové ostýchavosti, kdy pro některé hráče to byl vůbec první zápas
s takhle silným evropským mužstvem
v životě, tak pak už jsme byli rovnocenným soupeřem. A dokázali jsme si
vytvořit proti takovému soupeři čtyři
vyložené šance. Ale proměnili jsme
jen jednu. Věřím, že se ale naši střelci
v lize probudí.

tu hru neotevírá. Všichni hrají ze zajištěné obrany a na brejky. Až potom
padne branka, je ten zápas o něčem
jiném.

jsou natolik zkušení, že ví, že i od papírově slabšího soupeře hrozí nějaké
nebezpečí a vždycky ten svůj manšaft
na to připraví.

Můžete naopak jako nováček spoléhat na to, že vás soupeři občas podcení?
Možná tam někdy k nějakému tomu
podcenění dojde, ale moc tomu nevěřím. Trenéři ostatních ligových klubů

Na závěr, jaké máte cíle pro podzim?
Abychom byli pořád s ostatními mužstvy v kontaktu a aby pořád bylo o co
hrát.

Budete podobnou taktiku jako proti
Soluni uplatňovat i v lize?
Asi se nedá předpokládat, že budete
válcovat jako nováček soupeře nátlakovou hrou. To samozřejmě ne. Když
se podíváte na ligové zápasy, tak nikdo

Kompletní soupiska 1. SC Znojmo pro sezonu 2013/2014
Číslo
23
22
1
20
18
17
12
5
3
8
6
14
19
15
9
10
2
11
4
21
16
7

Post
B
B
B
O
O
O
O
O
O
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
U
U
U

Jméno
Jiří DOLEČEK
Petr DROBISZ
Vlastimil HRUBÝ
Josef HNANÍČEK
Roman HŘÍBEK
Jan MUDRA
Daniel ODEHNAL
Dominik SIMERSKÝ
Todor YONOV
Radek BUCHTA
Tomáš CIHLÁŘ
David HELÍSEK
Patrik HROŠOVSKÝ
Matúš LACKO
Radim NEPOŽITEK
Tomáš OKLEŠTĚK
Miloš RELJIĆ
Bronislav STÁŇA
Václav TOMEČEK
Emir ZEBA
Marek HEINZ
Václav VAŠÍČEK
Jiří ZIFČÁK

Narození
17.4.1992
14.7.1976
21.2.1985
28.12.1986
1.11.1988
22.1.1990
3.9.1992
29.9.1992
11.5.1976
22.4.1989
24.6.1987
4.9.1982
22.4.1992
13.4.1987
26.6.1988
21.2.1987
20.6.1989
12.11.1993
24.8.1991
10.6.1989
4.8.1977
10.2.1991
7.1.1989

Věk
21 let
37 let
28 let
26 let
24 let
23 let
20 let
20 let
37 let
24 let
26 let
30 let
21 let
26 let
25 let
26 let
24 let
19 let
21 let
24 let
35 let
22 let
24 let

Výška
184 cm
188 cm
187 cm
182 cm
174 cm
182 cm
180 cm
190 cm
181 cm
180 cm
173 cm
171 cm
172 cm
173 cm
175 cm
183 cm
176 cm
168 cm
180 cm
175 cm
184 cm
187 cm
173 cm

Váha
74 kg
80 kg
88 kg
79 kg
68 kg
72 kg
78 kg
78 kg
80 kg
72 kg
70 kg
70 kg
64 kg
69 kg
70 kg
82 kg
70 kg
50 kg
74 kg
74 kg
78 kg
81 kg
67 kg
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Každý soupeƎ bude v lize tĢžký
Ǝíká znojemská opora mezi tyēemi VlasƟmil Hrubý
Už toho má za sebou dost.
Šest let v dresu Znojma, dvojí postup o soutĢž výše, Ɵtul
nejlepšího brankáƎe druhé
ligy i ēisté konto proƟ úēastníkovi Ligy mistrƽ. PƎesto ho
nejtĢžší zkouška teprve ēeká.
Vlasta Hrubý se na podzim
postaví tváƎí v tváƎ nejlepším
fotbalistƽm v zemi. Než se tak
stane, udĢlal si chvilku pro
ētenáƎe Znojemských listƽ.
Vlasto, můžete na úvod zrekapitulovat vaše znojemské působení?
Začínal jsem tady v třetí nejvyšší soutěži, tedy v Moravskoslezské fotbalové lize. Hrál jsem ji tady tři roky, pak
jsme byli tři roky ve druhé a teď začínáme první rok v první. Doufám, že
nebude poslední.
No spíš by to chtělo naplnit tu tříletou periodu...
Je pravda, že ten třetí rok je vždy nějak
úspěšný. Takže to můžeme naplánovat
na dva roky záchrany a pak teda ten
titul (smích).
Teď vážně. Lišila se nějak příprava
na první ligu od těch předchozích?
Tak už loni tady byl trenér Kalvoda,
takže ta příprava byla hodně podob-

ná, akorát si myslím, že byla o něco
kratší, protože začínáme hodně brzo.
Ale ten obsah a objem tréninků byl
stejný jako minulý rok.
Absolvovali jste přípravu s řadou
kvalitních mužstev. Kromě jiného i s
účastníkem předkol Ligy mistrů řeckým PAOK Soluň. Jak se vám proti
jeho hráčům chytalo?
Šlo vidět, že jsou trochu někde jinde.
Je to řecký vicemistr, bude hrát Ligu
mistrů a je to tam samý reprezentant,
takže nám to ukázalo hodně o tom,
v jakém stylu a rychlosti se asi bude
hrát naše nejvyšší soutěž.
Přesto jste je o gól porazili a vy jste
vychytal nulu...
Zachytal jsem si, pravda, dost a doufám, že se to přenese i do naší ligy a
že těch gólů moc dostávat nebudeme
a nějaké budeme dávat.

jakou dobu také strávil. Budete mít
proto speciální motivaci?
To snad ani ne. Pro nás bude dostatečná motivace každý zápas v první lize.
Ale je pravda, že jsem na ten stadion
zvyklý, takže si tam lépe najdu nějaká
ta místa, podle kterých se jako brankář mohu orientovat. Uvidí se teprve
po pár kolech, zda nám brněnský azyl
prospěje nebo uškodí. Bohužel je to
tak dané, my se s tím musíme porvat a
porveme se s tím a já věřím, že v tom
problém nebude.
Na brankářském postu vám příchodem zkušeného Petra Drobisze
vznikla velká konkurence. Jak to
vnímáte?
Já nemám v brance žádnou definitivu napořád, ať už tady Petr je, nebo

není. Já jsem rád, že přišel, protože mi
pomáhá. Je to velmi zkušený gólman
a na tu pozici musel někdo přijít, protože ve dvou jsme do ligy nemohli jít.
A že přišel Petr, to je jedině plus.
Připravoval jste se už nějak na prvoligové útočníky?
Zatím ani ne. Nechávám to na videa s
trenéry. Myslím, že se to nemá nějak
moc přehánět.
S čím byste byl po podzimu spokojený?
Kdybychom si nahráli dost bodů, abychom to jaro, doufám už ve Znojmě,
mohli odehrát s nějakým klidem. Ale
uvidíme. Každý soupeř bude těžký
a každý bod bude zlatý.

Byl jste nejlepším brankářem Fotbalové národní ligy. Asi o vás byl zájem
i z jiných prvoligových klubů...
Nějaká jednání lehce proběhla. Ale já
už jsem dopředu avizoval, že když se
podaří postoupit do první ligy a hrát
ji, že zůstanu ve Znojmě, protože Znojmo je pro mne srdeční záležitostí.
Minimálně na podzim budete hrát
domácí zápasy v Brně, kde jste ně-
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Nejlepší ligový fotbalista v historii se
narodil jen 89 kilometrƽ od Znojma
Znojemské LISTY se u příležitosti
vstupu našich fotbalistů do nejvyšší
soutěže pokusily najít největší osobnost ligy v celé její historii. Během 89
let se na našich fotbalových stadionech
objevila celá řada skvělých fotbalistů.
Za všechny jmenujme brankáře Pláničku, Viktora, Čecha, obránce Burgra, Čtyřokého, Pluskala či záložníky,
jakými byli Josef Masopust, Antonín
Panenka nebo Pavel Nedvěd. Nejvíce
cenění však bývali útočníci. Asi je to
přirozené, protože góly jsou kořením

ZAJÍMAVOSTI Z PRVNÍ
FOTBALOVÉ LIGY
Nejvyšší fotbalová soutĢž se v
esku hraje od roku 1925. BĢhem
89 let se nĢkolikrát zmĢnil název i
formát soutĢže. V prvních letech
hrály naši nejvyšší domácí soutĢž
pouze kluby z Prahy a StƎedoēeského kraje.
První tým z Moravy – SK Židenice
- se první fotbalové ligy zúēastnil
poprvé v sezonĢ 1933/34. Tedy
pƎesnĢ pƎed 80 lety.
Prvním ligovým šampionem se
v roce 1925 stala Slavia Praha. V
celkovém souētu získala Slavia 16
Ɵtulƽ a zaƎadila se na druhé místo
historických tabulek hned za svého nejvĢtšího rivala Spartu Praha,
která si pƎipsala dvakrát tolik prvenství.
Od založení nejvyšší fotbalové
soutĢže Sparƛané vyhrávají ligu
pƎibližnĢ každý tƎeơ rok.
Z aktuálních úēastníkƽ nejvyšší fotbalové soutĢže se ze zisku mistrovského Ɵtulu radovalo 8 mužstev,
tzn. polovina všech týmƽ: Sparta,
Slavia, Dukla, Baník, Liberec, PlzeŸ, Brno a pražšơ Bohemians.
Nejdéle na další pohár pro šampiony ēekají v BrnĢ. Dlouhých 35
let.
Loni k Ɵtulu staēilo 64 bodƽ a k
záchranĢ naopak bodƽ 27, tzn. napƎíklad 9 výher.
Nejlepší útok v posledním roēníku
ligy mĢla Sparta (55 vstƎelených
branek), nejlepší obranu mĢla PlzeŸ (21 obdržených gólƽ).

fotbalu a jsou vyvrcholením útočné
snahy celého týmu. Z tohoto pohledu
můžeme označit za nejlepšího hráče v
historii muže, který se narodil pouze
89 kilometrů od Znojma. Jeho jméno
budilo na světových trávnících stejný
respekt, jakému se dnes těší Lionel
Messi.
Za nejlepšího hráče naší nejvyšší fotbalové soutěže vybraly Znojemské
listy Slávistu Josefa Bicana. Všem,
kterým připadalo předchozí srovnání
s Messim přehnané, je potřeba připo-

menout, že Bican hrál ve Slavii takřka
totožnou úlohu jako Messi v Barceloně. V 241 utkáních ligy vstřelil v sešívaném dresu 416 gólů. V roce 1938
přivedl Bican Slavii k vítězství v Lize
mistrů (tehdy se jmenovala Středoevropský pohár) a on sám se stal nejlepším střelcem milionářské soutěže. Jeho
gólový potenciál byl neuvěřitelný. Za
sezónu dával Bican běžně 40 branek.
Novodobý rekord Gambrinus ligy drží
David Lafata s 25 góly. Josef Bican jich
ve své rekordní sezóně nasázel 57! Ani

Messi v Barceloně zatím nikdy nedal
v lize za sezónu více branek než Josef
Bican (v sezóně 2011/2012 jich dal
49). V historii světového fotbalu existuje pouze jeden střelec, který byl stejně střelecky produktivní jako nejlepší
český fotbalista všech dob. Legendární
Brazilec Pelé. O zářivé hvězdě našeho
nejlepšího fotbalisty svědčí i fakt, že v
roce 1998 po něm byla pojmenována
ve vesmíru planetka číslo10634. Nese
jméno Pepibican.

PƎijeěte povzbudit naše
hráēe do Brna i do Jihlavy
Jsou fanoušci, kteří jsou z účasti našich fotbalistů v první lize nadšení a
už se těší, až uvidí naše fotbalisty v
akci. A pak jsou tací, kteří brblají, že
je to sice prima, ale že na zápasy jezdit
nebudou, protože Brno je prý strašně
daleko.
Pro ty první bude klub organizovat
dopravu autobusy na zápasy v Brně za
režijní cenu. Cesta až k fotbalovému
stadionu na Srbské a zpět do Znojma
vyjde včetně vstupenky na zápas na
150 Kč, což je tolik, kolik zaplatíte za
lístek na tribunu na Letnou.
Těm druhým, kteří tvrdí, že je Brno
z ruky, bychom rádi připomněli, že
cesta na brněnský stadion trvá přibližně 60 minut. To znamená přibližně tak dlouho, jak dlouho cestují fanoušci za fotbalem ve větších městech
zcela běžně.
Co z toho vyplývá?
Že bychom se neměli na nic vymlouvat
a vydat se na fotbal do Brna. Odjezdy
dvou autobusů budou v případě zápasů
hraných v 16 hod. ve 13.30 hod. z autobusových zastávek na náměstí Svobody ve Znojmě (před pneuservisem
Kárník) se zastávkou na křižovatce
u Miroslavi ve 14.10 hod.
Třetí autobus vždy pojede po trase
Suchohrdly (13.00) – Těšetice (13.10)
– Prosiměřice (13.20) - Hostěradice
(13.30) – Mor. Krumlov (13.45) – Ivančice (14.00) – Rosice (14.15) – Brno.
Čtvrtý autobus pojede po trase Tasovice (13.00) – Hodonice (13.05) –
Jaroslavice (13.15) – Hrádek (13.20)
– Dyjákovice (13.30) – Hevlín (13.40)
– Hrabětice (13.45) – Hrušovany n.
Jev. (13.40) - Brno.

V případě jiného začátku zápasu budou autobusy vyjíždět ze Znojma
vždy dvě a půl hodiny před utkáním,

ze Suchohrdel a Tasovic tři hodiny
před utkáním.

5 zápasƽ, které byste si nemĢli nechat ujít:
2.8. Derby s Jihlavou v JihlavĢ
První zápas s charakterem derby. Kdysi jsme se s Jihlavou potkávali
v druhé nejvyšší soutěži a byly to napínavé souboje. Jihlava má sice nyní
více ligových zkušeností, ale ani my nejsme v tomto souboji bez šancí na
vítězství. Proto byste v Jihlavě neměli chybět.

10.8. Zápas proƟ Pavlovi Horváthovi a spol.
Vidět Viktorii Plzeň na vlastní oči si v posledních letech nenechaly ujít
desítky tisíc diváků po celé Evropě. Dokonce i v Barceloně chtělo Pavla
Horvátha a spol vidět přes šedesát tisíc lidí. Jakou rošťárnu Horvi provede
tentokrát? Uvidíte v sobotu 10. srpna.

24.8. Zápas proƟ sešívaným Slávistƽm
Slávisté zůstanou navždy týmem, který jako první dokázal získat titul
šampiónů. Vždy platili za fotbalové básníky, kteří vyznávají útočný a otevřený fotbal. Na jaře Slávisté dobyli třeba Plzeň. I proto nás v sobotu
24.srpna může čekat nejkrásnější zápas podzimu.

14.9. Zápas proƟ obávané SpartĢ
Žádný jiný tým nevyhrává českou ligu s tak železnou pravidelností jako
železná Sparta. A žádný jiný tým také nevzbuzuje tak velké emoce. Každý
chce Spartu porazit. A každý má strach, ať od ní nedostane výprask. Jak
to bude tentokrát?

22.9. Derby s Brnem
V neděli 22.9. bude stadion v Brně jistě praskat ve švech. Čeká nás úžasná
atmosféra prvního jihomoravského derby v Gambrinus lize. Právě kvůli
takové atmosféře, jaká nás čeká při tomto zápase, se chodí na fotbal. Tohle
by si nechal ujít jen naprostý fotbalový ignorant.

