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Na plánovaný obchvat brzy vjedou bagry
Neustálé přesvědčování vedení
znojemské radnice o potřebnosti
znojemského obchvatu se blíží ke
konci. Od chvíle, kdy se na obchvat
vrátí stavebníci, nás dělí už jen výběrové řízení na dodavatele stavby.
Poté, co se obchvat stal vloni na
jaře prioritou vlády a na podzim se do
rozpočtu Státního fondu dopravní

infrastruktury dostaly stavba další části obchvatu i peníze na přípravu dalších souvisejících staveb, vypsalo ŘSD
konečně veřejnou zakázku na pokračování obchvatu města Znojma. V cestě za tím, aby na znojemský obchvat
vjely bagry, už tak stojí jen tento
poslední krok – vybrat zhotovitele
stavby.

„Jsem velmi rád, že se nám po
tolika letech podařilo výstavbu
obchvatu opět oživit. Mohlo tomu tak
být i dříve, pokud by jeho odpůrci
nevznášeli neustále nové a nové připomínky, většinou formálního charakteru,“ říká starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel.
Pokračování na str. 2.

Bavte se, a odpočívejte na akcích Znojemského kulturního léta! O jeho pestré
programové nabídce pro malé i velké
se více dozvíte uvnitř LISTŮ.
lp

Vinobus má zelenou

■ Ze silnice vedoucí odnikud nikam (v levé části snímku), tedy z části postaveného obchvatu za znojemskou nemocnicí, se postupně
Foto: P. Faraga
stane opravdový obchvat.

Město zaplatí za elektřinu o třetinu méně
V roce 2016 bude město Znojmo
a jeho příspěvkové organizace platit
o 35 % méně za silovou elektřinu než
v letošním roce.
Díky elektronické aukci na dodávku elektřiny tak ušetří více než třetinu
nákladů na silovou elektřinu, tedy na
neregulované části ceny za elektřinu.
„Elektronické aukce využíváme již řadu
let. Jedná se o účinný a efektivní nástroj,
který městu šetří miliony korun. Více
než třetinová úspora oproti loňskému
roku je naprosto fantastická,“ komen-

tuje výsledky e-aukce starosta Vlastimil
Gabrhel.
Veřejnou zakázku na dodávky elektřiny pro Znojmo a jeho příspěvkové
organizace vyhlásilo město prostřednictvím firmy A-tender, s. r. o., která
zajišťovala mimo jiné e-aukce na dodávku elektřiny a plynu i pro znojemské
občany. Z původní předpokládané hodnoty zakázky ve výši 12,7 milionů korun
se podařilo díky transparentní elektronické aukci ušetřit 4,5 milionů korun.
Konečná vysoutěžená cena je 8,2 milio-

nů korun. Dodavatelem je firma Centropol Energy, a. s.
„Používání e-aukcí, tedy jednoho
z nejvíce transparentních procesů
v rámci nákupu zboží a služeb, se stalo
automatickou součástí hospodářské
politiky našeho města i jeho příspěvkových organizací,“ dodává starosta.
Hlavním přínosem elektronických aukcí je nejen úspora finančních nákladů,
ale také transparentnost, snadná administrace a omezení rizika korupčního
jednání.
zp

Už na letošním Znojemském historickém vinobraní se mohou lidé těšit
na první projížďky Vinobusem. Za
novinkou, která má přilákat turisty, stojí
vinaři VOC Znojmo. Patnáct zastávek
a šestašedesát kilometrů. Krásy Znojma
a přilehlých obcí, výhled na vinice,
ochutnávky vín. Lidé si budou moci
vybrat, zda si jen trasu projedou s průvodcem. Mohou ale také kdekoliv
vystoupit, ochutnat vína, projít si obce
a počkat na další spoj. A mohou využít
i možnost vzít si s sebou kolo. Hejtman
Michal Hašek již podepsal smlouvu na
dotaci jeden milion korun na pořízení
Vinobusu.
„Zaktualizovali jsme trasu, připravujeme označníky na zastávkách s popisem a náměty na výlety,“ uvedl
František Koudela, předseda VOC
Znojmo. Vinobus bude mít kapacitu
dvaatřiceti míst a na trasu vyjede čtyřikrát denně po dvou hodinách. Předpremiéru bude mít na vinobraní,
pravidelně začne jezdit na jaře příštího
roku.
lp
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AKTUÁLNĚ
ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
ČASTĚJI
Do konce letošního roku se znojemští zastupitelé sejdou ještě třikrát. Doposud bylo zvykem, že se
zastupitelstvo scházelo na podzim
ve dvou termínech, nově se však
sejdou třikrát. A to v termínech
14. září, 16. listopadu a 14. prosince,
vždy od 15.00 hodin ve velkém sále
budovy úřadu na náměstí Armády 8 (1. patro).
NEZVEDA REZIGNOVAL
Novým členem zastupitelstva města Znojma se stal Květoslav Svoboda (ODS). Nahradil tak stranického
kolegu Petra Nezvedu, který na
svůj post z důvodu pracovního
vytížení rezignoval.
UBYTOVÁNÍ VE ZNOJMĚ
Město, prostřednictvím Znojemské
Besedy, vydalo nový propagační
materiál s informacemi o ubytování ve Znojmě. Určen je především
turistům, ale i místním, kteří hledají
kvalitní ubytování pro své návštěvy. Barvený leták, doplněný
o mapu s vyznačenými penziony,
hotely či kempy, lze zdarma pořídit
v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici.
NOVÁ ŘEDITELKA ŠKOLY
NA ARMÁDĚ
Novou ředitelkou znojemské
mateřské školy na náměstí Armády
se stala Dana Kolštromová. V konkurzu byla mezi uchazečkami nejlepší. Od 1. srpna nahradí do penze
odcházející dosavadní ředitelku
Helenu Laluhovou, které za dlouholeté vedení mateřské školy
poděkoval místostarosta Jan Grois
a zároveň nové ředitelce popřát
hodně úspěchů. Dana Kolštromová
je absolventkou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde
na Pedagogické fakultě vystudovala obor Učitelství pro mateřské
školy. Svoji pedagogickou praxi
začínala v roce 1984 na mateřské
škole Holandská (dříve MŠ A. Zápotockého). Od roku 2005 působila
na Středisku služeb školám ve
Znojmě.
DO CITONIC OBJÍŽĎKOU
Do konce prázdnin bude uzavřena
silnice II/408 od kasárenské kři žovatky směrem na Citonice. Důvodem jsou opravy povrchu
komunikace. Řidiči, kteří po této
frekventované silnici jezdí na nedalekou Vranovskou přehradu, tak
musí počítat s dočasnou objížďkou.
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Zamýšlíte opravit kulturní památku?
Město vám pomůže
Majitelé kulturní památky ve znojemské městské památkové rezervaci
(dále MPR), kteří plánují opravy své
nemovitosti v nejbližších pěti letech,
dostali možnost zapsat se do aktuálního seznamu Programu regenerace
MPR.
Mohou tak dosáhnout na finanční
prostředky na obnovu svých nemovitých věcí, které jsou kulturními památkami a nacházejí se na zmíněném území.
Příspěvky se poskytují za účelem
záchrany, zachování a zhodnocení
památkových hodnot. Použít je lze
výhradně na úhradu prací zabezpečujících uchování hodnoty kulturní
památky, nikoli na jiné úpravy. Státní
příspěvek na obnovu činí maximálně
50 % ceny díla, dotace města Znojma
minimálně 10 % ceny díla a podíl vlast-

níka minimálně 40 % ceny díla.
Majitelům nemovitých kulturních
památek v MPR, kterých se program
týká, byl již zaslán dopis se všemi informacemi, pokyny a formulářem žádosti.
Občané mohou získat informace
o aktualizaci Programu regenerace
MPR na veřejném projednání
27. srpna od 15.00 hodin
v zasedací místnosti zastupitelstva
na Obrokové 1/12.
„Program pokračuje víceméně ve
stejném duchu jako dříve. Jen je potřeba
vytvořit aktuální seznam nemovitých
kulturních památek, které jejich majitelé plánují opravovat v letech 2016 až
2020. Čerpat dotace je totiž možné

pouze na památky, které jsou zařazené
do tohoto seznamu,“ vysvětluje městská
architektka Iveta Ludvíková.
Aktualizaci Programu MPR, která
vyplývá z povinností uložené Ministerstvem kultury, musí Znojmo provést
do konce roku. Program tak zmapuje
aktuální stav nemovitých kulturních
památek v historickém centru.
Ve Znojmě je 167 kulturních památek. Dvě z toho – kapucínský klášter
a dům ve Velké Mikulášské 3 se vzácnou diamantovou klenbou jsou v ohroženém stavu. Na finanční pomoc
mohou dosáhnout soukromníci, církev
i majetek města.
Informace o aktualizaci programu
najdou zájemci na webu města. Kontaktovat mohou také městskou architektku Ivetu Ludvíkovou.
lp, zp

Uzavření mostů a Rooseveltovy ulice
ulice Rooseveltova 18.–19. 8. úplně uzavřena, při nepříznivém počastí potrvá uzavírka až do 21. srpna. Investorem je Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje.
„Omlouváme se občanům ařidičům
za dočasná dopravní omezení a prosíme
otrpělivost ashovívavost,“ uvedla mluvčí
města Zuzana Pastrňáková.
zp, lp

Další nutná dopravní omezení přinese oprava druhého mostu na Rooseveltově ulici aoprava ulice samotné.
Opravy obou mostů potrvají do
24. listopadu, rekonstrukce Rooseveltovy ulice skončí nejpozději 21. srpna.
Na opravu levé poloviny mostu
naváže na přelomu července a srpna
oprava pravé poloviny. Most bude průjezdný pouze ve směru Brno → Znojmo. V opačném směru musí osobní
vozidla volit objízdnou trasu po ulici
28. října, přes ulice Vídeňská, Průmyslová až ke křižovatce se Suchohrdelskou ulicí. Objízdná trasa pro ostatní
vozidla vede z Mariánského náměstí
až k okružní křižovatce u Baumaxu.

Uzavírka se nedotkne městské autobusové dopravy.
Dopravní omezení si vyžádá také
kompletní rekonstrukce povrchů ulice
Rooseveltova, která bude opravována na
několik etap. Parkování bude umožněné
vždy jen v úseku, kde nebudou probíhat
stavební práce. Doporučujeme proto
pozorně sledovat dopravní značení. Plánové termíny blokového čištění na ulici
Rooseveltova av přilehlých ulicích budou
vzhledem k probíhajícím pracím a omezeným možnostem parkování zrušeny.
Až do 17. 8. bude ulice rekonstruována po etapách, kdy bude opět možný
obousměrný průjezd vždy po volné straně
vozovky. Pozor! Při finálních pracích bude

Na obchvat…

Hrad okupují řemeslníci

Pokračování ze str. 1
„Svou práci tím však nekončím. Na
politiky i ŘSD budu kontinuálně tlačit
tak, abychom postupně stavěli jednu
část obchvatu za druhou a znojemský
obchvat tak byl skutečným obchvatem,
a ne silnicí vedoucí odnikud nikam,“
dodává starosta. Stavba obchvatu tak
bude po osmi letech znovu pokračovat.
Uveřejněná zakázka zahrnuje délku trasy 3,5 km, tři mimoúrovňové křižovatky
a pět mostních objektů. Předpokládaná
doba výstavby jsou tři roky a odhad stavebních nákladů činí 355 280 000 Kč
bez DPH.
Stavba naváže na již před několika
lety dokončenou část a spolu s navazující
stavbou 1. etapy v prostoru mimoúrovňové křižovatky Suchohrdelská by tak
měla vytvořit funkční etapu v rámci znojemského obchvatu. Uvedl to mluvčí
ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. zp

Na znojemský hrad se opět vrátili
řemeslníci.
Od konce června pracují na další etapě rekonstrukce krovů středního křídla
hradu. Opravy, které vyjdou na šest milionů korun, potrvají až do listopadu příštího roku. Návštěvníci hradu nejsou
rekonstrukcí nijak dotčeni. Nepřístupné
z důvodu prací je pouze nádvoří. Opravy
spočívají v opravách a výměnách částí
povalových stropů včetně oprav omítek
stropů, prvků krovu, výměny střešní krytiny, opravách omítek a hlav dvou komínů aoprav římsy. Na závěr bude na stropy
položena hliněná dlažba.
Na opravách se finančně podílí město, stát i kraj. Z Programu regenerace
městské památkové rezervace putuje na
opravu 838 000 korun, podpora z Jihomoravského kraje činí 150 000 korun.
Investice města činí pět milionů korun.

Harmonogram oprav Rooseveltovy
ulice:
30. 7.–7. 8. úsek Mariánské náměstí –
Lužická
4. 8.–11. 8. úsek Lužická – Fischerova
6. 8.–11. 8. úsek Fischerova – Janáčkova
7. 8.–17. 8. úsek Janáčkova – 28. října

■ Střechy znojemského hradu.
Foto: Archiv JMM

Nejde však zdaleka o první investici
do významné památky. Znojemský
hrad vznikl v první polovině 11. století.
Město do jeho oprav jen v předchozích
letech investovalo zhruba dvanáct
milionů korun. Šly na opravy západního, jižního křídla a části středního
křídla. V dalších letech je v plána rekonstrukce takzvaného V-přístavku ve
středním křídle hradu.
zp, lp
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Znojmo má do roku 2022 jasno
Cíle Znojma na dalších sedm let
definuje strategický plán rozvoje města na období 2016–2022.
Zastupitelé ho schválili na konci
června. Postupně se tak má začít
naplňovat vize, že Znojmo má být v roce
2022 malebné historické město jako
centrum kultury a vinařské turistiky,
srdce Podyjí, čisté, zelené a bezpečné
město, bez zátěže tranzitní dopravou
a s dostatkem pracovních příležitostí.
„Určitě se nejedná o jednoduché
cíle, ale my uděláme maximum pro
jejich naplnění. Ostatně směřovat
k tomu budeme postupnými cíli, definovanými ve strategickém plánu, se kterými vyslovila souhlas i veřejnost,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Po vytvoření komplexního strategického plánu je na řadě tvorba akčního
plánu města, který definuje konkrétní
projekty a investice plánované v horizontu dvou let. Na tyto projekty musí
být zajištěno financování, ať už z rozpočtu města, nebo pomocí dotací.
Akční plán na léta 2016–2017 budou
v následujících týdnech vytvářet jednotlivé pracovní skupiny, následně
posoudí akční plán Řídicí pracovní skupina pro tvorbu strategického plánu
a vedení města. Součástí akčního plánu
bývá i tzv. zásobník projektů, který

obsahuje projekty, které směřují
k naplnění daných cílů, avšak nejsou
doposud kryty rozpočtem města.
Naplnění jednotlivých cílů sledují
nejen odborní garanti, ale také politici.
„Pro mě osobně je prioritou číslo jedna
dostavba obchvatu, za kterou dnes
a denně bojuji. I proto je právě řešení
dopravní situace jednou z oblastí, kterou mám jako starosta v rámci plnění
strategického plánu na starost a kterou
budu na všech úrovních prosazovat,“
uvádí jeden z příkladů starosta Gabrhel.
Strategické a zdravé řízení města je
jedním z pilířů Zdravého Znojma, jehož
politiku vedení radnice uplatňuje. Celý
strategický plán je k nalezení na stránkách www.znojmo-zdravemesto.cz. zp

Projednávali revitalizaci vnitrobloku
na Dukelské a Sokolovské
Přímo na místě, mezi
ulicemi Dukelských bojovníků a Sokolovská, byla
představena veřejnosti studie revitalizace vnitrobloku
osmi panelových domů.
O připravovaném projektu diskutovali s občany
zástupci města i architekti.
Zúčastnění se posléze přesunuli do bývalého hotelu
Dukla, kde architekti prezentovali studii možných
návrhů řešení revitalizace.
Hojná byla účast ze strany
místních bydlících, kteří ■ Vizualizace vnitrobloku na Dukelské a Sokolské ulici.
vznášeli námitky, dotazy
diskutovat. Nyní je na řadě finalizace
a připomínky. Ty byly zaznamenány
studie a příprava projektové dokumena později se o nich diskutovalo.
tace včetně administrace různých
„V diskusi s veřejností jsme zaznapovolení. Samotná realizace projektu
menali řadu zajímavých a podnětných
se bude odvíjet od finančních možností
připomínek. Ráda bych proto občanům
města,“ shrnuje veřejné projednání
poděkovala, že si našli čas a přišli nejen
koordinátorka projektu Znojmo –
o navrhované revitalizaci vnitrobloku

zdravé město Lucie Nekulová.
V záměru revitalizace
vnitrobloku se jedná se
především o opravu chodníků, rekonstrukci veřejného
osvětlení, celkovou asanaci
vegetace, vytvoření plochy
pro odpočinek obyvatel
a hru dětí. V jádru vnitrobloku je naplánováno vytvořit tři menší plochy. Jedna
určená pro nejmenší děti,
druhá pro větší děti amládež,
třetí by pak sloužila pro posezení a odpočinek obyvatel,
především seniorů.
V anketě o umístění vhodného
prvku v prostorách vnitrobloku veřejnost hlasovala následovně: Navrhované
pítko bylo ze strany občanů odmítnuto,
stejně jako lavičky před vchodem. Jako
dominantní prvek vyhrála provazová
pyramida pro děti.
zp

Rekonstrukce průtahu Mramotic
zkomplikuje dopravu
Plánovaná investice Správy aúdržby silnic Jihomoravského kraje (SÚS
JmK) do rekonstrukce průtahu Mramoticemi zkomplikuje na delší dobu
dopravu v této městské části Znojma.
Průtah bude rekonstruován na dvě
etapy. Již nyní je až do 11. září uzavřena
silnice od středu Mramotic po konec
obce směrem na Kravsko. Obousměrná
objízdná trasa, dlouhá 4,7 km, vede
z Přímětic směrem na kasárenskou kři-

žovatku, dále na silnici přes Kasárna až
ke křižovatce (odbočka na Kravsko).
Ve druhé etapě bude od 12. září do
31. října 2015 uzavřena silnice od středu
Mramotic směrem na Přímětice, a to až
na konec obce Mramotice. Objízdná
trasa bude stejná.
Uzavírky se dotknou provozu linek
veřejné linkové osobní dopravy i linky
městské autobusové dopravy. Detailní
informace poskytnou jednotliví pro-

vozovatelé (BK BUS, BDS-BUS, TREDOS, Znojemská dopravní společnost
Psota).
SÚS JmK provede kompletní rekonstrukci povrchu průtahu. Město Znojmo
v rámci této rekonstrukci opraví chodníky, sjezdy a vjezdy, přípojky dešťové
kanalizace po hranice pozemků a přeložku vedení místního rozhlasu. Společnou akcí města a SÚS je oprava
dešťové kanalizace.
zp
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STALO SE
VŠUDE BODOVALI
Vinařství LAHOFER, které se stará
o městskou Rajskou vinici pod kostelem sv. Mikuláše, slaví jeden
úspěch za druhým. Prakticky současně dorazily v minulých dnech do
Vinařství LAHOFER výsledky hned
tří významných mezinárodních
vinařských soutěžích. A ve všech
zmíněné vinařství bodovalo. Zlaté
a stříbrné medaile a jednoho šampiona si odnáší z tuzemské soutěže
Oenoforum 2015 – Czech International Wine Competition na Velehradě, slovenské MUVINY Prešov
a polské soutěže Galicia Vitis.
ZNOVÍN MEZI NEJLEPŠÍMI
SAUVIGNONY
Největší mezinárodní soutěž věnovaná odrůdě sauvignon potvrdila,
že znojemské sauvignony patří mezi
světovou špičku. V soutěži Concours
Mondial du Sauvignon 2015, které
se účastnilo přes osm set sauvignonů z celého světa, uspělo jen šest
českých – z toho hned dvě od znojemského vinařství. Znovín Znojmo
si za svůj Sauvignon VOC Znojmo
2014 odvezl stříbrnou medaili. Za
Sauvignon 2014 Tropical dokonce
medaili zlatou.
AKTUÁLNÍ STAV SILNIČNÍCH
STAVEB
Jedenáct staveb, pět mostů, 18 984
kilometrů a to vše za 355 185 tisíc
korun je aktuální bilance silničních
projektů na okrese Znojmo, financovaných Jihomoravským krajem.
Na webových stánkách Správy
a údržby silnic Jihomoravského kraje najdou lidé podrobný přehled stavebních prací k 30. červnu letošního
roku. Jde o projekty k tomuto datu
dokončené i rozestavěné.
DĚKAN BARTOŠ SLAVIL
Děkan Mons. Jindřich Bartoš oslavil
šedesáté narozeniny. Mezi početnými gratulanty byli i zástupci města – starosta Vlastimil Gabrhel
a místostarosta Jan Blaha. Mons.
Bartoš je od roku 1993 farářem
hlavního znojemského kostela
sv. Mikuláše, který pod jeho správou prošel několikaletou rozsáhlou
rekonstrukcí. V roce 2010 byl monsignoru Bartošovi udělen papežem
Benediktem XVI. titul Kaplan Jeho
Svatosti. Čestným jmenováním
vyjadřuje Svatý otec uznání kněžských a osobních zásluh.
STANISLAVOVA UZAVŘENA
Z důvodu uložení nových teplovodních rozvodů je do 15. 9. zcela uzavřena Stanislavova ulice.
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Vstupenky na vinobraní za výhodnou cenu
Až do konce srpna je možné
za zvýhodněnou cenu koupit v předprodeji permanentku na Znojemské
historické vinobraní (11.–13. 9.).
Cena dvoudenní základní vstupenky je do 31. srpna 290 Kč (zlevněné
pak 240 Kč). Po tomto datu to bude
330 Kč (zlevněná 280 Kč). Zlevněnou
permanentku si mohou pořídit studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé
s provozovnami v uzavřené zóně.

Během festivalového koncertu
Pavla Šporcla se 10. 7. po 20.00
hodině ztratil na Mikulášském
náměstí pejsek jednoho z muzikantů Vojtecha Szabó. Zatoulaná
čtyřletá fenka yorkshira slyší na
jméno JESSICA, je plachá a má
strach z lidí. Měla na sobě růžové
popruhy a je čipovaná. Majitel velmi prosím veřejnost o pomoc
a nabízí nálezci VYSOKOU ODMĚNU! Rád bude za jakoukoliv informaci o milovaném členu rodiny.
Kontakt na majitele: 774 512 867,
774 325 643. Případně volejte:
774 443 239.
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
27. srpna. Uzávěrka je 17. srpna.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne
ve středu 5. srpna ve 12.00 hodin.
VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Do konce letošního roku si musí
všichni držitelé průkazu pro osoby
se zdravotním postižením – průkaz
TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby
se zdravotním postižením, o výměnu. Stávající průkazy, bez ohledu
na platnost na nich vyznačenou,
platí pouze do 31. prosince 2015.
V případě podrobnější konzultace
se můžete obrátit na bezplatnou
poradnu Národní rady osob se
zdravotním postižením v Brně, která je určena lidem se zdravotním
postižením, seniorům a pečujícím
osobám. Kontakt: osobně nebo tel:
542 214 110/111, 736 751 214,
SKYPE: poradnabrno, e-mail:
poradnabrno@nrzp.cz, web:
www.nrzp.cz.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
12., 17., 25. 8. (7.30 – 16.30)
KASÁRNA, MRAMOTICE: Domácnosti, provozy a zařízení
v obcích.

Vstup zdarma na vinobraní budou
mít bydlící v uzavřené zóně, držitelé
průkazu ZTP, ZTP/P, u ZTP/P také
jeden člověk jako doprovod a děti do
15 let, které se prokážou dokladem
potvrzujícím jejich věk (například
kartou pojištěnce). Předprodej: Turistickém informačním centru (Obroková 10), tel. 515 222 552, e-mail:
tic@znojemskabeseda.cz.
Vstupenky na jednotlivé dny bude

možné koupit až přímo ve dnech konání vinobraní na vstupech do historického centra Znojma. Pátek 210 Kč,
sobota 230 Kč. Letošní novinka – třetí
den vinobraní neděle je zdarma.
Vstupenky na rytířské turnaje
bude možné zakoupit pouze na místě
v době konání turnaje.
Držitelé platné vstupenky na Znojemské historické vinobraní mají
na turnaje vstup zdarma.
lp

V dětském centru se vznáší děti ve vzduchu.
Pomáhají jim červené popruhy
a sociálního postižení.
Dětské centrum ve
Dětem je v něm poskyZnojmě jako první
tována lékařská péče,
a zatím jediné v Jihovšestranná psychologicmoravském
kraji
ká, pedagogická a pohyzavedlo do dětské
bová. Z lékařských
rehabilitace a fyzioteoborů je zastoupeno
rapie nový systém stidětské lékařství, neuromulace
svalových
logie, ortopedie a oční
skupin a léčby pohybolékařství.
vých poruch takzvaný
Centrum se může
Redcord. Aby dětem
pochlubit nejen dokopomohl, zavěsí je do
nalým vybavením nejčervených popruhů.
modernějšími přístroji
„Jde o zařízení skláa zařízeními, kompletní
dající se ze závěsných
lan, popruhů a kladek, ■ Redcord je rehabilitační systém, v němž se tělo vznáší ve vzduchu a může tak rehabilitací a fyzioteraale především
pomocí kterých diag- procvičovat klouby a svalové skupiny.
Ilustrační foto. Zdroj: redcord pií,
odborně, vysokoškolsky
nostikujeme typ a stuvzdělaným personálem čítající tým
zení u něho došlo k výraznému zleppeň poruchy svalového aparátu a po
sedmdesáti lidí. Ti všichni s nebývale
šení.“
vyhodnocení aktuálního zdravotního
vstřícným jednáním pomáhají dětem
Mezi další účinná zařízení, která
stavu zavedeme léčbu, která postupně
a rodinám, které se ocitli v tíživé zdrase v Centru využívají, patří masáže,
zlepšuje stav až k normálu. Zařízení
votní i životní situaci.
vodoléčba, nestabilní plochy, Bobatha
nemá prakticky žádná zdravotní ome„Kapacita našeho Centra je sto tři(pohybové aktivity s fyzioterapeuzení a lze ho použít k léčbě poruch
cet pět míst, ale zájem o naše služby
tem), Vojtova metoda (stimulace a cvivadného držení těla až po zlepšení staje stále větší. Prakticky z celé republiky.
čení), hippotherapie (léčebná jízda na
vu u dětí, které mají závažnou motoZajímavostí je, že v poslední době se
koni) a také infrasauna.
rickou poruchu,“ vysvětlil ředi tel
množí zájem maminek s dětmi z PraDětské centrum ve Znojmě pro
Dětského centra ve Znojmě
hy, protože ani v hlavním městě pro
ohrožené a postižené děti najdou
MUDr. Milan Špaček, a dodal:
ně není dostupná takové péče, jakou
zájemci na ulici Mládeže. Jako první
„Nedávno jsme zde měli chlapce, který
nabízíme ve Znojmě,“ vysvětluje
svého druhu jde o zdravotnické zaříměl oslabené svalstvo na polovině těla.
úspěch znojemského zařízení ředitel
zení kraje zaměřené na péči o děti
Po pouhých čtyřech dnech intenzivŠpaček.
lp
s nejrůznějšími typy zdravotního
ního denního cvičení na tomto zaří-

Vyrazte v září na závod seriálu Kolo pro život
Podruhé zavítá jeden z cyklozávodů seriálu Kolo pro život na Znojemsko.
Hned první sobotu po prázdninách,
tedy 5. září, se můžete opět těšit na Znojmo Burčák Tour Kooperativy. Čeká na
vás krásné město Znojmo, nádherná
okolní příroda i burčák. Závodníci se
mohou hlásit až do začátku září, a to
přes stránky www.kolopro.cz/zav/Znojmoburcaktour, kde naleznou i veškeré
další informace.

Znojemskem se můžete projet ve
třech různě dlouhých tratích. Délka
hlavní tratě závodu je padesát sedm
kilometrů, je možné absolvovat i zkrácenou jednatřicetikilometrovou trať
a fitness verzi pro rodiče s dětmi v délce třináct km. Těšit se můžete i na
bohatý doprovodný program v cíli
závodu – v Louckém kláštere. Organizátoři jej ještě dolaďují, ale připraveni budou na malé i velké
návštěvníky. Můžete se těšit nejen na

ten nejlepší burčák ze Znovínu Znojmo, ale i na spoustu dalšího.
zp
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Senior Point je přátelské místo pro seniory
Nejen vyřízení Senior pasu, ale
také bezplatná právní poradna, přístup na internet nebo základní sociální
poradenství. To jsou jen některé ze služeb, které zdarma nabízí občanům
Znojma a okolí znojemský Senior
Point.
Zájemci ho najdou v budově městského úřadu na náměstí Armády v přízemí. Za více než tři roky ho navštívilo
přes 1 200 seniorů. Služby Senior Pointu
mohou využít především osoby starší
55 let. Ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá Senior Point také přednášky v domovech pro seniory na
Vančurově ulici a U Lesíka.
K základní nabídce Senior Pointu patří:
• základní poradenství (vyhledávání
kontaktů a informací na internetu),
poskytování informací,
• zprostředkování kontaktů na organizace, nabízející služby seniorům
• bezplatná právní poradna (na objednání, 1× za 14 dní),

• Jak reklamovat služby (nevyhovující
dovoz jídla, oprava obuvi…),
• Jak odstoupit od uzavřené smlouvy,
co dělat v případě, že nejsem spokojen se stávající službou (dodávky
energií, mobilní operátoři…),
• Co dělat v případě problematických
sousedských vztahů (rušení nočního
klidu, nepořádek v okolí bydliště…),
• informační materiály partnerů, časopisy pro seniory,
• přístup na internet s možností tisku
a kopírování,
• drobné občerstvení (voda/čaj),
• registrace/změna údajů do projektu
Senior pas, katalog poskytovatelů
slev,
• přednášky a besedy,
• možnost popovídání si.
Nejčastější dotazy klientů:
• Jak sepsat závěť a jaké jsou náležitosti
dědického řízení (náležitosti k sepsání závěti, povinnosti v dědickém řízení),

Senior Point
nám.Armády 8, Znojmo
Otevřeno: St, Čt, Pá 9.00–12.00
Kontakty: tel. 515 801 755,
znojmo@spolecne.info,
www.spolecne.info
• Kam se obrátit, pokud poptáváte
sociální služby (částečná pomoc pro
nemohoucí rodiče, žádost o umístění do DPS, nabídka terénních služeb…).
lr
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Rozkvetlé Znojmo
2015
Město Znojmo opět vyhlašuje
soutěž onejlepší květinovou výzdobu.
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích: 1. kategorie: nejlépe vyzdobené
znojemské okno, 2. kategorie: nejlépe
vyzdobený znojemský balkon nebo lodžie a 3. kategorie: nejlépe vyzdobená
znojemská předzahrádka. Přihlásit se
může každý, a to elektronicky na adresu
zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz,
zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie
(do předmětu e-mailu napište Soutěž
– Rozkvetlé Znojmo). Přihlášky je nutné zaslat do pátku 14. srpna.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
proběhne v druhé polovině srpna. Výherci se mohou těšit na poukazy na odběr
zboží v zahradnictví Městské zeleně a na
vstupenky na Znojemské historické vinobraní 2015. Výsledky budou zveřejněny
na internetových stránkách města Znojma a ve Znojemských LISTECH.
lp

Netopeer pomáhá i rodinám závislých
Město podpořilo práci centra Netopeer –
jedinou službu v regionu.
Jako podobné služby v celé republice, i znojemské kontaktní centrum
Netopeer Společnosti Podané ruce se
potýká s dlouhodobým podfinancováním.
Vedoucí centra Zuzana Protivínská
proto přivítala rozhodnutí znojemských
radních alespoň částečně zacelit díru
v rozpočtu, i když by na rozvoj služeb
potřeboval Netopeer mnohem více
peněz. „Jsme jediná služba tohoto typu
v regionu a poptávka je opravdu různorodá. Každoročně zaznamenáváme více
než dva tisíce kontaktů s cílovou skupinou a každý den centrum navštíví
kolem patnácti klientů,“ vysvětluje
Zuzana Protivínská. Cílem služby při-

tom není jen práce se samotnými uživateli drog, veřejnosti známé jako
narkomani. „Naším posláním je poskytovat služby i dalším lidem, které drogový problém zasahuje – partnerům,
příbuzným i blízkým osob potýkajících
se se závislostí,“ doplňuje vedoucí.
Kontaktní centrum Netopeer –
Víceúčelová drogová služba,
Znojmo sídlí na Horní České 4.
Informace lze získat
na tel. 777 916 270, e-mailem:
protivinska@podaneruce.cz
nebo na
www.znojmo.podaneruce.cz

„Vážíme si aktivit centra Netopeer
a město se prostřednictvím dotaci ze
svého rozpočtu snaží držet dostatečný
standard těchto služeb pro své občany,
protože každá z nabízených služeb je
přínosem pro konkrétní osoby,“ připomněl místostarosta Jan Grois.
I přes neustálou finanční nejistotu
se znojemské kontaktní centrum snaží
služby stále rozšiřovat a zkvalitňovat.
„Rozšířili jsme například provozní dobu,
nabízíme konzultace nejen osobně, ale
i po telefonu či internetu, provozujeme
svépomocný web nebo například sbíráme obnošené šatstvo pro klienty bez
domova. Aktuálně připravujeme strategii cílené práce s uživateli marihuany
a stále více se snažíme přizpůsobit jednotlivým požadavkům, které k nám přicházejí. Například nyní hledáme kolegu
psychologa/psychoterapeuta,“ vyjmenovává Zuzana Protivínská.
lp

■ I takto může vypadat okno. Foto: Archiv ZL

Podpořte Macešku!
V rámci aktivity Rodinná politika
Jihomoravského kraje vyhlásila krajská
rada Soutěž onejoblíbenější mateřské
centrum v JmK. Znojmo zastupuje
Rodinné centrum Maceška.
Pro přihlášené mateřské centrum
můžete hlasovat do 31. července prostřednictvím webu (www.rodinnapolitika.cz/soutez-materska-centra), na
kterém jsou uveřejněny profily jednotlivých přihlášených center. Na základě
výsledků uvedeného hlasování budou
v září 2015 vyhlášeny výsledky a první
tři nejoblíbenější mateřská centra budou
oceněna finanční částkou v souhrnné
výši 45 000 korun.
lp

Les inspiroval děti k procházce i malování
Les nás inspiruje je název výtvarné soutěže, kterou v květnu vyhlásily
pro děti znojemských mateřských
škol Městské lesy Znojmo.
Děti ve věku 3 až 6 let malovaly
obrázky s tematikou lesa: Kdo v něm
pracuje, co nám dává, co mu škodí a co
se v lese dělat nesmí.
Čtyřčlenná komise ve složení Denisa Krátká, vedoucí odboru školství,
řezbář Martin Lichevník, pedagožka
Gabriela Lamichová Ke re midská

a Jana Gabrhelová za Městské lesy
Znojmo měla nelehký úkol vybrat
vítěze, protože všechny výtvarné práce
byly zajímavé a vytvořené s velkou
pečlivostí. Nakonec komise rozhodla.
První místo získala Barbora Cafourková (MŠ nám. Armády), na druhém
se umístila Tereza Debnárová (MŠ
Holandská) a na třetím Natasha Jakešová (MŠ Pražská). Čestné čtvrté
místo udělila komise Sofii Klímové
(MŠ Přímětice).

Poděkování patří i všem organizacím, které do soutěže věnovaly
dětem dárky (PEFC, Znojemské Besedě, Centru sociálních služeb Znojmo,
ÚHÚL, Ministerstvu zemědělství,
Povodí Moravy, s. p., a Jihomoravskému kraji).
Výtvarné práce byly vystaveny
ve znojemském kině Svět a 3. října
je uvidí také návštěvníci Svatohu bertských slavností v Hospitalu
Kuks.
lp

■ Autoři třech nejlepších obrázků s sebou
vzali do Gránického údolí všechny spolužáky
ze svých tříd, aby si v těchto zelení obklopených místech společně užili zábavný program s lesnickou tematikou. Foto: Archiv ZL
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Restaurace Na Věčnosti
přijme SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA.
Kontakt – e-mail: ajasof@gmail.com,
tel. 775 939 898.

Hotel U Divadla ve Znojmě
přijme
ČÍŠNÍKA nebo SERVÍRKU.
Hlavní pracovní poměr.
Životopisy zasílejte na e-mail:
recepce@udivadlahotel.cz

Společnost DHL hledá pro pracoviště Pohořelice

SKLADOVÉ OPERÁTORY
SKLADOVÉ OPERÁTORY S VZV

Městský úřad Znojmo
vypisuje výběrové řízené

KRONIKÁŘ/KRONIKÁŘKA města Znojma
Požadavky: minim. SŠ, výborná znalost JČ, stylistická zdatnost,
dobrá znalost historie, místních poměrů a zájem o dění ve městě,
dobrá znalost informačních technologií.
Jedná se o vedlejší pracovní poměr (Dohoda o provedení práce).
Písemnou přihlášku s životopisem je možné podat do 30. 9. 2015
v zalepené obálce na adresu Městský úřad Znojmo – sekretariát starosty,
Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo,
nebo na stejnou adresu osobně na podatelně.
Obálka musí být označena slovy „výběrové řízení – kronikář/ka města“.
Více informací na elektronické úřední desce www.znojmocity.cz

Ve čtvrtek 13. 8. v 10.00 hod. se v Podnikatelském inkubátoru (Městský úřad,
nám. Armády 8) uskuteční výběrové řízení s krátkou prezentací společnosti.
Na výběrové řízení si s sebou přineste životopis.
Nabízíme: Svoz ze Znojemska do Pohořelic firemním autobusem, týden dovolené navíc,
plně hrazené stravenky v hodnotě 70 Kč, hrazené pojištění proti škodě způsobené
zaměstnavateli, zvýhodněné telefonní tarify, penzijní připojištění a další.
Nástup možný ihned!
Kontakty: +420 519 405 105, +420 733 594 019, kariera@dhl.com

ROZHLASOVÁ/Ý MODERÁTOR/KA & REDAKTOR/KA
Moderatoren & Redakteure (w/m)
Radio Max Wien
bewerbung@radiomax.at
Mag. Eva-Maria Rauber-Cattarozzi
Plynulé užívání českého i německého jazyka, znalost lidí, kultury, životního stylu v ČR, zkušenosti
s moderováním, vedením rozhovorů, kreativita, praktická zkušenost s obsluhou audio-střihových
programů, láska k hudbě a obecný rozhled. Flexibilita, spolehlivost, týmový duch, samostatnost,
smysl pro humor a komunikativnost.
Moderní atraktivní pozice v Medienhaus Radio Max ve středu Vídně, přátelské pracovní prostředí,
fundované zapracování a zaškolení, možnosti dalšího osobního růstu, prostor pro vlastní nápady.
Nástupní plat 2 300 EUR (14x ročně). Roční brutto 32 200 EUR + možné příplatky. Plný úvazek na
38,5 hod. týdně. Nástup – říjen 2015.
http://www.karriere.at/jobs/4392676

ARDAGH METAL PACKAGING Czech republic s.r.o.
příjme pro výrobní závod ve Znojmě

NÁSTROJÁŘE
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, sociální zázemí, benefity
Požadujeme: Vzdělání v oboru strojní zámečník nebo obráběč kovů, praxe
5 let v oboru, zkušenost s broušením, lícováním a seřizováním nástrojů,
svářečský průkaz, technické myšlení, samostatnost, flexibilitu a ochotu
k sebevzdělávání

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, příležitost i pro absolventy
Požadujeme: Vzdělání v oboru strojírenském nebo elektro, technické myšlení,
AJ výhodou, samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

MANIPULAČNÍ DĚLNÍK VE SKLADU AEXPEDICI AŘIDIČ VZV
ŠANCE PRO ABSOLVENTY PRACOVAT V RAKOUSKU
Možnost nastartovat kariéru nabízí absolventům českých škol Rakousko. Pro několik pracovních
pozic hledá studenty krátce po ukončení vzdělání s obchodním zaměřením, kteří mají týmového
ducha. Nabízí podrobné zaškolení, spolupráci v mezinárodním týmu a podle vašich dovedností
práci v zákaznickém servise nebo marketingu či jako Back office Assistent a na jiných pozicích.
Postupné převzetí vlastního okruhu odpovědnosti, intenzivní vzdělávání, atraktivní
nadprůměrné odměny, početné benefity. Pracoviště se nachází na jižním okraji Vídně, proto
zprostředkují i bydlení.
Požadavkem je komunikativnost, vysoké nasazení, zájem učit se a používat cizí jazyky, vedle
znalosti němčiny a angličti také znalost dalšího evropského jazyka (východní jazyky včetně
češtiny, slovenštiny…), organizační talent.
LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG
Wiener Neudorf / Wien; IZ NÖ-SÜD; Strasse 14, Postfach 36; A-2355 Wiener Neudorf/Wien
Žádosti online: http://www.lkw-walter.at/de/bewerber/online-bewerbung.
Podrobnosti: http://www.stepstone.at

Nabízíme: Perspektivní zaměstnán, sociální zázemí, benefity
Požadujeme: Výuční list, řidičský průkaz na VZV (praxe vítána), obsluha PC –
uživatelsky, zručnost, samostatnost…

TECHNIKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, sociální zázemí, benefity
Požadujeme: VŠ/SŠ technického zaměření (5 let praxe v oboru), znalosti
z oboru pneumatiky, hydrauliky a mechaniky, ŘP sk. B, čtení ve strojních
výkresech, zručnost, samostatnost, flexibilita a ochota k sebevzdělávání,
řešení kritických situací
Uvítáme: Znalost angličtiny, ruštiny, maďarštiny, zkušenosti s potravinářskou
technologií, práce s PC
Životopisy zasílejte do 7. 8. na adresu Ardagh Metal Packaging Czech
Republic s. r. o., o. z. Znojmo – Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24,
Znojmo nebo e-mailem na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com
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Znojemské kulturní léto v běhu
Léto ještě nekončí! Zábavu přinese i v srpnu
Znojemské kulturní léto se přelilo
do druhého prázdninového měsíce.
I v něm přinesou slunečné dny
turistům i místním občanům množství zajímavých aktivit a příjemné
uvolněné zábavy. Užít si ji budou moci
lidé v centru města i mimo něj. Pracovníci Znojemské Besedy ve spolupráci s dalšími institucemi připravili
program soutěží, koncertů, divadelních představení a výstav doplněných
často o ochutnávky výborných znojemských vín.

První velkou akcí v srpnu bude ve
Znojmě dvoudenní alternativní Šramlfest, na který naváží tradiční Okurkové
slavnosti. Vystřídá je divadelní festival
Znojmo žije divadlem s pestře poskládanou programovou nabídkou. Dny
mezi většími akcemi zaplní koncerty
na Káře pod mikulášským kostelem,
na Slepičím trhu nebo pohádky pro
nejmenší v Domě umění. Krásy Znojma leckoho zlákají k večerní romantické prohlídce s průvodcem nebo
k ochutnávce vín ve Vlkově věži. lp

■ Zábava připravená městem, potažmo Znojemskou Besedou, láká stále více návštěvníků,
které navíc přivádí i na místa dříve přehlížená. Třeba hradební příkop.
Foto: Archiv ZB

PROGRAM Znojemského kulturního léta 2015
31. 7.–1. 8. ŠRAMLFEST
4. 8.
Pohádkové léto v Domě umění – Princezna na hrášku (Dřevěné
divadlo), 16.00.
5. 8.
DIVADELNÍ SPOLEK ROTUNDA – „…a Markétka“ – několik etud
z divadelního zákulisí
režie: Václav Beran, hrají: Šárka Drozdová a Václav Beran. Slepičí
trh, 20.30.

6.–7. 8.
6. 8.
7. a 15. 8.

Šramlfest nabídne hudebníky
z Evropy i Austrálie
Znojemský festival alternativní
a pouliční kultury Šramlfest přiveze
31. července a 1. srpna na Mikulášském
náměstí v centru města muzikanty
z Česka, Austrálie, Polska i Slovenska.
Hudební mix doplní divadla, workshopy
i tradiční výstava (kaple sv. Václava)
a dětské dílny pro nejmenší. Vedle potra-

vy takříkajíc duchovní má Šramlfest připravené i speciality vzniklé skloubením
světové a domácí kuchyně. Dvoudenní
festival se letos bude ve Znojmě konat
už poosmé. V historickém centru města
ho připravuje díky podpoře města Znojma a Znojemské Besedy občanské sdružení Na Věčnosti.
lp

9. 8.
11. 8.

12.–16. 8.
13. 8.
18. 8.
20. 8.
25. 8.
26. 8.

Pátek 31. července
Vernisáž v kapli sv. Václava
Narajama
Bratři v tricku (divadlo)
QMFE & Jerguš Oravec Trio (SK)
Čači Vorba (PL)
Jindra Holubec y Amigos
Sobota 1. srpna
Ponk
De Facto Mimo (divadlo)
Bezobratři
Cash Savage & Last Drinks (AUS)
Dražba uměleckých děl
Mucha
Midi Lidi

■ Prasečí cirkus se směsí klasické klauniády,
žonglování a loutkoherectví zahrají Bratři
v tricku.
Foto: Archiv ZL

SLAVNOSTI OKUREK
VLADIMÍR MERTA – kytara, HRUBÝ – housle, FENCL – klavír
a HUSÁKOVO KVARTETO trocha humoru v hudbě – na Káře, 19.30.
NOČNÍ PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE, netradiční pohled na noční
město v přítomnosti ponocného, 20.00–22.00.
DOTEKY RENESANCE – koncert: Jindřich Macek – loutna, Jitka
Baštová – akordeon, znojemský hrad – sál, 20.00.
Pohádkové léto v Domě umění – O Všudybylovi (Divadlo Studna)
16.00.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
IVAN HLAS TRIO – koncert na Káře, 19.30.
Pohádkové léto v Domě umění – Červená Karkulka (Divadlo Šus),
16.00.
KALLE – koncert seskupení z Tábora, na Káře, 19.30.
Pohádkové léto v Domě umění – Prasečí slečinky, aneb prasečinky
(Divadýlko z pytlíčku), 16.00.
CIMBÁLOVÁ MUZIKA A. STEHLÍKA – koncert Slepičí trh, 19.00.

VEČERNÍ ROMANTICKÉ PROHLÍDKY ZNOJMA – každý pátek a sobota od 20.00,
sraz zájemců před TIC Obroková 10, prohlídka trvá 75 minut.
VLKOVA VĚŽ – vinařské informační centrum, Ochutnávky vín VOC Znojmo,
možnost prohlídky věže, otevřeno denně, více na www.vocznojmo.cz
PONOCNÝ na trase: Masarykovo nám. – Mikulášská ul. – Mikulášské nám. – ul.
Přemyslovců – Václavské nám. – Obroková ul. – Masarykovo nám. červen
– září: Pá, So 21.00 a 22.00, v době konání Slavností okurek a festivalu Znojmo
žije divadlem denně 21.00 a 22.00.
VÝSTAVY JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE ZNOJMĚ – Podrobnosti k jednotlivým
výstavám najdete na stranách 14 a 15.
VEČERNÍ PROHLÍDKY ZNOJEMSKÝM HRADEM aneb Oživlá historie královského
města Znojma 12. 8., 26. 8., 19.30, info a rezervace: edukace@znojmuz.cz,
tel. 731 703 145.
ZNOJEMSKÝM HRADEM S PRINCEZNOU – prohlídky pro děti 20. 8., 6. 9. vždy
v 16.00, info a rezervace: edukace@znojmuz.cz, tel. 515 225 261.
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Začíná nadvláda okurek, divadla a koncertů

Slavnosti okurek poosmé Divadelní festival: Dvě desítky
Slavnosti okurek 6. a 7. srpna
opanují centrum města již poosmé.
Jsou tady už více jak 440 let! A stále
se jich nemůžeme nabažit. Šťavnatě
zelené naskládané v zavařovacích sklenicích již stojí „rodinné stříbro“ Znojemska na startu dvoudenních oslav.
Slavnosti okurek 6. a 7. srpna opanují
centrum města již poosmé.
Znovu se budou moci lidé přesvědčit na vlastní chuťové pohárky, že
množství a kvalita přísad, které se
používají při nakládání okurek, dělají
z každé zavařené sklenice jedinečnou
lahůdku. Na své si přijdou i ti, kteří
zbožňují kvašáky.

Pro návštěvníky i porotu soutěže
o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku budou připraveny k degustaci
nejen okurky ve sklenicích, ale také
okurkové nápoje a speciality včetně
originální gastro show. Součástí okurkových slavností budou farmářské trhy
a vyjížďky historickou bryčkou
i hudební vystoupení. Zahrají Šarivari
swing band, Junior band Pohořelice,
newgrassová znojemská kapela Sešup
Pepy Barneta a flašinetář. Pobavit se
a ochutnat okurkové dobroty bude
možné na Masarykově a Horním
náměstí, v ulicích Obroková, Přemyslovců a ve Velké Mikulášské.
lp

■ Maskot Slavností okurek je největší atrakcí hlavně pro děti.

Foto: Archiv ZB

PROGRAM Slavností okurek 2015
Čtvrtek 6. 8.
10.00–16.00
10.00–16.00
14.00–19.00
14.00
14.15
15.30
17.00
17.30

Farmářské trhy (Masarykovo nám.)
Flašinetář (Obroková ul., Masarykovo nám.)
Historická bryčka tažená koňským spřežením (trasa: Horní nám. → ul. Přemyslovců a zpět)
Slavnostní zahájení Slavností okurek (Masarykovo nám.)
GASTROSHOW (Masarykovo nám.)
Zahájení soutěže o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku (Masarykovo nám.)
Baristické okénko – vše o kvalitní kávě a její přípravě (Masarykovo nám.)
Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší sterilovanou okurku a rychlokvašku (Masarykovo
nám.)
17.45
GASTROSHOW (Masarykovo nám.)
19.00–20.00 Šarivari Swing Band (Masarykovo nám.)
Rikša bar, Illegal bar (Masarykovo nám.)
Pátek 7. 8.
10.00–16.00
10.00–14.00
14.00–19.00
15.30
17.30
20.00–21.30

Farmářské trhy (Masarykovo nám.)
Flašinetář (Obroková ul., Masarykovo nám.)
Historická bryčka tažená koňským spřežením (trasa: Horní nám. → ul. Přemyslovců a zpět)
Gastroshow Hotelu Prestige (Masarykovo nám.)
Sešup (Masarykovo nám.)
Junior Band Pohořelice (Masarykovo nám.)

ULIČNÍK – Speciální program pro děti i dospělé po celý den na ulici Velká Mikulášská
Putovní výstava strašáků s workshopem (roh ulice Velká Mikulášská a Masarykova nám.)
Rikša bar, Illegal bar (Masarykovo nám.)

ledniček a ani jedna živá Julie

nohra. Po celou dobu divadelního festiSlavný příběh veronských milenvalu bude v šapitó na Horním náměstí
ců, pokleslý kabaret o zušlechtění
k dispozici Divadelní vinný bar. Na výběr
života na zemi nebo nadčasovou grobudou představení zdarma i za peníze,
tesku o absurdním setkání slavné
veselá ik zamyšlení, parodie i„vztahovky“.
gymnastky a prezidenta.
Jednou takovou opulentně pojatou
Takový spektákl a ještě mnohé
zahájí 12. srpna festival Znojmo žije
navíc uvidí návštěvníci letošního divadivadlem slavný Provázek, a to hrou
delního festivalu Znojmo žije divadlem
Romeo, Julie a já – v hlavní roli jen muži
od 12. do 16. srpna. Vydat se za předa lednice. Tak vzhůru do šapitó NA Horstaveními budou moci do šapitó na
ním náměstí!
lp
Horním náměstí, hradebního příkopu,
Rajské zahrady jihomoravského muzea i do ulic
v centru města.
S kůži na trh půjdou
před obecenstvo herci
brněnské legendy Divadla Husa na Provázku,
Divadla Líšeň, znojemské Rotundy či Malého
divadla Kjógenu.
Ženské osazenstvo
patrně potěší pohled
nejen na herecký um Vladimíra Polívky a Tomáše
Matonohy, pánové se
budou kochat zjevem
a přednesem představitelky královny znojemského vinobraní Šárky ■ Hru Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská hrají Tomáš
Drozdové. Na děti čekají Matonoha (vpravo) a Tomáš Měcháček (na snímku) v alternaci
v zákulisí arktický Ro- s Vladimírem Polívkou, kterého uvidí diváci ve Znojmě.
binson nebo loutková stíFoto: Archiv ZB

HLAVNÍ PROGRAM Znojmo žije divadlem
St 12. 8. Šapitó v 19.30 – Divadlo Husa na provázku – ROMEO, JULIE A JÁ
Slavný příběh veronských milenců hrají pouze muži a ledničky. Autorské představení Jiřího Jelínka.
■ St 12. 8. Hradební příkop ve 20.30 – Divadelní spolek Rotunda – HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Rytířská veselohra.
■ Čt 13. 8. Šapitó ve 20.30 – Wariot Ideal – HEAVY METAL SOAP OPERA
Parodicky laděná komedie o trojici francouzských metalových přátel.
■ Pá 14. 8. Šapitó ve 21.00 – Divadlo Líšeň –HYGIENA KRVE
Pokleslý kabaret o zušlechtění života na zemi.
■ So 15. 8. Šapitó ve 20.30 – Komediograf – JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO, ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ
Nadčasová groteska o absurdním setkání dvou osobností.
■ NE 16.8. Rajská zahrada JMM / za nepříznivého počasí v šapitó v 20.30 – MALÉ DIVADLO KJÓGENU
Tři klasické, středověké, komické, japonské frašky.
■

PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
PÁ 14. 8. Šapitó na Horním nám. v 16.30 – VOJTA ŠVEJDA
Arktický Robinson, aneb Neuvěřitelné putování Jana Eskymo Welzla. Pro děti i dospělé. Maxim. 50 diváků!
■ SO 15. 8., Šapitó na Horním nám. v 16.30 hodin –Divadlo Líšeň –SÁVITRÍ – POHÁDKA NA STAROINDICKÉ
MOTIVY
Loutková stínohra o lásce a síle překonávající zlý osud. Pro děti od čtyř let i dospělé.
■

DOPROVODNÝ PROGRAM v ulicích centra Znojma
ST 12. 8., ČT 13. 8.
Orchestr péro za kloboukem – hudební pouliční kabaret
Kejklíř Vojta Vrtek – úplně obyčejný komediant, klaun a kejklíř
■ PÁ 14. 8.
Divadlo kufr – dvě divy na chůdách
Kouzelník Petr Kasnar – mistr magie, kouzel a triků
■
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Trápí vás dluhy? Charita
nabízí poradenství
Znojemská charita nabízí bezplatnou pomoc s řešením dluhů.
V posledních letech můžeme sledovat stále se zvyšující počet lidí žijících
v dluzích. Dluhová problematika se týká
stále většího počtu osob z různého
spektra společenského žebříčku.
Neustále proto roste význam dluhového
poradenství, kterým se zabývá Centrum
poradenství a pomoci Znojmo provozované Oblastní charitou Znojmo.
Cílem dluhového poradenství je
pomoci dlužníkovi nalézt efektivní způsoby řešení jeho situace. Nástrojem jsou
osobní konzultace zaměřené na zmapování všech dluhů, příjmů a výdajů
dlužníka a stanovení optimální a reálné
strategie pro jednání s věřiteli.
Dluhové poradenství je charakteristické komplexním přístupem. Není

zaměřeno pouze na řešení finančního
problému dlužníka, ale posuzuje celou
jeho životní situaci a dopad řešení do
všech oblastí jeho života.
Centrum v rámci dluhového poradenství nabízí pomoc se sestavováním
rodinného rozpočtu, sepisováním
žádostí o odklad splátek/povolení splátek, s vyjednáváním s věřiteli, s vypracováním návrhů na povolení oddlužení,
informujeme o průběhu exekuce a dalšími kroky vedoucími k oddlužení.
Poradenství je poskytováno na
adrese Oblastní charity Znojmo, Dolní
Česká 1. Zvolit lze formu osobní, telefonickou (515 221 986, 731 402 782) či
e-mailovou konzultaci (poradna@znojmo.charita.cz) a to jednorázově nebo
opakovaně. Pomoc je bezplatná, odborná, diskrétní a anonymní!
zf, lp

Zájemci o dluhové poradenství mohou Centrum kontaktovat i prostřednictvím
online dotazu http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/centrum-poradenstvi-apomoci-znojmo/online-poradna/.

Můj život s demencí
Vše začíná nenápadně. Člověk jde
do obchodu azapomene, co chtěl koupit, podesáté se ptá na stejnou věc,
neví, co se stalo před půl hodinou,
objevují se problémy při sebeobslužných úkonech, nepoznává členy své
rodiny, postupně se stává zmateným
a podezíravým.
Přesně toto jsou příznaky Alzheimerovy demence, kterou v České
republice trpí 150 tisíc lidí.
O osobní zkušenost s touto nemocí
se s posluchači na půdě střední školy
na Přímětické ve Znojmě podělila Nina
Baláčková, pacientka a lektorka v jedné
osobě, která se snaží šířit osvětu o nelehké nemoci. „Téměř celý rok jsem procházela různými testy a navštěvovala
lékaře, kteří marně pátrali, co mi je.
Dokonce jsem byla chvíli hospitalizovaná i na psychiatrii,“ zavzpomínala.

Když se konečně dozvěděla diagnózu,
rozhodla se s nemocí bojovat, a činí tak
dodnes. Denně trénuje paměť, navštěvuje různé kurzy a na svých přednáškách v zahraničních hovoří o demenci
plynně anglicky. Zkušenosti Niny
Baláčkové doplnila o další informace
týkající se Alzheimerovy demence Pavla
Hýblová, lektorka, konzultantka a patronka nadace Život s demencí. Posluchače seznámila s tím, jak přistupovat
ke klientům se zmíněnou diagnózou
a připomněla existenci nepřetržité
poradenské linky, na níž se může kdokoliv obrátit. A ačkoliv je nemoc zatím
ještě nevyléčitelná, zkvalitnění života
pacientů a pečujících by mělo být na
prvním místě. Podobné přednášky pak
plní nezastupitelnou funkci vedoucí
k větší informovanosti o závažné nemoci.
lp

■ Obě přednášející s ochotou zodpovídaly zvídavé dotazy posluchačů.

Foto: Archiv školy

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Krizová pomoc pro oběti
domácího násilí
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba. Na přechodnou dobu je poskytována
osobám, které se ocitly v ohrožení
zdraví nebo života a nepříznivou životní situaci nejsou schopni řešit vlastními silami.
Krizová pomoc na Znojemsku je
zaměřena především na pomoc obětem domácího násilí, jejich příbuzným
a známým, kteří chtějí obětem domácího násilí vyhledat pomoc. Dále jde
také o pomoc obětem stalkingu.
V rámci této služby společně pracují sociální pracovníci, psycholog
a právník, díky nimž dochází k motivování uživatelů k samostatnému

rozhodování, hodnocení situace a prostřednictvím motivačních a podpůrných rozhovorů jim je navraceno
sebevědomí, chuť rozhodovat o svém
životě a svých potřebách a sílu žít život
bez násilí. Důraz je v této službě kladen
především na zajištění bezpečí obětí
a jejich dětí.
Nejčastější oblasti pomoci:
Podpora a krizová pomoc – krizová
intervence, motivační a podpůrné rozhovory, individuální psychologické
konzultace.
Doprovod k lékaři, zprostředkování
duchovního poradenství
Sociálně-právní problematika –
pomoc při sepisování žádostí o úpravu
poměrů k nezletilým dětem, výživné na

nezletilé děti, výživné mezi manželi,
pomoc při formulaci předběžného opatření při prodloužení vykázání, podpora
během soudního jednání, doprovod na
Policii ČR, k právnímu zástupci, na soud.
Bytová otázka – pomoc se zprostředkováním azylového ubytování či
ubytování s utajenou adresou, pomoc
při hledání vlastního bydlení nebo pronájmu.
Materiální pomoc – poskytnutí
potravin, hygienických potřeb v krizové
situaci.
Další činnosti – preventivní přednášky na ZŠ a SŠ, pořádání výstav na
téma domácí násilí na školách v regionu, natočení instruktážního videa reálné sebeobrany pro oběti domácího
násilí.
Služba je poskytována buď pro-

střednictvím osobních, telefonických
či e-mailových konzultací, nebo formou
terénní práce.
Krizová pomoc je poskytována
obětem domácího násilí, jejich rodinným příslušníkům, osobám, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou
tímto způsobem života ohroženy, osobám v krizi, a to ve věku od 11 let. lr
Ve Znojmě a na Znojemsku poskytuje tuto sociální službu:
Oblastní charita Znojmo:
Tereza – pomoc obětem domácího
násilí
Adresa: Dolní Česká 1,
669 02, Znojmo
Telefon: 736 529 292,
e-mail: tereza@znojmo.charita.cz,
www.znojmo.charita.cz

Školství a sociální služby
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Znovu nasbírali papír pro Ugandu Studenti se spojili s žáky
v protikuřáckém tažení

Již vloni zástupci tříd ve školním
parlamentu MŠ, ZŠ aPrŠ Znojmo, vedli
diskuzi o pomoci lidem v nouzi mimo
Českou republiku.
Tak začala spolupráce s organizací
ACET ČR, o. s., která zabezpečuje kromě preventivních programů rizikového
chování také humanitární pomoc pro
Ugandu.
Na škole se rozběhl sběr papíru za
jediným účelem: koupit africké rodině
drobná hospodářská zvířata. Budou-li

se o ně členové rodiny starat, mohou
jim pomoci z chudoby.
„V loňském roce jsme společně
koupili jednu kozu a jednu slepici. Tento
rok se žáci snažili ještě více a odevzdali
1 254 kilogramy papíru. Díky nám tak
některé rodiny v Ugandě budou mít
kozy dvě a jednu slepici. Věříme, že jsme
pomohli lidem v Africe, ale také sami
sobě – otevřít nejenom dlaň, ale i svá
srdce,“ řekla Zuzana Čížková z výše
jmenované školy.
lp

■ Žáci, kteří nasbírali nejvíce papíru, aby pomohli dětem v Ugandě.

Studenti školy GPOA Znojmo
z oboru Pedagogického lycea pracovali půl roku na projektu – Frajeři
nekouří.
Cílem protikuřáckého projektu
bylo preventivně působit na různé věkové skupiny mladých lidí. Středoškoláci
projekt organizovali, žáci 2. stupně
základních škol vytvořili nekuřáckou
kampaň, který byla prezentována
žákům 1. stupně základní školy.
Obsah i forma vytvořeného programu byly zcela libovolné, náplň se
odvíjela od kreativity a zručnosti jednotlivých aktérů. Tematiku kouření
mohli starší žáci svým mladším spolužákům přiblížit formou počítačové
prezentace, obrázky, scénkou, hrou,
anketou či videem.
Do protikuřáckého projektu se

zapojily tři znojemské základní školy,
a to JUDr. Mareše, Pražská a Republiky. Do finálového kola postupoval
z každé školy jeden tým. Prvenství si
odnesli žáci 8. C ze základní školy
náměstí Republiky. Vyhráli především proto, že měli v soutěži nejvyšší
nasazení. Vyrobili si vlastní trička
s nekuřáckým motivem, připravili
přehlednou počítačovou prezentaci
a také cvičení ve Smart programu. Na
závěr ještě předvedli pokus se zapálenou cigaretou v pet lahvi, do které
byla dána vata, tato po dohoření cigarety zcela zežloutla.
Velké poděkování ovšem náleží
všem účastníkům. Zvláště pak studentům Pedagogického lycea GPOA,
kteří preventivní protikuřácký projekt
organizovali a soutěž také řídili. lp

Foto: Archiv školy

Nikdy nekončící vzdělávání
o gastronomii
V průběhu přednášky Zdravý
Kdo chce být profík ve svém oboru,
životní styl představila výživová poradmusí se neustále vzdělávat a doplňokyně Renata Balíková žákům 1. ročníku
vat své znalosti.
základní živiny nezbytně nutné pro
Studenti SOU a SOŠ SČMSD na
správné fungování lidského organismu.
ulici Přímětická se na svou budoucí proNadstavbové přednášky byly do
fesní dráhu pečlivě připravují a již teď
vzdělávací nabídky oboru Hotelnictví
si školní výuku zpestřují tematickými
a turismus zařazeny nově, a to zejmékurzy a semináři. Například žáci oboru
na díky účasti školy v projektu
Hotelnictví a turismus absolvovali hned
POSPOLU – podpora spolupráce škol
tři přednášky o současných trendech
a firem. Projekt si dal za cíl připravit
v gastronomii. Tajemství správného
absolventy přímo podle požadavků
menu žákům 3. ročníku prozradil mistr
a potřeb firmy – sociálního partnera
kuchař Radek Tesař. Přednáška na téma
školy.
tz, lp
Management organizace a controlling
v systému TQMP byla
zaměřena na sestavení
jídelního lístku. Žáci
2. ročníku se zájmem
vyslechli přednášku
Lucie Rouchalové
Poznáváme pečivo, na
které se seznámili
s výrobní technologií
a rozdělením pečiva
a získali informace
o tom, jak pečivo
posuzuje inspektor
jakosti.
■ Žáci sestavovali podobu zdravého talíře.
Foto: Archiv školy

■ Vítězové protikuřáckého projektu žáci 8. C se svou učitelkou Kamilou Sobotkovou.
Foto: Archiv školy

Ozzy

Věk: 2 roky
Plemeno: Kříženec
Ozzy je aktivní pes vhodný pro sportovně založenou rodinu, do rodinného
domu se zahradou, kde se může vyběhat. Za pamlsek se rád učí novým povelům
a užívá si každé pomazlení. Bohužel, kvůli své střídavé náladě, není vhodný
k dětem. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společnost

VZALI SE
Simona Popelková (Citonice)
& Pavel Tolar (Blovice)
Alena Bulínová (Únanov)
&
Michal Heger (Jevišovice)
Kateřina Hradecká (N. Šaldorf )
&
Dalimil Musil (Křížanov)
Renata Michalovičová (Plaveč)
&
Patrik Řiháček (Plaveč)
Adéla Bartesová (Znojmo)
&
Zdeněk Kubalík (Vrbovec)
Veronika Zejdová (Milíčovice)
&
Martin Pataky (Olbramkostel)
Anna Vacková (Znojmo)
&
Vladimír Vacek (Znojmo)
Marie Vavřičková (Milíčovice)
&
Radek Vyskot (Milíčovice)
Jana Dvořáková (Olbramkostel)
&
Radek Pokorný (Žerůtky)

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota
18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Na hradě vám
fouknou do uší
Na znojemském hradě 30. 8.
od 19.00 hodin foukne publiku do uší
akustickou hudbu vynikající hráč na
didgeridoo Ondřej Smeykal / ČR.
V mezinárodním projektu Výprava
2015 vystoupí společně s Andrewem
Begayem / USA (navážská flétna) a Bearou Love / UK (obří gongy). Vstupné
na tel. 774 924 924, 723 454 091. lp

INZERCE

Koupíme ornou půdu.
Platba při podpisu kupní
smlouvy.
Cena až 25 Kč za m2.

Telefon 602 223 027.
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I z bedny od brambor dostane, co to jde
Ivo Kahánek má mužný pevný stisk a krásné
ruce s dlouhými štíhlými
prsty, kterými dokáže ve
virtuózní bravuře vykouzlit na klaviatuře dechberoucí tóny. Klavírní
virtuóz, odborníky považovaný za současného
nejlepšího českého pianistu, zde vystoupil poprvé
v rámci Hudebního festivalu Znojmo. A zatím co
publikum fascinovaně
sledovalo jeho výkon, on
se při závěrečné úkloně
jen velmi neznatelně
pousmál.

rista, který se pochlubil,
že doma cvičí na klavíru
Steinway. Máte ho také?
Nemám. Koncertní
stojí asi čtyři miliony, nový
na domácí použití dva
apůl. Ale je pravda, že když
doma hrajete na super klavír a pak musíte jinde hrát
na horší, jste znevýhodněna. Proto, když se hraní fakt
někdo věnuje, je lepší mít
dva klavíry. Každý trochu
jiný.

Steinway je Rolls Royce
mezi klavíry. Skutečně je
tak výjimečný?
Steinway je firma, které
se z velké části díky své
Pracovní program máte
úrovni podařilo vybudoabnormálně nabitý ačeká
vat v dlouhých koncertních
vás turné po Japonsku.
klavírech de facto monoKdy si vaše ruce odpočipol. Ale nikoli nezaslouženou?
ně. Klavíry této značky jsou
Turné bude až na podzim, ale letos prakticky ■ Ivo Kahánek vystoupil společně s Pavlem Šporclem a violloncelistkou dokonale vyváženým kompromisem více vlastností.
žádný volný čas ani dovo- Michaelou Fukačovou na koncertě Tří virtuózů na zámku v Jevišovicích.
lenou nemám. Ale předstaFoto: L. Jíšová Existují na této úrovni další
dvě až tři firmy, ale buď jsou
va, že když hodně cvičím,
o něco výlučnější, nebo dělají mnohem
obrovská radost i výzva. Ale pokud by
tak mě bolí ruce amusí odpočívat, je mylmenší série. Dnes jakákoliv koncertní
vás jako první napadl úlek, nebo že si
ná.
síň, která chce být světovou, minimálně
nevěříte, tak tam nemáte co dělat.
jednoho Steinwaye musí mít. Je sousta
A co fyzická únava? Hrajete Čajkovklavíristů, kteří, když Steinwaye neRozklepala se vám vůbec někdy koleského Klavírní koncert b moll a sám
najdou, odchází. Prostě na jiný nebudou
na?
jste řekl, že je to pořádný zápřah.
hrát.
No pozor! Já jsem byl na Akademii
Tak je to náročnější, ale fyzicky to
velký trémista.
utáhnete, když to děláte správně. Nejhorší
Také odcházíte?
je nevyspání. Konkrétně i tady spím pět
Ne, ale klavíristé to skutečně mají
A jak jste to překonal?
hodin denně. Dokončil jsem kurzy, přijel
těžší. Nemohou s sebou nosit svůj
Myslím si, že velká část nezvládnutí
jsem sem, odehraji koncert a pozítří už
nástroj, jako třeba Pavel Šporcl své modré
trémy je nezvládnutí vlastního ega.
hraji v Polsku. Celý den jsme zkoušeli,
housle. Kamkoliv přijdou, musí se adapV momentě, kdy ho člověk nezvládá
dal jsem si pauzu na večeři, půl hodinky
tovat na jiný nástroj a leckdy ta piana,
a nakládá na sebe příliš velké ambice,
zdřímnul apak jsem do jedné v noci cvičil
hlavně v Čechách, nejsou v dobrém stastaví sám sebe do tlaku, kterému se těžko
Chopina, abych ho vPolsku zahrál. Vstávu, ale lidé v sále chtějí slyšet pěknou
odolává.
val jsem před půl sedmou, abych mohl
hudbu, tak nebudu říkat, ten klavír není
zase cvičit. Pokud to takto děláte trvale,
dobrý a nezahraji. Naopak to vezmu jako
Souvisí to nezvládnuté ego i s tím, že
je to těžké.
výzvu, že i z té bedny od brambor dostajsou muzikanti, kteří udělali vše, co
nu maximu, co můžu.
bylo v jejich silách a virtuózi nebudou,
Dřina ale přináší výsledky. Ke spoluprotože třeba neměli štěstí?
práci s Berlínskou filharmonií si vás
Prostředí vážné hudby je obecně vníŠtěstí je důležité, ale nejen ono. Jsou
vybral slavný dirigent Sir Simon Rattle.
máno jako místo humoru nepatřičné.
lidé, kteří hodně cvičí, ale musí mít ještě
To vám jednoduše zavolal?
Vy třeba vtipně říkáte facebooku atlas
nějaký „speciální dar“. Zkrátka jejich
Tam bylo významným prostředníhub. Jsou lidé překvapeni, když zjistí,
osobnost musí obsahovat „všeho hodně
kem Pražské jaro ataké někteří významní
že nejste suchar?
a něčeho nejvíc“.
čeští manažeři, kteří na mne poskytli refeNo jo, atlas hub! Upřímně se divím,
rence (Ivo Kahánek byl absolutním vítěže to ještě někoho nenapadlo, vždyť se
Je tím vaším darem odborníky oceňozem PJ 2004 – pozn. red.). Jeden ze dvou
to přímo nabízí (smích). V hudbě potvaný široký záběr repertoáru od
koncertů, které jsem měl s Berlínskou
káte stejné lidi jako jinde, akorát většina
romantismu po modernu?
filharmonií, byl totiž vPraze vrámci Fesjejich vlastností jsou vyšponovány do
To nedokážu ohodnotit, jestli je zrovtivalu Rudolfa Firkušného, který Pražské
maxima včetně těch negativních. Potkáte
na tohle můj dar, ale jsou specialisté jen
jaro pořádá.
takové, kteří mají téměř andělské přesana starou hudbu, soudobou hudbu adalší
hy, hrabivé i s šíleným egem. Ale humor
období. Já asi nejvíc hraji romantiku, ale
Nezalekl jste se? Vždyť jste se stal teprve
tam patří vždycky. Po pravdě řečeno,
cítil bych se asi ochuzen, kdyby hrál
druhým českým pianistou v historii,
když občas sedím třeba v sauně nebo
jenom ji. Je to stejné, jako kdybych jedl
jenž vystoupil s tímto světoznámým
v hospodě, tak mi tam většina těch „norcelý život jen svíčkovou.
tělesem.
málních“ lidí připadá někdy hodně upjaTo se neleknete, to je jako vyhrát
Teď tady vystupoval desetiletý klavítá až nudná.
Ľuba Peterková
Grand Slam v tenisu. Je to samozřejmě
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Už vám žádný Havelka neuteče! Filmové léto okouzlilo
Je čas pořídit si divadelní abonmá!
Zájemci o sérii hudebních představení
v městském divadle mají nyní jedinečnou šanci nepromarnit ani jedno
z nich.
Stačí zakoupit si abonmá na novou
divadelní sezónu 2015/2016. Zahájena
bude v závěru září 2015 a zahrnuje období
do června 2016. Diváci v ní uslyší talentovanou houslistku Ester Yoo, Ondřeje
Havelku ajeho Melody Makers, Vánoční
koncert Kamila Střihavky a další.
Předplatitelé mají vždy výhodu stálého místa v hledišti, měsíční programové přehledy Znojemské Besedy,
s podrobnými informacemi o představeních, dostanou vždy do schránky
a navíc je abonentka přenosná, takže
vložené finance do abonentky nikdy
nepřijdou vniveč.

PRODEJNÍ DOBA
ABONENTNÍCH VSTUPENEK
TIC, Obroková 10, Znojmo,
tel. 515 222 552
Po–Pá 9.30–12.30,
13.00–17.00 hod.
Abonmá lze zakoupit v TIC
na Obrokové ulici (tel. 515 222 552),
kde vám také ochotně zodpoví případné dotazy. V nabídce jsou ještě
místa neobsazená již stávajícími předplatiteli. Platbu je možné provést v TIC
v hotovosti nebo platební kartou. Další
informace týkající se předplatného,
získáte také na www.znojemskabeseda.cz nebo na tel. 515 224 324,
515 300 245.
lp

Letošní novinka ve znojemském
kulturním kalendáři – Filmové léto za
Vlkovou věží – se těšila velkému zájmu
diváků.
Prožít příjemné večery v Kapucínské zahradě ve společnosti pěti filmů,
zvolila téměř tisícovka diváků. Za symbolické vstupné bylo k vidění pět filmů
– Letec s Leonardem DiCapriem, Iluzionista s Edwardem Nortonem, Postřižiny od Jiřího Menzela, Poklad na
stříbrném jezeře jako pocta nedávno
zesnulému Pierre Brieceovi, představiteli Vinnetoua a česká vinařská komedie
Bobule, o kterou byl největší zájem.
Zhlédlo ji 320 platících fanoušků bílého
plátna. Filmy na klasickém 35 mm pásu
přivezl v rámci svého turné napříč
Moravou Kinematograf Pavla Čadíka,

a určitě nebyl ve Znojmě naposled.
„Počet diváků mě mile překvapil. Do
budoucna bychom rádi dosáhli toho,
aby se letní filmové večery za Vlkovou
věží staly pevnou součástí našeho kulturního léta,“ neskrýval spokojenost
František Koudela, ředitel pořadatelské
Znojemské Besedy.
Pozitivně byly diváky vnímány
i doprovodné akce. Například beseda
s režisérem Krysáků Cyrilem Podolským, který odhalil zákulisí tvorby animovaných loutkových filmů. A protože
k létu patří i osvěžení, vedle nealkoholických nápojů nechyběla ani lahodná
vína VOC Znojmo či Znojemské pivo.
Kouzlo filmových projekcí pod širým
nebem jednoznačně okouzlilo diváky
všech generací.
lp

Cena Ď je doma!
Tým Kalendáře pro život získal
Cenu Ď 2015.
„Už patnáct let děkujeme cenou Ď
mecenášům a dobrodincům za podporování kultury a charity,“ řekl Richard
Langer, autor a pořadatel projektu cena
Ď. Černobílý kalendář je počin několika
dobrých lidí ze Znojma, kteří spojili své
síly, aby pomohli rodinám dvou vážně
nemocných dětí. Společně tak vytvořili
kalendář a výtěžek z jeho prodeje jim
věnovali.
lp

■ Městské divadlo se může pyšnit úchvatným interiérem, ale také skvělými představeními.
Foto: Archiv ZB

■ Zástupkyně rodin Iveta Hlobilová (vlevo)
a fotografka kalendáře Pavlína Prokůpková
převzaly ocenění na scéně Státní opery Praha
(na snímku).
Foto: Archiv RK Znojmo

Daniel v jámě lvové zakončil letošní
Hudební festival Znojmo
Třináct tisíc posluchačů navštívilo
letošní jedenáctý ročník Hudebního
festivalu Znojmo.
V termínu od 9. do 26. července
zavítali do Znojma a okolí významní
umělci i začínající hudebníci. A přestože
bylo méně koncertů než loni, měly
všechny včetně doprovodných akcí plná
hlediště.
Poprvé festival ke koncertu využil
krásný prostor Na Káře pod mikulášským kostelem, kde zahrál patron festivalu Pavel Šporcl. „V posledních letech
jsme pořádali koncerty spíše ve Znojmě,
ale letos jsme se rozjeli více do okolí.
Místo Vranova jsme zamířili na zámek
do Moravského Krumlova, kde bychom
rádi zůstali i další roky. Návštěvníci byli
nadšeni jak z nového místa, tak z povedeného koncertu,“ popisuje produkční
Barbora Buliščaková. Lenka Zouhar
Ludvíková dodává: „Dále nám přibyly
Jevišovice, což bylo překvapením pro
spoustu Znojmáků, kteří ani netušili,

jaké krásné nádvoří jevišovický zámek
skrývá. Do několika vesnic nás přivedl
také Výlet s Jiřím Antonínem nebo Tour
de Varhany. Zavítali jsme tak do Tasovic, Lechovic, Únanova, Prosiměřic
a Božic. A tradičně jsme se vydali na
zámek do Uherčic, kde se podařilo na
aukci vín vybrat 117 300 korun na další
opravy památky.“ „Vyšli jsme také vstříc
divákům, kteří mají stále více zájem
o komorní koncerty a budeme v tom
pokračovat i v příštím roce,“ přibližuje
Barbora Buliščaková.
„Velice úspěšné byly i doprovodné
akce. Například dětské odpoledne a také
hudební piknik v Národním parku Podyjí měl u návštěvníků velký ohlas.
Objednané piknikové pohoštění jsme
chystali celou noc,“ dodává Lenka Zouhar Ludvíková. Festival vyvrcholil scénickým provedením Telemannova
oratoria Daniel v jámě lvové v kostele
sv. Michala a vždy obrovský potlesk
hovořil jasně o úspěchu provedeného

díla. „Příští rok bude mít výročí Wolfgang Amadeus Mozart. Dvanáctý ročník bude mít podtitul Návrat Dona
Giovanniho, v titulní roli Mozartovy
opery Don Giovanni se představí slavný
Adam Plachetka,“ dodává prezident
festivalu Jiří Ludvík.
lp

■ Stejně jako koncert při svíčkách v Domě
umění, se velkému zájmu publika těšily
všechny koncerty Hudebního festivalu Znojmo 2015.
Foto: L. Jíšová

Vyzkoušejte si jógu
Zkušená lektorka jógy Dana Hrůzová nabízí zájemcům o jógu během
pěti dní možnost seznámit se blíže
s různými technikami tělesného
a duchovního cvičení.
„Přijďte si v týdnu od 24. do
28. srpna vyzkoušet účinky ásan, stojné
pozice, předklony, záklony, obrácené
pozice. Každý den si vyzkoušíte jiný
obsah cvičení, kterým se seznámíte se
základy jógy. Cvičení je určeno nejen
začátečníkům, ale denní sekvence ásan
na sebe navazují, proto je nutná pravidelná účast,“ vysvětluje lektorka.
Dvě hodiny denně jógových ásan
s pomůckami, zaměřené na protažení,
uvolnění i posílení svalů se budou konat
vždy v Medifitness na Vídeňské ulici.
Rozvrh hodin: Po, Čt 19.00–21.00,
Út 17.00–19.00, St, Pá 18.00–20.00.
Účast v týdenním kurzu je třeba předem potvrdit a to telefonicky na čísle
731 165 146 nebo e-mailem
(hruzova.dana@gmail.com).
Týdenní cvičení jógy v srpnu se tak
může stát motivací pro další návštěvy
kurzů jógy, které začínají v září.
lp

14

Společnost

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel. 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
červen, září po–ne 9.00–17.00 (poslední
prohlídka v 16.00), červenec, srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka v 17.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
červen, září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00,
červenec, srpen 9.00–12.30, 13.00–18.00.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Prohlídky každý den
v 14.00. Vstupenky je nutné zakoupit
nejpozději v 13.45 na pokladně
Znojemského podzemí
(Slepičí trh 2), tel. 515 221 342.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00
za příznivých klimatických podmínek!
Aktuální situace na tel. 515 222 311.
NOVINKA: 2x 10 osob v prohlídce
za hodinu.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–11.30,
12.00–17.00 Stálé expozice: Živá
a neživá příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Sbírka orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně út–so 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice:
Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české,
J. T. Fischer Medailérská tvorba.
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–září.

ZNOJEMSKÉ LISTY
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel. 604 891 875,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
30. května–27. září po–ne 9.00–17.00.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: červenec–srpen denně
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červen po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
květen–září po–ne 9.00–16.00, Jižní
přístupová cesta po–čt, ne 9.00–21.00,
pá, so 9.00–23.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
květen–září po–čt 10.00–18.00,
pá–so 9.00–19.00, ne 9.00–15.00
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno:
červen so, ne a svátky 9.00–19.00,
červenec–srpen denně 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury,
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.
Otevřeno: studovna po–pá 12.30–18.30,
knihovna út–pá 8.30–18.30.

Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici, tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
DIVADELNÍ PRÁZDNINY

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
28. 5.–31. 7. ŽIVOT V KRAJINĚ
STALETÝCH DUBŮ
Dům umění – výstava fotografií
živočichů obývajících mokřady
Podluží.
10. 6.–6. 9. SVATBA
ANEB JAK ŠEL ČAS
Znojemský hrad – dobové modely
svatebních šatů, svatební doplňky,
tabule i zvyky.
5. 6.–13. 9. TRADIČNÍ STRAVA
NA ZNOJEMSKU
V DOLNORAKOUSKÉM
PŘÍHRANIČÍ
Minoritský klášter – Jde o výstavu
volně navazující na stejnojmennou
publikaci, která spatřila světlo světa
v roce 2014. Návštěvníci se zde
seznámí nejen s tím, co se na
znojemském venkově dříve jedlo,
ale také se zapomenutými výročními
obyčeji a kroji našeho regionu.
3. 7.–29. 8. CZ – A 15
Dům umění – Česko-rakouská
výstava umělců sdružených
v ATR-CLUBu Stálky.
8. 7.–7. 8. SETKÁNÍ
Galerie Domu porozumění – výstava
obrazů Bedřišky Znojemské.
Vernisáž ve středu 8. 7. v 17.00 hod,
vystoupí Jaroslav Pikner (kytara).
13. 8.–25. 9. PATCHWORK
Galerie Domu porozumění na Slepičím
trhu – vernisáž výstavy 12. 8. v 17.00.
6. 8.–12. 9. PUTOVÁNÍ PO
STAVBÁCH BOHUSLAVA FUCHSE
Dům umění – putovní výstava.
Letos uplyne 120 let od narození
Bohuslava Fuchse. Práce vůdčí
osobnosti moderní české architektury

je zastoupena i ve Znojmě. Výstava
připomene jeho nejvýznamnější stavby.
6. 8.–26. 9. JAROMÍR MÍČKA –
FOTOGRAFIE
Dům umění – podvodní krajiny
fotografa Jaromíra Míčky nejsou
prostým dokumentem. Ukazují
přesto něco blízkého – svět, který
známe ovšem z jiné strany. Jsou to
imaginace a současně zprávy o velmi
všední, avšak skryté přítomnosti
vodního paralelního prostoru.
15.–16. 8. VÝSTAVA JIŘIN
A MEČÍKŮ
Kostel sv. Václava a Nanebevzetí
P. Marie v Louce – během výstavy
květin bude možné prohlédnout si
interiér kostela a krypty (so
10.00–11.30, 14.00–18.00, ne
9.00–11.30, 14.00–18.00). V pátek
14. 8. od 16.00 hod. workshop
aranžování květin! Uspořádáno za
podpory města Znojma.

KONCERTY
30. 8. TRADIČNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERT V HISTORICKÝCH
KOSTÝMECH
Horní park ve Znojmě – při promenádě
bude znít dobová hudba. 14.00.
6. 8. VLADIMÍR MERTA – kytara,
HRUBÝ – housle, FENCL – klavír
a HUSÁKOVO KVARTETO
– na Káře, 19.30.
9. 8. DOTEKY RENESANCE –
koncert: J. Macek – loutna, J. Baštová –
akordeon, znojemský hrad – sál, 20.00.
13. 8. IVAN HLAS TRIO – koncert na
Káře, 19.30.
20. 8. KALLE – koncert seskupení
z Tábora, na Káře, 19.30.
26. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA
A. STEHLÍKA – koncert Slepičí trh,
19.00

DALŠÍ
31. 7.–1. 8. ŠRAMLFEST
8. ročník letního festivalu – kapely,
divadla, workshopy, www.navecnosti.cz
Program na str. 8.
POHÁDKOVÉ LÉTO V DOMĚ
UMĚNÍ
Začátky vždy v 16.00
4. 8. Princezna na hrášku
11. 8. O Všudybylovi
18. 8. Červená Karkulka
25. 8. Prasečí slečinky aneb Prasečinky
6.–7. 8. SLAVNOSTI OKUREK
Program na str. 9.
12.–16. 8. ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM
Program na str. 9.
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ZNOJEMSKÉ LISTY

Nejvíce informací dostanou
cyklisté u řeky
žek, šlapacích kár a trojkolek pro děti
Již šest let funguje ve Znojmě jedia dospělé bylo centrum v letošním roce
né specializované infocentrum
doplněno o půjčovnu městských kol
v republice pro cyklisty.
v „barvách“ projektu Kola pro Afriku.
První Mezinárodní cykloturistické
Nově centrum nabízí navigace
centrum informací a služeb v České
GPS s několika trasami a hole pro Norrepublice najdou cykloturisté v zredic Walking. Informační centrum pro
konstruovaných prostorech staré
cyklisty je v provozu každý prázdnivodárny u řeky Dyje (ul. U Obří hlanový den od 9.00 do 19.00 hodin.
vy 7). Provozuje ho zájmové sdružení
lp, CKK Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo centrum
pro cykloturistickou veřejnost.
Infocentrum je v areálu volnočasových aktivit, který nabízí
využití i pro další sportovce –
beachvolejbalové a multifunkční hřiště, klubovny a sklad pro
vybavení vodáckého oddílu
Neptun Znojmo, který zajišťuje
půjčování lodí a dalších potřeb
pro vodáky.
Obsluhu cyklo infocentra
tvoří zkušení cyklisté. Díky široké skladbě druhotných map
a info materiálů získá každý
zájemce komplexní přehled,
kam se může podívat na kole po
celém regionu i příhraniční
Rakouska.
Vedle klasických půjčovny ■ V cyklistickém infocentru si mohou zájemci půjčit
jízdních kol, elektrokol, kolobě- i speciální dětské kolo na tažné tyči. Foto: Archiv CKK

Zlatá návštěva Trenta
připomněla sté výročí
Delegace města Znojma včetně
sportovců se účastnila každoroční
návštěvy partnerského města Trento,
konkrétně městské části Villazzano,
kde se pravidelně koná volejbalový
turnaj dívek.
Znojmo reprezentovaly hráčky
z volejbalového klubu při ZŠ Prokopa
Diviše. V letošním roce se jim podařilo
pod úspěšným vedením trenérky Lenky
Pavlíkové vyhrát a přivézt tak do Znojma turnajovou zlatou trofej. Letos si

navíc připomínáme 100. výročí od události, která se odehrála na pozadí 1. světové války a to násilné vystěhování
italských občanů z pohraničí, mezi kterými bylo i 1600 obyvatel pocházejících
z kopcovité části Trenta. Všichni našli
nové domovy v okolí města Znojma.
Událost již byla připomenuta výstavou
fotografií v průběhu Dnů partnerských
měst a k vidění bude ještě v říjnu v průběhu návštěvy delegace z Trenta ve
Znojmě.
dk, lp

■ Úspěšné volejbalisty a znojemská návštěva v Trentu.

Foto: Archiv ZL
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NENECHTE SI UJÍT
■ FOTOSOUTĚŽ
Nezapomeňte
doma foťáky!
Vyrážíte na dovolenou? Pak si určitě
nezapomeňte doma
fotoaparáty. Můžete
se tak zapojit do
fotosoutěže na téma
Voda a lidé, kterou
vyhlásila, pod záštitou města Znojma
a za podpory místních podnikatelů,
znojemská divize
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Soutěž má podpořit kreativitu
a inspirovat fotografy k autorské tvorbě. „Určena je doslova pro každého,
není omezena věkem. Fotografie mohou být analogové i digitální, barevné
i černobílé. Podmínkou je pouze, aby snímek nebyl starší než rok a byli
jste skutečně jeho autory,“ vysvětlil podmínky ředitel znojemské dovize
VAK Zdeněk Jaroš. Stačí do 21. srpna poslat fotografie ve formátu 20x30 cm
s uvedeným názvem snímku, jménem a adresou autora včetně data pořízení
na zadní straně. To vše na adresu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Autoři tří vítězných
snímků se mohou těšit na hodnotné věcné ceny.
lp

■ ZÁMEK
Vranovský zámek jako jedinečná divadelní kulisa
Prázdninový čas přeje návštěvám hradů a zámků. Nepřehlédnutelným
bonusem jsou kulturní akce odehrávající se v interiérech i exteriérech
památek. Barokní perla ve Vranově nad Dyjí připravila v tomto směru
i letos bohatý program. V úterý 4. srpna to bude divadelní představení
Kráska a netvor. Soubor Marka Dobrodinského sehraje romantický příběh
na motivy francouzské pohádky v 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hodin. Syn
Jindřicha VIII. – kabaretní leporelo s písněmi Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
zahraje Hoffmanovo divadlo 20. srpna od 19.30 hodin. A za vidění stojí
i vážně nevážná hudba velkých klasiků s humornými texty písničkářky
Jany Rychterové. Představení Jana Rychterová – Two voices bude 27. srpna
v 19.30 hodin. Podrobný program Vranovského kulturního léta najdete
na webu zámku.
lp

■ VÝLET
Obří Epopej střídá velkoformátový Oscarem ověnčený malíř
Zámek v Moravském Krumlově
vyměnil Muchovu Epopej za
unikátní Sbírku Jana a Medy
Mládkových. Stálou expozici
v prostorách památky otevřelo
před pár dny Museum Kampa
ve spolupráci s městem Moravský Krumlov. Návštěvníci, kteří
si udělají výlet do krumlovského zámku, uvidí umělecká
díla od předních představitelů
nejen českého umění 20. století. Ve výběru více než šesti desítek prací
jsou plastiky Pavla Kolíbala, skleněné sloupy René Roubíčka, plátna Jiřího
Sopka, Otakara Slavíka a Jiřího Davida, koláže Adrieny Šimotové či velkoformátový obraz nositele Oskara Theodora Pištěka, který se zároveň
stal ikonou nové stálé výstavy (na snímku). Expozice, která se bude každý
rok mírně obměňovat, v souvislosti s finalizací rekonstrukce dalších zámeckých prostor, bude v Moravském Krumlově ke zhlédnutí minimálně
do konce roku 2017.
lp
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Fotbalisté vstupují do bojů
v NFL
Den D: 2. srpna. Hodina H: 10.15.
Místo: Žižkovský stadion. To jsou základní údaje startu fotbalistů 1. SC Znojmo
do nového ročníku Fotbalové národní
ligy. Ještě zbývá dodat jméno soupeře.
Je jím nováček, tým Vyšehradu.
Znojemští fotbalisté vstoupí do druhé nejvyšší fotbalové soutěže s notně
vylepšeným kádrem. Odešli sice Lacko,
Pázler, Svozil, Dreksa i brankář Ilizi, ale
výčet příchodů je o poznání vyšší. Přišel
mladý brankář Vlastimil Veselý, zkušený
bek Radek Mezlík, vysoký stoper Tadeáš
Zezula, rychlý krajní obránce Ondřej
Kostorek, špílmachr Šimon Šumbera,
důrazný záložník Jevgenij Serenkov či
ofenzívní Rostislav Šamánek.
Nový je také trenér Radim Kučera,
který oceňuje poctivý přístup svých svěřenců, ale nechce odhadovat, kde by se
jeho tým mohl v tabulce pohybovat.
„Nechci říkat, že hrajeme o takové nebo
takové umístění. My prostě chceme, aby
to mužstvo šlapalo jak herně, tak výsledkově. Pro nás je důležité zaměřit se vždy
na jeden konkrétní zápas asoupeře audělat všechno proto, abychom z něj získali
body,“ prozradil Radim Kučera, který si
teprve dodělává nejvyšší trenérskou
licenci UEFA, a tak jej při zápasech bude

na lavičce doplňovat zkušený matador
Petr Uličný.
Kapitán Tomáš Cihlář před startem
FNL zdůrazňuje, že se jeho tým chce
pohybovat v horních patrech tabulky.
„Takový cíl máme každý rok. Věřím, že
budeme hrát dobré zápasy a že se nám
bude letos dařit ivýsledkově,“ konstatoval
Cihlář. Znojemský celek si jako základní
termín svých domácích zápasů zvolil
pátek v 19 hod, kdy odehraje 7. srpna
úvodní domácí duel s Karvinou i další
21. srpna sTřincem. Šlágr podzimu proti
Hradci Králové vychází na vinobraní,
a tak klub požádal o jeho předehrání už
ve středu 9. září. Výjimkou z pátečního
termínu je 8. kolo, kdy by se souboj sbéčkem Olomouce měl odehrát v neděli 27.
září od 18 hod. Permanentky na domácí
zápasy už jsou v prodeji na Městském
stadionu. Cena zůstává jako v minulém
roce 700 Kč a v ní jsou zahrnuty i případné pohárové a přátelské zápasy.
Předehrou druhé ligy byl v sobotu
pohárový zápas vPelhřimově. Znojemští
fotbalisté v něm zvítězili brankami Njireho, Žondry, Nehyby a Ledeckého 4:1
a v dalším kole se utkají koncem srpna
s Tasovicemi, které překvapivě vyřadily
ambiciózní Břeclav.
eks

Rytíři vyhráli ligu amerického fotbalu
Po pěti letech působení v tzv.
osmičkové lize amerického fotbalu
dokázal tým Znojmo Knights (Znojemští rytíři) tuto soutěž vyhrát, když
na domácím stadionu porazil celek
Vysočina Gladiators 28:27, přestože
v průběhu zápasu prohrával už
o čtrnáct bodů. Zlepšenou hrou v druhé části zápasu dokázali domácí vývoj
skóre otočit, uhájit těsný náskok
amohli se tak radovat ze zisku poháru
pro vítěze celé ligy. U zrodu amerického fotbalu ve Znojmě byl Radim Pařízek, který okolo sebe soustředil partu
lidí, která letos nenašla přemožitele.
S ním jsme si povídali nejen o finálovém zápase.
Jaký to pro vás byl pocit zvednout nad
hlavu pohár pro vítěze osmičkové ligy?
Byla to pro nás úplná euforie. po pěti
letech se nám podařilo vyhrát tento krásný pohár, navíc na jednom z nejhezčích
hřišť v České republice kam na nás přišlo
tisíc lidí. Jsem z toho úplně nadšený.
Samotný zápas byl velkým dramatem.

V čem si myslíte, že je podstata takového zájmu o u nás ne příliš známý
americký fotbal?
Já tomu zájmu rozumím. Kluci, kteří
tady hrají, jsou Znojmáci. Žijí tady, pracují, platí daně, chodí mezi lidi. Nejsou
to žádné naplaveniny, které by to dělaly
pro peníze. Jdou do toho opravdu srdcem, a to lidé dokáží ocenit a podporují
nás, za což jim obrovsky děkuji.

■ Radim Pařízek se spolu se svými svěřenci mohl radovat ze zisku poháru určeného pro
Foto: eks
vítěze osmičkové ligy amerického fotbalu.

V jeho průběhu už jste výrazně prohrávali, co se vám honilo v té době hlavou?
Musím se přiznat, že jsme takový
průběh nečekali, i když jsme věděli, že je
Vysočina silný tým. Dostali nás jedním
stylem hry pod tlak, vůbec jsme na to

nedokázali reagovat. Pak jsme přetočili
úplně náš systém a dokázali zápas otočit
a těsně vyhrát. Myslím, že divákům se to
muselo hodně líbit.
Těch diváků přišlo opravdu hodně.

V osmičkové lize už jste dosáhli
maxima. Co ten opravdový velký
americký fotbal. Chystáte se přesunout k němu?
My bychom rádi přešli do jedenáctkového fotbalu, jaký se hraje v NFL.
V Americe je ten osmičkový určený pro
haly. My jsme si ho zvolili pro začátek,
kdy jsme ještě neměli tolik hráčů, abychom mohli hrát ten jedenáctkový. Pro
něj potřebujeme ještě rozšířit členskou
základnu, o což se celou dobu snažíme
apříští sezonu už bychom měli hrát jedenáctkovou ligu. Zatím nevíme, zda to
bude ta česká nebo rakouská. To se rozhodne během prázdnin.
eks
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