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SPOLEČNOST

 Nápaditou kampaň #mastozadax můžete vidět nejen po celém městě nebo v různých novinách a časopisech, ale třeba i na billboardech 
na dálnici D1.  Foto: Archiv ZL
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Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Organizátoři Znojemského histo-
rického vinobraní dlouho věřili v lepší 
zítřky, ale i přes jejich nekončící op-
timismus se Znojemské historické 
vinobraní letos konat nebude. 

Důvodem jsou přetrvávající vlád-
ní opatření související s koronavirovou 

Znojemské historické vinobraní: balíme to taky
pandemií, která neumožňují akci pořá-
dat. Znojemské historické vinobraní se 
tak uskuteční 10. až 12. září 2021, a to 
i s plánovaným našlápnutým programem. 

Zakoupené vstupenky zůstávají 
v platnosti pro příští rok. Kdo přesto 
bude chtít vstupenku koupenou na le-

tošní vinobraní vrátit, může tak učinit. 
„Věříme, že si příznivci Znojemského 
historického vinobraní vstupenky pone-
chají a již nyní začnou plánovat návštěvu 
na příští září,“ říká František Koudela, 
ředitel Znojemské Besedy, která vino-
braní pořádá.  Pokračování na str. 2.

Znojmo letos poprvé zažije gas-
tronomický festival Dej si FOOD, 
u kterého rozhodně nemůžete chy-
bět! Festival se uskuteční v  pátek 
24. a v sobotu 25. července v areálu 
pivovaru a v jeho přilehlém okolí.

Návštěvníci se mohou těšit na vy-
brané slané pokrmy i sladké dobro-
ty. Na světovou kuchyni i regionální 
produkty. Na co konkrétně? Na ba-
revné sushi, domácí špagety mícha-
né v bochníku parmazánu, originální 
burgery, hmyzí lahůdky i vegetariánské 
speciality. Chybět nebudou rolovaná 
zmrzlina, makronky, bubble wafle nebo 
palačinky. K tomu osvěžující míchané 
alko i nealko drinky, víno nebo pivo. 

Příjemnou atmosféru navodí hu-
dební skupina Poetika. Mobilní Kino 
na kolečkách promítne Ženy v běhu 
a Znojemský městský pivovar nabídne 
exkurze spojené s ochutnávkami piv-
ních speciálů.

Pořadatelé (agentura P-TEAM, 
pozn. red.) myslí také na důležitá hy-
gienická opatření. Zajistí rozestupy 
u stánků a dají veřejnosti k dispozici 
dezinfekční prostředky. Aktivaci a nabi-
tí na tzv. čipy pro bezhotovostní placení 
(místo vstupného bude pouze aktivace 
čipu za 30 korun pro celou rodinu nebo 
skupinu) si zájemci zajistí na vybraných 
místech v areálu.

Více info na  www.dejsifood.cz 
a na Facebooku.  zp

Dej si FOOD 
poprvé u nás

„Dej si kávu a větrník a máš Znoj-
mo zadax“, hlásí kampaň na podporu 
místních podnikatelů a turismu, kte-
rou k 1. červnu spustilo město Znoj-
mo a Znojemská Beseda. Kampaň frčí 
po celé republice a její jednoduchý 
a hlavně efektivní model inspiruje 
i ostatní města v republice.

Princip je totiž velmi jednodu-
chý: utraťte určitý obnos v zapojených 
podnicích (těch je už 130) a pak zís-

Zadax funguje. Vyšší návštěvnost
hlásí všechny památky

káte volný vstup do znojemských pa-
mětihodností. 

„Neuvěřitelně si vážíme, že se 
do  kampaně #mastozadax zapojili 
snad všichni podnikatelé ve Znojmě, 
kteří mají co dočinění s  cestovním 
ruchem. Díky tomu jsme už v červnu 
měli abnormální sezónu a vyšší ná-
vštěvnost hlásí všechny památky, které 
jsme do Zadaxu zapojili,“ říká starosta 
Jan Grois.

Porovnání června 2019 a  červ-
na 2020 přináší zajímavá čísla. A to 
mluvíme o začátku sezóny. Radniční 
věž navštívilo téměř 3 000 lidí, což je 
o třetinu víc než za stejné období vloni. 
Více než dvojnásobek návštěvníků hlá-
sí Expozice pivovarnictví i prohlídky 
města. Téměř jednou tolik lidí, než 
vloni za stejné období, přišlo na pro-
hlídku hradebního opevnění. 

 Pokračování na str. 2.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelé města Znojma se sejdou 
v pondělí 10. srpna v 15.00 hod. 
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná 
a program jednání je vždy dostupný 
týden před jeho konáním na webu 
města Znojma.

ZNOJMO SI PŘIPOMENE 
SRPNOVÉ UDÁLOSTI 1968
Město Znojmo si dovoluje pozvat 
občany na  vzpomínkovou akci 
u příležitosti 52. výročí srpnových 
událostí roku 1968. Památku těch, 
kteří se v srpnu roku 1968 postavili 
proti okupantům, si připomeneme 
u pamětní desky v Horním parku 
u Městských lázní v pátek 21. srpna 
2020 v 9.00 hodin.

DEJ SI FOOD UZAVŘE ULICI 
Z důvodu konání akce Dej si FOOD 
platí 24. a 25. července úplná uzavír-
ka části ulice Přemyslovců. Průjezd 
z  ulice Přemyslovců (ve  směru 
od Horního nám.) na ulici Velká 
Františkánská bude možný. 

OPRAVY PLYNOVODU 
V rámci rekonstrukce plynovodu 
budou prováděny výkopové práce 
v ulicích Zborovská a Bratrstva. 
Z toho důvodu je v obou ulicích 
stanovena částečná uzavírka, a to 
až do 17. září 2020. 

DOTACE NA REKLAMNÍ 
OZNAČENÍ 
Až do konce září mohou majitelé ne-
movitostí nebo nájemci provozoven 
v Městské památkové rezervaci Znoj-
mo žádat město o finanční podporu 
na vhodné reklamní označení. Požá-
dat mohou o dotaci až do výše 10 ti-
síc korun, a to na náklady spojené 
s architektonickým návrhem reklam-
ního označení provozovny v nemovi-
tosti v MPR nebo na náklady spojené 
se zhotovením vlastního reklamního 
prvku. Kompletní informace jsou 
k dispozici na www.znojmocity.cz  
pod odborem školství, kultury 
a památkové péče nebo na tel.: 
515 216 576.

OPRAVÍ STŘECHU 
RADNIČNÍ VĚŽE
Prohlídka aktuálního stavu Radnič-
ní věže zjistila zhoršující se stav její 
střechy a krovu. Proto město nechá 
zaktualizovat projektovou doku-
mentaci, která zahrne větší rozsah 
oprav (opravy kovu i krytiny). 

TERMÍN ZNOJMO EXTREME 
Oblíbený závod Znojmo Extreme 
790 má termín pro svůj další ročník! 
Závod ve výběhu na Radniční věž se 
uskuteční v sobotu 19. června 2021. 

Začátkem května letošního roku – 
přesně 6. května – spustilo město 
Znojmo avizované úsekové měře-
ní rychlosti v Kasárnách, které jsou 
typickou průjezdní obcí na hlavním 
tahu na Prahu. První výsledky jsou 
neradostné. Rychlost tu v červnu pře-
kračuje 70 až 100 aut denně.

Cílem měření je zvýšení bezpeč-
nosti chodců i řidičů a zklidnění dopra-
vy v celé obci. Statistiky po dvou měsí-
cích však zatím veselé nejsou. V období 
od 6. května do 5. června překročilo 
rychlost cca 72 vozidel denně, v období 
od 6. června do 5. července cca 101 vo-
zidel denně.

„Za dva měsíce měření překročilo 
maximální povolenou rychlost v obci 

Kasárna: rychlost překročí
až 100 aut denně

5 256 aut, v průměru to je 86 aut den-
ně. Nejčastější překročení rychlosti je 
v rozmezí mezi 60–70 km/h,“ sumari-
zuje statistiku Jan Grois, starosta města 
Znojma.

„Výjimkou bohužel nejsou ani ři-
diči, kteří Kasárnami proletí i stovkou. 
Nejvyšší naměřená rychlost v  prv-
ním měsíci byla 112 km/h, v  červ-
nu 111  km/h. Překročení rychlosti 
o 25 a více km/h není úplně ojedinělé,“ 
doplňuje starosta Grois a apeluje na ři-
diče: „Jde nám především o bezpečnost, 
opravdu prosíme všechny řidiče, aby 
byli ohleduplní a dali nohu z plynu.“ 

Měření v Kasárnách probíhá úseko-
vě. Znamená to, že kamera auto zaměří 
na začátku a na konci obce a spočítá jeho 

průměrnou rychlost v daném úseku. 
Pracuje se tedy s rychlostí průměrnou, 
nikoli okamžitou. V případě odchyl-
ky od maximální povolené rychlosti je 
vozidlo, resp. jeho poznávací značka, 
vyfoceno. Přestupky následně řeší odbor 
dopravy znojemského městského úřadu. 
Dle naměřené rychlosti se výše pokuty 
pohybuje mezi 500 až 2 500 korunami.

Ukáznit řidiče a zklidnit dopra-
vu se snaží i strážníci Městské policie 
Znojmo, a  to prostřednictvím auto-
matizovaného měření na dalších velmi 
frekventovaných tazích – na ulici Ev-
ropská (výpadovka na Vídeň) a na prů-
tahu Načeraticemi. Provádějí ho něko-
lik hodin denně na základě souhlasu 
Policie ČR.  zp, pm

Pokračování ze str. 1.
Znojemské historické vinobra-

ní, které je největší akcí svého dru-
hu u  nás, každoročně navštěvuje 
80 000 až 90 000 lidí a nabízí program 
na 13 scénách v historickém centru 
města, se letos mělo konat ve dnech 
11.–13. září. 

„V současné době je možné po-
řádat akce do 1 000 účastníků, příp. 
do 5 000 lidí, avšak rozdělených do od-
dělených sektorů. Výhled na září tak, 
jak jej prezentují vládní představitelé, 
sice může, za příznivé epidemiologické 
situace, znamenat zvýšení celkového 
počtu návštěvníků až na 10 000, avšak 
zůstává podmínka zachování sektorů 
a toho, že by lidé mezi jednotlivými 
sektory, což si v případě vinobraní mů-
žeme představit jako jednotlivé scény, 
nesměli přecházet. To je pro pořádání 
Znojemského historické vinobraní ne-
splnitelné. Nezbývá nám než letošní 
vinobraní zrušit,“ říká Zuzana Pastr-
ňáková, tisková mluvčí města Znojma. 

Doporučující stanovisko, vino-
braní za současné situace nepořádat, 

přijala také Bezpečnostní rada měs-
ta Znojma, která zasedala v červnu. 
Shodli se na tom jednomyslně zástupci 
města i  integrovaných záchranných 
složek. 

„Je to smutné, protože jsme se 
na vinobraní opravdu těšili, ale pro 

letošek to balíme. Dobrou zprávu ale 
máme. Našlápnutý program, který 
jsme měli pro naše návštěvníky při-
pravený, přesouváme na rok 2021. Již 
zakoupené vstupenky zůstávají i na-
dále v platnosti, jejich vrácení však 
bude možné. Věříme, že si příznivci 
Znojemského historického vinobraní 
vstupenky ponechají a již nyní začnou 
plánovat návštěvu na příští září,“ říká 
František Koudela, ředitel Znojemské 
Besedy, která vinobraní pořádá. Vrátit 
vstupenku je možné prostřednictvím 
sítě Ticketstream, a  to elektronicky, 
nebo na pobočce, kde byla permanent-
ka zakoupena.

Znojemské historické vinobra-
ní se uskuteční 10. až 12. září 2021. 
V tomto termínu se návštěvníci mo-
hou těšit na interprety, jako jsou Chi-
naski, Richard Müller, Mikolas Josef 
a  spousta dalších. Kromě toho vás 
budou čekat 3 dny plné zážitků a his-
torické atmosféry tak, jak ji znáte. Ak-
tuální informace sledujte na stránkách  
www.znojemskevinobrani.cz nebo 
na Facebooku.  pm

Znojemské historické vinobraní: balíme to taky

 Ani největší svátek vína v České republice 
se letos neuskuteční. Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
„Zajímavá jsou i čísla návštěvnos-

ti podzemí. Kdybychom nepočítali 
školní výlety, které letos chybí a které 
se nerozhodují podle kampaní na pod-
poru cestovního ruchu, kam pojedou 
na výlet, tak máme v podzemí nárůst 
20 % návštěvníků,“ počítá František 
Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Zadax funguje. Vyšší návštěvnost…
Starosta Grois přidává další důležité 

souvislosti. „Jen v červnu navštívilo 
vybrané památky města 4 000 lidí za-
dax. Ti všichni se museli ve Znojmě 
prvně ubytovat, zajít si tu na oběd nebo 
na něco dobrého do kavárny. Takže se 
cíl kampaně, podporovat místní pod-
nikatele a turismus, daří úspěšně napl-
ňovat. A to mě moc těší,“ dodává Grois.

„Věříme, že dobře nastartovaná 
sezóna bude pokračovat. Adekvát-
ně reagujeme na zvýšenou poptávku 
a přidáváme prohlídky, jak je to mož-
né. Znojmo má našlápnuto na opravdu 
dobrou turistickou sezónu,“ uzaví-
rá Koudela. Info ke kampani najdete 
na www.znojmozadax.cz a na Insta-
gramu znojmo_zadax.  zp



Dokončení územního řízení, které 
je klíčové pro Ředitelství silnic a dál-
nic a dostavbu 752 metrů znojemské-
ho obchvatu, se odkládá na neurčito. 
Spolek Obchvat a jeho členové, kteří 
dlouhodobě blokují výstavbu ob-
chvatu, napadli Městským úřadem 
ve Znojmě vydané územní rozhod-
nutí 11 odvoláními a  doplněními. 
Spolek, jehož převážnou část tvoří 
senioři, dokázal během 14 dní sepsat 
687 stránek, kde rozporuje stovky 
věcí. Odvolání teď bude muset řešit 
Krajský úřad v Brně.

Během územního řízení navíc 
spolek podával námitky na tzv. systé-
movou podjatost, v důsledku toho se 
celé řízení protáhlo o několik měsíců. 
V případě, že by spolek s námitkou 
systémové podjatosti uspěl, celé územ-
ní řízení by musel řešit stavební úřad 
v  jiném městě. Do územního řízení 
se navíc snažily vstoupit Děti Země 
a Voda z Tetčic, které nyní zablokovaly 
stavbu dálnice na Vídeň.

„Jsem zklamaný. Těšil jsem se, že 
zase začneme stavět. Co nejdříve po-
třebujeme odklonit z našeho  histo-
rického centra 10 000 aut a kamionů, 
které tudy denně projíždějí. Zlepšili 
bychom tím životní prostředí, bezpeč-
nost a ochránili naše památky,” říká 
starosta Znojma Jan Grois.

Podle Groise místní samosprá-
va udělala v posledních dvou letech 
maximum pro dostavbu obchvatu. 
Obchvat Znojma se stal součástí pro-
gramových priorit vlády, podařilo se 
přesvědčit vládu i poslance, aby změ-
nili zákon o liniových stavbách tak, aby 
pod něj spadal i znojemský obchvat. 
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PRVNÍ NOČNÍ 
KOUPÁNÍ V LOUCE
Návštěvníci Plovárny Louka si užili 
první večerní koupání skoro až 
v polovině července. Večerní kou-
pání správci koupaliště vyhlašují 
vždy na základě aktuálního počasí. 
Sledujte proto web  www.plovar-
nalouka-znojmo.cz, kde najdete 
i otevírací dobu plovárny a ceník. 

KOUPALIŠTĚ V MRAMOTICÍCH
OTEVŘELO
I   koupaliště v  městské části 
Mramotice již zahájilo svoji se-
zónu. Na koupališti si užijí děti 
v malém bazénku (brouzdališti) 
a dospělí v plaveckém s délkou 
50 metrů. K dispozici jsou tu pře-
vlékárny, WC a bufet s občerst-
vením. Otvírací doba je denně 
od 10.00 do 19.00 hodin. Základní 
vstupné je 40 korun pro dospělé, 
30 korun pro děti (od 17.00 hodin 
30 korun za dospělého, 15 korun 
za dítě).

ZAHÁJILI VÝMĚNU 
OKEN V LOUCE
V Louckém klášteře, národní kultur-
ní památce Znojma, zahájili práce 
na šesté etapě výměny oken. Okna 
jsou již vyrobená a probíhá postup-
ná demontáž starých oken na vý-
chodní fasádě barokního konventu. 
Nahradí je repliky oken, jejichž 
podoba vychází z historických pod-
kladů. Celkem bude namontováno 
osmatřicet oken, přičemž investice 
města činí cca 3,8 milionů korun.

ZNOJMO EXTREME 790 
V REPORTÁŽI
Za atmosférou zá-
vodu ve  výběhu 
na  Radniční věž, 
který se uskutečnil 
v sobotu 20. červ-
na 2020, se můžete ohlédnout 
díky reportáži SPORT 5 – načíst 
ji můžete z QR kódu. Běžci a běž-
kyně zdolali schody věže už po-
páté a startovné opět putovalo 
na dobrou věc – pro klub Buďme 
v tom spolu. 

ZNOJMO NABÍDLO 
POZEMKY INVESTORŮM
Město Znojmo nabídlo ke koupi 
pozemky v severní části města – 
v lokalitě Pod městským lesíkem. 
Rada města Znojma schválila zá-
měr prodeje 22. června 2020. Zá-
měr vedení je vybudování nové 
rezidenční čtvrti, a to za pomoci 
privátních peněz. Stanovená mi-
nimální cena vychází na 36,3 mil. 
korun. Více informací najdete 
na úřední desce.

STALO SEO 752 metrech znojemského
obchvatu se rozhodne v Brně

 Spis k obchvatu má tisíce stránek. Námitky k němu 687 stránek. Foto: Archiv ZL

 Vloni otevřená část obchvatu.
 Foto: Archiv ZL

Za zjednodušení výstavby dopravní 
infrastruktury lobboval starosta Grois 
i v Senátu. 

„Navíc jsem se několikrát osobně 
sešel se zástupci spolku Obchvat, zú-
častnil jsem se i jejich valné hromady 
a přesvědčoval je o důležitosti stavby 
obchvatu. Dostal jsem k jednomu jed-
nacímu stolu zástupce spolku, ŘSD 
i projektanty. Byl tady i ministr do-
pravy. Vše je ale zatím marné,” dodává 
Grois.

Spolek Obchvat zastupující cca 10 
lidí se ve svých vyjádřeních odvolává 
na ochranu životního prostředí. Se sta-
rostou se přitom snažili členové spol-
ku podepsat memorandum, na jehož 
základě by ze svých zahrádek udělali 
stavební pozemky. To by znamenalo, 
že by přes noc zhodnotili svůj majetek 
o miliony korun.

„Členové spolku mluví o životním 
prostředí, ale podle mě jim jde jen 

Obchvat Znojma – základní informace
Obchvat města Znojma se skládá ze 2 částí – severní smyčky a jižní části ob-
chvatu – a dohromady bude měřit bezmála 17 kilometrů. Ve výstavbě je zatím 
od roku 2006 severní část v délce 6,6 kilometrů. První úsek silnice (3 kilometry) 
byl dokončen v roce 2008, druhý (3,5 kilometrů) byl dokončen loni. Nyní zbývá 
dokončit posledních 752 metrů. Poté bude možné odklonit tranzitní dopravu 
mimo historické centrum města. Severní smyčka obchvatu zvýší bezpečnost 
silničního provozu a zlepší životní prostředí ve Znojmě. Vybudováním ob-
chvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím i k úspoře nákladů 
a snížení emisí. Ředitelství silnic a dálnic plánovalo zahájit stavbu posledního 
úseku severní smyčky v roce 2021. Prodloužením územního řízení způsobe-
ným námitkami spolku Obchvat se dokončení severní částí obchvatu oddálí. 
Předpokládaná délka zpoždění je minimálně několik měsíců.

o jedno. O osobní prospěch. A proto 
stavbu neustále blokují. Vždyť o ochra-
ně životního prostředí není v memo-
randu ani čárka. Zato z něj jasně vyplý-
vá, že členové spolku sledují jen svůj 
vlastní prospěch,” říká Grois. 

„Pokud Poslanecká sněmovna 
a Senát nezmění zákony, pokud v Čes-
ku nebude jasně řečeno, co je veřejný 
zájem a co ne, tak bude naše bitva 
o povolení obchvatu ještě dlouhá. My 
ten boj ale nevzdáme a bitvu o obchvat 
stejně vyhrajeme. Dříve nebo později,” 
dodává starosta Grois.

Znojemskému obchvatu by po-
mohla změna legislativy. Česko nutně 
potřebuje nový stavební zákon, který 
by zkrátil délku stavebního a územ-
ního řízení. 

„Diskuze o nové legislativě se vede 
již roky, ale  finální verze zákona ještě 
není na stole,” uvedl závěrem starosta 
Znojma Jan Grois.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 20. srpna, uzávěrka je 
10. srpna. 

AKCE PRO SENIORY
Aktuální informace o akcích pro 
seniory, které pořádá město Znoj-
mo a Znojemská Beseda, získáte 
na tel. 515 300 251, 731 401 918 
nebo na  webových stránkách 
w w w. z n o j e m s k a b e s e d a . c z / 
poradane-akce/akce-pro-seniory. 

ALŠOVA ZAVŘENA
Do 15. srpna je úplně uzavřena 
ul. Alšova z důvodu rekonstrukce 
veřejného vodovodu.

UZAVŘENA ULICE 
FEJFALÍKOVA
Část ulice Fejfalíkova je do 31. října 
uzavřena z důvodu rekonstrukce 
kanalizace města. 

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 
ULIC
Termíny blokového čištění dle 
ulic jsou avizovány registrovaným 
uživatelům Mobilního rozhlasu 
Znojmo, kterým chodí dopředu 
trojí upozornění (e-mailem, push 
notifikací a SMS). Aktuální roz-
pis blokového čištění je na webu 
www.znojmocity.cz v Praktických 
odkazech.

SVOZ BIOODPADU 
Pravidelný svoz bioodpadu, 
ke kterému slouží sběrné nádoby 
hnědé barvy, je ve Znojmě a jeho 
příměstských částech prováděn 
každý lichý týden.

INZERCE V LISTECH 
ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

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 náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 111. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod. 

Na  znojemské radnici se sešli 
zástupci Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy. Na své domovské půdě je 
přivítal místostarosta Jan Blaha.

Sdružení obcí a měst jižní Mora-
vy (dále SOM JM) reprezentuje více 
než 650 tisíc obyvatel na jižní Moravě. 
SOM JM je zastřešující instituce pro 
sběr a rozpracování podnětů v oblasti 
regionálního rozvoje. Je partnerem or-
gánů státní správy a samosprávy a jeho 
výkonným orgánem je Správní rada, 
ve které zasedají starostové či místosta-
rostové okresních měst i menších obcí. 

„Měl jsem tu čest přivítat ve Znojmě 
své kolegy na zasedání Správní rady. 
Jednali jsme mimo jiného o poraden-
ství a pomoci obcím v době pokorona-
virové, a to ve spolupráci s Jihomorav-
ským krajem, Krajskou hospodářskou 
komorou jižní Moravy, Svazem měst 
a obcí ČR či Ministerstvem pro místní 

Zástupci obcí jižní Moravy ve Znojmě

rozvoj ČR,“ sdělil místostarosta Bla-
ha, který zastupuje Znojmo ve Správní  

radě SOM JM.  lp, zdroj JB

 Setkání na radnici s místostarostou Janem Blahou (na snímku uprostřed).  Foto: Archiv ZL

Finanční odbor Městského úřadu 
Znojmo připomíná znojemským uby-
tovatelům existenci vyhlášky o míst-
ním poplatku z pobytu a povinnosti 
z ní vyplývající. 

Zastupitelstvo města Znojma za-
vedlo místní poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobyt od 1. dubna 2018. Ten-
to poplatek sice zanikl k 31. 12. 2019 
(zákon č. 565/1990 Sb. o místních po-
platcích), ale od 1. ledna 2020 je účin-
ná Obecně závazná vyhláška o míst-
ním poplatku z  pobytu č. 11/2019 
(dále OZV 11/2019). Jejím předmětem 
je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 
po sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Ubytovatel, který je plátcem po-
platku, je povinen písemně ohlásit 
správci poplatku zahájení činnosti, 

Připomenutí pro znojemské ubytovatele
která spočívá v poskytování přechod-
ného ubytování osob za úplatu, a  to 
ve  lhůtě do 15 dnů od zahájení této 
činnosti. Stejným způsobem a ve stej-
né lhůtě oznámí ubytovatel správci 
poplatku ukončení činnosti (tzv. Ohla-
šovací povinnost). 

Pozor na termíny 
ohlašovací povinnosti! 

Osoba, která je plátcem poplatku 
z pobytu podle nové vyhlášky a po-
skytovala úplatný pobyt nebo přechod-
né ubytování za úplatu přede dnem 
nabytí účinnosti nové vyhlášky, má 
za povinnost splnit ohlašovací povin-
nost do 30 dnů ode dne nabytí její 
účinnosti, tj. do 31. 1. 2020. Včasným 
ohlášením se vyhnete nepříjemnostem 
a pokutě za nesplnění povinnosti.  

Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 10 korun 

za osobu a každý i započatý den po-
bytu. Každý ubytovatel je povinen vést 
v písemné podobě evidenční knihu. 
Poplatek se správci poplatku odvádí 
každé pololetí. pm

Jakým způsobem činnost  
ohlásit, jak odvést poplatek 

z pobytu a všechny potřebné 
dokumenty najdete 

na www.znojmocity.cz 
pod odborem finančním  

v sekci Jak si vyřídit a Tiskopisy. 
Kontaktní osobou je 
Bohunka Dehnerová 

(bohunka.dehnerova@muznojmo.cz, 
tel. 515 216 307).

Druhý ročník běžeckého závodu 
pro amatéry a nadšence CityTrail Pod 
lampami se poběží v pátek 28. srp-
na 2020. Registrace jsou možné 
na www.skwinners.cz. 

Organizátoři závodu – sportovní 
klub Winners Znojmo a město Znoj-
mo – mají opět připravenou tříkilo-
metrovou trať vedoucí Karolinkami 
a částí historického jádra města, kterou 
běžci zdolají za svitu pouličních lamp. 
Závod odstartuje v pátek 28. srpna 
ve 21.00 hodin od Vodáckého centra 
Stará vodárna, kde bude umístěno i zá-
zemí organizátorů. 

Prověřte svoji běžeckou kondici!
Registrovat  se  je  možné až 

do  28.  srpna. Možná je registrace 
online, přičemž do 26. srpna zapla-

títe 120  korun (platba převodem), 
do 28.  srpna (do 12.00) 180 korun 
(platba v hotovosti na místě). Při re-
gistraci na místě startu v den závo-
du (do 20.00) je startovné 180 korun. 
Na prvních 100 registrovaných běžců 
čeká v cíli originální medaile a pro 
vítěze hodnotné ceny. Nezbytnou vý-
bavou na závod je čelovka. Závod-
níci, kteří se do závodu registrovali 
dříve, se znovu registrovat nemusí. 
Pokud jim nový termín závodu ne-
vyhovuje, mají nárok na vrácení star-
tovného. Bližší informace naleznete  
na www.skwinners.cz/#citytrail.  pm
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ŘEZAL JINÉ 
A MLÁTIL SE DO HLAVY
Na vlakovém nádraží ve Znojmě 
muž pořezal jiného muže a s no-
žem v  ruce v yhrožoval další 
agresí. Oznamovatel incidentu 
nasměroval strážníky na skupin-
ku bezdomovců, mezi nimiž se 
nacházel pořezaný muž a opodál 
stál útočník. Ten uposlechl výzvu 
strážníků a nůž odhodil na zem. 
Ovšem vzápětí se začal tlouct 
do hlavy dřevěnou kostkou. Aby si 
více neubližoval, nasadili mu 
strážníci pouta. Na místo přivola-
ní zdravotníci ošetřili řezné rány 
na krku a na ruce napadeného. 
Při zjišťování totožnosti svědků 
strážníci zjistili, že třiatřicetiletý 
oznamovatel je osobou v pátrá-
ní Policie ČR. Na místě byl tedy 
také předán do rukou policistů, 
kteří si převzali i  celý případ  
k dořešení.

MAMINKU NECHALA 
VE VINOTÉCE 
Osmaosmdesátiletou maminku 
nechala její dcera ve  vinotéce 
a odešla. Seniorka u sebe neměla 
žádné osobní doklady, peníze ani 
telefon. Když delší dobu seděla 
v  provozovně sama, přivolala 
obsluha na pomoc strážníky. Ti se 
starou paní promluvili – byla sice 
lehce zmatená, ale vyslovila se, že 
by šla ráda za svojí sestrou. Stráž-
níci ji tedy převezli k sestře domů.

PŘEVEZLI PTÁČATA 
SOKOLNÍKOVI
Mládě strakapouda velkého na-
lezli strážníci před domem na ulici 
17.  listopadu ve  Znojmě. Další 
mládě – tentokrát poraněnou 
poštolku obecnou – našli v křoví 
na ulici Sklářská a třetí odchytli 
u  železničního mostu na  ulici 
Dyjská. Na  všechny upozornili 
strážníky všímaví občané. Strážní-
ci ptačí mláďata převezli do Klubu 
sokolníků ve Znojmě.

MALÉ DÍTĚ V PLENÁCH 
A BOSÉ NA NÁMĚSTÍ
Ve víkendovém odpoledni vyjeli 
strážníci k obchodnímu domu, 
kde našli malé dítě v  plenách 
a bez bot, oděné pouze do trička. 
Chlapec sám řekl svoje jméno 
a ukázal bydliště. Strážníkům se 
nepodařilo na nikoho dozvonit. 
Po chvíli přišla na místo matka 
malého chlapce s vysvětlením, že 
dítě měl doma hlídat jeho otec. 
Strážníci matku poučili, že celá 
událost bude oznámena sociální-
mu odboru.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Využijte příležitost přiložit ruku 
k dílu a zapojte se do obnovy lesa 
v Mramoticích. Akce Zalesníme spolu 
Mramotice se uskuteční v náhradním 
termínu v sobotu 24. října 2020. 

Kůrovec, sucho, zničené lesy a je-
jich obnova jsou témata skloňovaná 
na celém území ČR včetně Znojemska. 
Městské lesy Znojmo již v  loňském 
roce zahájily zalesňování ploch zasa-
žených kůrovcem a celkem vysadily 
na 340 000 stromů. Se zalesňováním 
pokračují i v letošním roce.

„Dorazte za  námi v  sobotu 
24. října a pomozte nám zde vysadit 
na 11 500 sazenic stromů a obnovit tak 
plochu přes jeden hektar lesa, kterou 
zde poničilo sucho a kůrovec. Vítaný 
je každý,“ zve na akci místostarosta 
Znojma Jakub Malačka. 

Cílem akce je obnovit les v Mra-
moticích, aby byl prospěšný pro další 
generace. Les má totiž několik funk-

Zalesňování v Mramoticích bude! 

cí – poskytuje stín, snižuje prašnost, 
produkuje kyslík a mění C02 na kyslík. 
Zalesňování proběhne pod odborným 
dohledem zaměstnanců Městských 
lesů Znojmo. 

Kdy a kam dorazit
Zalesňování odstartuje v 9.00 ho-

din u koupaliště v Mramoticích, kde 

bude umístěn informační stánek or-
ganizátorů a kam by měly směřovat 
první kroky dobrovolníků. Pro dob-
rovolníky bude připraveno potřebné 
nářadí a pracovní rukavice, chybět 
nebude bezplatné občerstvení v podo-
bě horkého čaje, kávy a vody. Od 12.00 
do 15.00 hodin bude mít každý mož-
nost opéct si zdarma špekáček. Konec 
akce bude závislý na tom, kolik dob-
rovolníků přidá ruku k dílu a kdy se 
tedy podaří všechny stromy zasázet. 
Předpoklad je 15.00 hodin. Dobro-
volníci mohou využít možnost svozu 
na místo konání.

Akci organizují společně Zdravé 
město Znojmo a Městské lesy Znoj-
mo. Uskutečnit se měla již v dubnu, 
byla však zrušena na základě mimo-
řádných opatření v souvislosti s bo-
jem proti šíření koronaviru. Veškeré 
informace naleznete na  stránkách  
www.znojmo-zdravemesto.cz.  pm

Zapojte se do soutěže Rozkvetlé 
Znojmo 2020. Stačí vyfotit vaši venkov-

Pochlubte se svými květinami 
ní květinovou výzdobu v okně, na bal-
konu nebo kvetoucí předzahrádku. 

Soutěž vyhlašuje město Znojmo 
každý rok ve třech kategoriích: Nejlépe 
vyzdobené znojemské okno, Nejlépe 
vyzdobený znojemský balkon nebo 
lodžie, Nejlépe vyzdobená znojemská 
předzahrádka. Výherci získají poukazy 
do Zahradnictví Městské zeleně a další 
drobné ceny. Vyhodnocení soutěže 
proběhne na začátku září. 

Fotku vaší výzdoby zašlete elek-
tronicky na  petra.marsounova@ 
muznojmo.cz s uvedením adresy a da-
tem pořízení (do předmětu e-mailu 
napište „Soutěž – Rozkvetlé Znojmo“). 
Tímto způsobem se můžete přihlásit až 
do 30. srpna 2020. pm

Cyklisté jistě vědí, že územím 
Znojma prochází pěkný úsek meziná-
rodní cyklotrasy EuroVelo 13. Jedná 
se o část lemující hranici Dolního Ra-
kouska, České republiky a Slovenska 
s názvem Stezka železné opony.

Výprava stezkou zavede cyklisty 
do starobylých městeček, vesnic a je-
dinečné přírody. Nabízí 329 kilometrů 
jednotně značené trasy. Se zajímavostmi 
spjatými s tímto územím seznamují nově 
vícejazyčné infotabule vytvořené v rámci 
přeshraničního projektu, do kterého se 
zapojilo i město Znojmo. Jednu tabuli na-
jdete na Hradišti a druhou v Gránicích. 
Kromě toho funguje i web s tipy na trasy, 
výlety, ubytování i dobré restaurace (pří-
mý odkaz https://ev13.eu). pm

Zažijte staré hranice jinak. Na kole

 Projekt Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zele-
ném pásu podél Železné opony na kole byl realizován v rámci programu INTERREG V-A Ra-
kousko-Česká republika 2014–2020.  FOTO: © Weinviertel Tourismus / Daniel Gollner
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Znojemský městský pivovar už 
vítá hosty na nové zahrádce v ulici 
Přemyslovců. Návštěvník v ní – ve-
dle čerstvého piva přímo z pivova-
ru - dostane jako bonus nádherný 
výhled na protilehlý zelený ostroh  
Hradiště.

Venkovní Zahrádka nabízí poseze-
ní pro 120 hostů a krásný výhled na pi-
vovar a údolí řeky Dyje. Do budoucna 
přibude i zázemí pro rodiny s dětmi. 

Emoce veřejnosti vzbudila zprá-
va o pokácení tří vzrostlých stromů 
uprostřed Zahrádky. Důvody vysvět-
luje ředitel pivovaru Miroslav Harašta: 
„Věřte nám nebo ne, ale i podle nás 
stromy na pivní zahrádku patří a jsme 
ti úplně poslední, kteří mají jakýko-
liv zájem na jejich pokácení. Stromy 
naší Zahrádky dodávají nejenom stín, 
ale i pohodu a romantiku. Tři javory 
v prostoru Zahrádky jsou bohužel, dle 
dendrologického posudku, doporuče-
ny k okamžitému odstranění, protože 
jsou provozně bezpečnostním rizikem 
pro své okolí. Jsou silně poškozené 
a není možné navrhnout smysluplná 

Pivovar otevřel
novou Zahrádku

arboristická opatření pro jejich zá-
chranu. Nás to velmi mrzí a jsme při-
praveni nést z toho pramenící následky 
včetně doporučení příslušných orgánů 
k náhradní výsadbě. Zodpovědnosti 
se nezříkáme. Zároveň je potřeba říct 
i to, že ze stejného posudku vyplývá, 
že stromy jsou náletové dřeviny bez 
jakéhokoliv vztahu k historickým stav-
bám v okolí. Všechny tři stromy byly 
již před zahájením stavebních prací se 
silně narušeným zdravotním stavem 
a výrazně zhoršenou provozní bezpeč-
ností. Poškozeními jsou myšleny roz-
sáhlé dutiny kmenů a kosterních vět-
ví, vyvinutá tlaková větvení hlavních 
větví, pahýly po nesprávně ořezaných 
větvích a mechanická poškození kme-
nů.“ Pokácené javory plánuje pivovar 
neprodleně nahradit novou výsadbou. 
S otevřením Zahrádky již vysadil čtyři 
nové stromy.

Venkovní Zahrádka je první fází 
plánované reZtaurace se vstupem 
z ulice Hradní. Se stavbou začne pivo-
var na podzim. Pro veřejnost ji otevře 
nejpozději v roce 2021.  lp

 Ilustrační foto. Foto: Archiv ZL

SLOVO ZASTUPITELE

Koronavirus ochromil celou repub-
liku, ani FV nemohl pracovat naplno. 
A tak letošní prázdniny nebude mít 
výbor volno. Sejde se ještě 20. 7. 2020, 
aby projednal zprávy z kontrol, které 
proběhly nebo pro-
běhnou později než 
byly plánované. Záro-
veň může splnit úko-
ly, které mu uložilo 
zastupitelstvo, a bude 
plánovat další kontro-
ly. Na posledním za-
stupitelstvu 18. 5. mě 
pan starosta požádal, 
abych odložila projed-
nání zprávy z kontroly 
ve Znojemské tepelné 
s.r.o. včetně návrhu 
ukládaných opatření. Odůvodnil to 
tím, že vedení města by rádo FV ještě 
předložilo nějaké podněty a podkla-
dy, které kontrolní skupina neměla při 
kontrole k dispozici. Po krátké poradě 
se členové FV rozhodli panu starostovi 
vyhovět. Na finančním výboru dne 8. 6. 

ovšem nebylo o čem jednat. Podklady 
ani podněty FV neobdržel. Proto tento 
bod odložil na další jednání. Později 
po skončení výboru podněty dorazily, 
a tak se jimi mimo jiné bude FV zabývat 

právě na svém jednání 
20. 7. 2020. FV bohu-
žel nepracuje v plném 
počtu. Zástupce ČSSD 
se vzdal funkce čle-
na výboru, další člen 
za KDU-ČSL se jed-
nání FV dlouhodobě 
neúčastní. Vzhledem 
k významné úloze FV 
při kontrole nakládá-
ní města Znojma s fi-
nančními prostředky 
by bylo žádoucí, aby 

výbor mohl pracovat v plném počtu. 
V práci jednotlivých členů FV a jejich 
přístupu k samotným kontrolám je vel-
ký rozdíl.

Mgr. Růžena Šalomonová, 
předsedkyně FV, 

zastupitelka za SPD

Finanční výbor ani 
o prázdninách nezahálí

Znojmo slaví jedno význam-
né výročí. Roku 1720 byl vystavěn 
městský pivovar v  místě prvního 
hradního nádvoří, kde se nachází 
rotunda svaté Kateřiny. Letos tak 
uplyne 300 let od doby, kdy vznikl 
nynější areál pivovaru, kam se po-
stupně stáhla veškerá výroba piva 
ve městě. Oslavte toto krásné výročí  
s námi!

Oslavte s námi 300 let pivovaru ve Znojmě!
Areál pivovaru, který byl mno-

hokrát přestavován a upravován až 
do dnešní podoby, je svou polohou 
vstupní branou k rotundě sv. Kateřiny 
a znojemskému hradu a  tím pádem 
i nejcennějším místem v centru histo-
rického města, kam zavítá desetitisíce 
místních i turistů každý rok. 

Zabydlel se tu nejen Znojemský 
městský pivovar, který tu v roce 2015 
obnovil výrobu piva, ale otevřela se tu 
také Expozice pivovarnictví a oblíbe-
ným místem se během pár měsíců stala 
také Enotéka znojemských vín.

A l e  z p ě t 
k  pivu! Město 
Znojmo, Zno-
jemská Beseda 
a   Z n o j e m s k ý 
městský pivovar 
připravily na so-
botu 1.  srpna 
pořádnou oslavu, 
u které rozhodně 
nemůžete chybět! 
Na  stage u  ro-
tundy proběhne 
v 16.00 slavnost-
ní zahájení akce, 
křest a  dražba 
pivního speciálu 

„1720“. Pak už se tady rozjede pravá 
hudební zábava: 16.30 Guns’N‘Roses 
tribute Czech Republic, 18.00 Irnis, 
19.30 Jaksi Taksi a 21.00 Circus Brothers.

Ulice Hradní se promění v Beer-
fest, kde najdete kompletní nabídku piv 
Znojemského městského pivovaru. Těšit 
se můžete i na pivní soutěže, řízené de-
gustace piva se sládky a kdo bude chtít, 
bude si moct vytvořit vlastní etiketu 
na vlastnoručně načepované pivo, čímž 
si odnese originální suvenýr. Exkurze 
pivovarem budou v tento den zdarma 
a budou probíhat každou půlhodinu. 

Pivovarská Zahrádka nabídne 
kompletní nabídku piv a  speciální 
menu k 300 letům pivovaru. Atmosfé-
ru tu navíc zpříjemní živá hudba.

V září a na podzim chystá radnice 
další program k oslavám tohoto vý-
znamného výročí. V areálu pivovaru 
bude umístěna výstava pod názvem 
Minulost, současnost a budoucnost pi-
vovaru ve Znojmě, areál pivovaru bude 
také hlavním dějištěm zářijových Dnů 
evropského dědictví i doprovodného 
programu listopadového Dne otevře-
ných dveří radnice.  zp Pivovar v době vzniku. Foto: Archiv ZL



Práce ve skladu v Rajhradě
Denně doprava zdarma 
Znojmo

///  Nástupní mzda: 22 000 Kč + BONUS až 8 000 Kč

///  Mzda po zkušební době: 24 000 Kč + BONUS až 8 000 Kč

///  Plně hrazené stravenky v hodnotě 80 Kč

///  Výroční bonus 18 000 Kč

A U T O B U S 
Z DA R M A 

TA M I  Z P Ě T

+420 731 235 810 

www.pracujpronas.cz/sklad   
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Základní škola Václavské náměstí ve Znojmě
hledá 

správce venkovního hřiště sportovního hřiště 
u budovy školy v Jubilejním parku

Škola přijme 2 zaměstnance, kteří budou ve směnách  
v období červenec až říjen 2020 zajišťovat chod hřiště.

 
Zkrácený pracovní úvazek (20 hodin týdně) ve směnách krátký/dlouhý 

týden (včetně sobot a nedělí). Pracovní pozice je vhodná pro zdravé osoby, 
osoby zdravotně znevýhodněné či absolventy.

V případě zájmu kontaktujte Miroslava Kružíka:  
miroslav.kruzik@zsvaclavskenam.cz, tel. 736 513 807.

ERDING a.s. 
hledá pro středisko Znojmo pracovníka na pozici

ÚDRŽBA A OBSLUHA KOTELEN
Náplň práce: obsluha a údržba nízkotlakých plynových kotelen. 

Účast na údržbě, opravách a revizích.

Vhodná pozice pro elektrikáře a topenáře apod.

Požadujeme: výuční list, praxe v oboru min. 3 roky. ŘP sk. B.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, odpovídající mzdové ohodnocení, 
zaškolení a možnost dalšího profesního rozvoje, příspěvek na penzijní 

připojištění, stravenky.

Nástup možný ihned. V případě zájmu nám zašlete strukturovaný životopis 
na e-mail: erding@erding.cz nebo volejte: +420 545 244 874.

V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. 
Městský úřad práci nezprostředkovává. Podrobnosti k inzerátům volných pracovních míst najdete na 

https://www.facebook.com/znojmokolumbus.cz/

Kolumbus našel nabídky za vás

Kočky jsou hrdá a nádherná zví-
řata a ne nadarmo jsou kočkami na-
zývané také půvaby oplývající ženy. 
Ty, které založily spolek ZaZvířata 
Znojemska, mají navíc i krásnou duši.

Není jim totiž jedno, co se děje 
s kočkami, které nemají svůj domov. 
Takových běhá po městě Znojmě ne-
spočet a ne vždy jsou okolím přijímány 
kladně. Řešení vidí spolek ZaZvířata 
Znojemska především v jejich bezpeč-
né kastraci, ale také informovanosti 
veřejnosti a nutné prevenci, která má 
předejít nekontrolovatelnému mno-
žení i případně zdlouhavému umírání 
nemocných příslušnic kočičí říše.

Pro svůj záměr pomáhat toulavým 
kočkám našly zástupkyně spolku po-
rozumění na znojemské radnici, kde 

Nepodléhejte mýtům. Kastrace kočkám neublíží

o problematice hovořily s místosta-
rostou Jakubem Malačkou, a navíc se 
s projektem na zateplení Městského 
útulku v Načeraticích zapojily do ak-
tivity Tvoříme Znojmo. Své síly spojily 
nejen s útulkem, ale i s Městskou policí 
Znojmo, kde strážníci postupně pro-

 Kastrovaná kočka.  Foto: K. Kotoučová

chází týdenním školením o bezpečném 
odchytu toulavé zvěře včetně koček.

Důležitou složkou v konání spolku 
je spolupráce s veterináři. Od těch zís-
kaly ženy odbornou radu a doporučení 
vhodnosti kastrace koček, a to nejen 
těch toulavých. „Kočky se množí z dů-
vodu zachování druhu. Je to pudové 
chování. Nekastrovaný kocour může 
zplodit ročně i více než 40 koťat. Ko-
cour ani kočka si změny po kastraci ani 
nevšimne. Zvířata neoplakávají ztrátu 
schopnosti rozmnožovat se,“ vysvětluje 
veterinární lékařka Petra Kišová z Vet-
-Pet.cz. Spolek ZaZvířata Znojemska 
upozorňuje na smutný fakt, že nechtěná 
koťata lidé často odeberou kočce a po-
hodí je na ulici, do pole nebo jinam, 
kde mláďata dlouhé hodiny umírají hla-

dem, zimou nebo i v bolestech. Kastrace 
přitom může problém s nechtěnými 
koťaty vyřešit velmi humánním způso-
bem. „Nevěřte mýtům. Kastrace upraví 
i mnohé problémové chování koček 
a kocourů, které obtěžuje sousedy,“ 
uvádí veterinář Samuel Evinic z Met-
ropolevet.cz. Spolek proto doporučuje, 
v případě nalezení toulavé kočky, obrátit 
se na městské strážníky, městský útu-
lek nebo přímo na veterináře. „Pokud 
nemáte na úhradu kastrace, obraťte se 
na Kastrační program. Více informa-
cí o něm najdete na webu kastruj.cz. 
Chcete-li opuštěným kočkám pomoci, 
doporučujeme obrátit se na Městský 
útulek v Načeraticích,“ nabádá veřejnost 
Jitka Kamanová, jedna z členek spolku 
ZaZvířata Znojemska.  lp
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Znojemské kulturní léto 2020 – srpen
1. 8.
300 LET ZNOJEMSKÉHO PIVOVARU,  
ul. Hradní, vyhlídka u rotundy sv. Ka-
teřiny 
16.30 GUNS’N’ROSES tribute CZECH 
REPUBLIC
18.00 IRNIS
19.30 Jaksi Taksi
21.00 Cirkus Brothers

ŠRAMLFEST, Na Káře 

Více na str. 10.

20.00 Noční romantické Znojmo, pro-
hlídka města s degustací vín, sraz u ka-
várny Balance coffee & wine

2. 8. 
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní
21.30 FILMOVÉ LÉTO za Vlkovou věží – 
Ready Player one (USA/Indie, akční, 
140 min.)

3. 8. 
Hradební pondělí, Jižní hradební pří-
kop
10.00 Projížďky na ponících
11.00 Sokolnická ukázka
11.30–13.00 Střelba z  luku, bourání 
hradeb malými pážaty

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

4. 8. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění
21.30 FILMOVÉ LÉTO za Vlkovou věží – 
Přes prsty (ČR/SR, komedie, 101 min.)

5. 8. 
19.00 Řízená degustace růžových a slad-
ších vín, nádvoří Znojemského podzemí 
20.30 Revizor – Divadelní spolek Ro-
tunda, hradební příkop u  Střelniční  
věže 

6. 8. 
19.00 Check Accordion Trio, koncert, 
ul. Hradní
19.00 Návrat Oldřicha z Chlumu, večerní 
prohlídka hradu 
20.00 David Kříž, koncert, ul. Hradní
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže 

7. 8. 
SLAVNOSTI OKUREK, Masarykovo nám.

Více na str. 9.

FARMÁŘSKÝ DEN V MUZEU, minorit-
ský klášter, ul. Přemyslovců
Více na str. 10.

21.30 FILMOVÉ LÉTO za Vlkovou věží – 
3Bobule (ČR, komedie, 101 min.)

8. 8. 
MAJÁLES, Masarykovo nám.
Více na str. 9.

19.00 Řízená degustace vín a kávy pod 
širým nebem, hradební příkop u Střel-
niční věze

9. 8. 
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní

10. 8. 
Hradební pondělí, Jižní hradební pří-
kop
10.00 Divadelní vystoupení pro děti
11.00 a 18.00 Sokolnická ukázka
18.30 Projížďky na ponících
11.30–13.00 a  16.00–20.00 Střelba 
z luku, bourání hradeb malými pážaty
16.00–20.00 Ukázky zbraní a zbroje, 
šermířské souboje

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní

11. 8. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění 
17.00 a 19.00 Divadelní a kaskadér-
ská společnost Štvanci – Z historie 
hradu a pivovaru, jezdecké představení, 
hradní nádvoří

20.00 Michal Smrčka a  Pavel No-
votný, jazzový koncert u  rotundy,  
ul. Hradní 

12. 8. 
PLAYÁDA – minifestival soudobé hud-
by, hradební příkop u Střelniční věže 

13. 8. 
15.30 Hradní tvoření, dílničky pro děti 
20.00 Večerní Chill-out party u rotundy, 
DJ Izzy Cooper, ul. Hradní
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u Radniční věže

15. 8. 
Noční romantické Znojmo, prohlídka 
města s degustací vín, sraz u kavárny 
Balance coffee & wine
 
16. 8. 
Prohlídka areálu znojemského pivovaru, 
ul. Hlavní

17. 8.  
Hradební pondělí, Jižní hradební pří-
kop 
10.00–13.00 stejný program jako 3. 8.

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

18. 8. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění
20.00 Spitfire Company – Antiwords. 
Předskokan divadelního festivalu Znoj-
mo žije divadlem (ZŽD), GaP / Galerie 
a Prostor 
 
19. 8. 
15.30 a 16.00 Znojemským hradem 
s princeznou 
19.00 Řízená degustace růžových a bí-
lých vín, nádvoří Znojemského pod-
zemí, 
20.30 ZŽD: Re-Kabaret / Divadlo B. Po-
lívky, jízdárna Louckého kláštera 

20. 8.  
12.00 – 16.00 ZŽD: Kabinet pamětí / La 
cabaret Nomades, divadlo pro jednoho 
diváka na ul. Hradní 
20.30 ZŽD: Zdravý ne/mocný / Diva-
dlo Petra Bezruče, jízdárna Louckého 
kláštera 

19.00 Návrat Oldřicha z Chlumu, večer-
ní prohlídka hradu 
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u Radniční věže 

21. 8. 
12.00–16.00 ZŽD: 100 věcí, co jste 
chtěli udělat, ale báli jste se zeptat / 
Koťátko zkázy, pouliční představení  
na ul. Hradní 
16.30 ZŽD: Nejvíc detektivní pohádka 
o  inspektorovi Kluzó / DS Jaromír, 
nádvoří znoj. hradu 
20.30 ZŽD: Lov / Bratři v tricku a Holek-
tiv, jízdárna Louckého kláštera
22.00 ZŽD: Michal Žáček & Mario Še-
parovič: muzikantská dvojice, jízdárna 
Louckého kláštera

22. 8. 
16.00 ZŽD: Dřevěný cirkus / Karrama-
to, nádvoří znoj. hradu 
20.00 Prohlídka Znojma se znovínským 
vínem, sraz u kavárny Balance coffee 
& wine
20.30 ZŽD: Ucpanej systém / Dejvické 
divadlo, jízdárna Louckého kláštera

23. 8.  
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 
20.30 ZŽD: Přecházení / Squadra Sua, 
jízdárna Louckého kláštera 

24. 8. 
Hradební pondělí, Jižní hradební pří-
kop 
10.00–20.00 stejný program jako 10. 8.

18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 

25. 8. 
16.00 Pohádkové léto v Domě umění

26. 8. 
19.00 CM Antonína Stehlíka, koncert 
u rotundy, ul. Hradní

27. 8. 
17.00 Albion, šermířské vystoupení 
na nádvoří hradu
19.00 Lubomír Brabec, koncert ky-
tarového virtuosa, kaple sv. Václava, 
Mikulášské nám. 
21.00 Večerní město v pověstech, sraz 
u radniční věže

29. 8. 
18.00 Piknik s degustací vín u řeky Dyje, 
sraz u kavárny Balance coffee & wine

30. 8. 
10.00 Hradní tvoření, dílničky pro děti 
18.00 Prohlídka areálu znojemského 
pivovaru, ul. Hradní 
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Léto v krásném Znojmě budiž pochváleno

Výstava zemědělské techniky 
Agrall Bantice, farmářské trhy, sou-
těže pro děti, řemeslné dílny, flašine-
tář, přehlídka historických traktorů 
a samozřejmě kyselá pochutina – to 
vše čeká v pátek 7. srpna návštěvníky 
Slavností okurek.

Na  Masarykově náměstí bude 
po celý den moderátor Milan Jonáš 

Na Slavnostech okurek se představí 
michelinský kuchař Marcel Ihnačák

lákat na kulturní program, který začne 
v 11.00 hodin. Zároveň na Horním 
náměstí budou připravené atrakce 
k zábavě dětí. Neodmyslitelnou sou-
částí jednodenní akce je soutěž o nej-
lepší okurku a rychlokvašku a soutěž 
v plnění zavařovací sklenice na čas 
a přesnost.

Přihlásit se můžete tak, že do Zno-
jemské Besedy odevzdáte svůj soutěž-
ní vzorek sterilovaných okurek nebo 

11.00  Národopisný soubor 
Klobučan

12.30  Kuchařská show – Marcel 
Ihnačák

13.00  Pohádka – O chytré kmotře 
lišce – Divadlo Andromeda

14.00  Kuchařská show – Marcel 
Ihnačák

14.30  Národopisný soubor 
Klobučan

15.30  Soutěž o nejlepší okurku 
a rychlokvašku

17.00  Soutěž plnění zavařovací 
sklenice na čas a přesnost

17.30  Country skupina Paroháči
19.00 Kohout plaší smrt
20.30 Cimballica

Majáles – hodně hlučná a ještě 
více veselá každoroční merenda zno-
jemských studentů se letos přesunula 
do prázdninového měsíce.

Mladí lidé věkem, ale i  všichni 
mladí duchem si mohou vychutnat 
majálesový program v sobotu 8. srpna 
na Masarykově náměstí. Moderátoři 
Šimon Král a Láďa Koubek postup-
ně uvedou na pódiu Patrika Malého 
(17.30), Like-It (19.00), Crazy Steps 
Breakers (20.20 a 21.50), zpěvačku 
SIMU (21.50) a slovenského rappera 
Rytmuse (22.00).  lp

Majáles 
s Rytmusem

 V  poněkud bizarní podobě pokáleného Boha je Ivan Trojan 
ve hře Ucpanej systém nejen sarkastickým glosátorem všeho dění, 
ale především dotváří dokonalý obraz vyprázdněného světa. Skvě-
lou (a hodně neslušnou) hru uvádí festival 22. srpna.  Foto: H. Glos

Víte, co nám leckterý divadlo mi-
lující Pražan v  dobrém slova smy-
slu závidí? Že můžeme ve  Znojmě 
vidět v akci herce Dejvického diva-
dla, do kterého v hlavním městě se-
hnat vstupenky je téměř nadlidský  
úkol.

Znojmo bude žít něžným i neslušným divadlem
Soubor naší momentálně asi nej-

vyhledávanější scény teď míří do jíz-
dárny Louckého kláštera, kde v rámci 
festivalu ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM 
(19.–23. srpna) předvede svoji nej-
sprostší hru Ucpaný systém. Hra 
s podtitulem Proč Bůh sedí na střídač-

ce se pyšní cenou 
Alfréda Radoka 
za  nejlepší ins-
cenaci roku 2012 
a Ivan Trojan si 
za  svůj výkon 
v roli Boha od-
nesl cenu Alfré-
da Radoka a byl 
za něj nomino-
ván  na   C enu 
Thálie. A  ještě 
nutné upozor-
n ě n í  D e j v i c -
kých: Vzhledem 
k velkému počtu 
vulgárních slov, 
která jsou ne-
zbytnou součástí 
dialogů hry, není 

představení vhodné pro diváky mladší 
15 let a diváky zvláště citlivé na tento 
způsob vyjadřování.

Festival Znojmo žije divadlem 
(dále jen ZŽD), který letos poprvé 
pozve diváky do  jízdárny Louckého 
kláštera, ovšem 19. srpna zahájí jiná 
hvězdná scéna – brněnské Divadlo 
Bolka Polívky s projektem Re-Kaba-
ret: Republika aneb s  cenzurou 
na věčné časy, ve kterém dostanou 
prostor mladí talentovaní komici 
a klauni (i ti zdravotní).

Druhý den je vystřídá pouliční di-
vadlo Kabinet pamětí. Divák je v něm 
pozván do intimního světa – posadí se, 
nasadí si sluchátka a skříňka se pomalu 
otevírá... Celé představení se odehrává 
na veřejnosti, ale přesto se dotýká divá-
ka jednoho po druhém.

Klasiku letos na festivalu zastupuje 
Molièrův Zdravý nemocný v hlav-
ní roli s Norbertem Lichým. Uvidíte 
i jedno odvážné představení 100 věcí, 
co jste chtěli udělat, ale báli jste se 
zeptat. Pro malé i  velké je určena 
Nejvíc detektivní pohádka o inspek-

torovi Kluzó. Bratři v tricku (vážně 
tam nepatří háček) a Holektiv (oprav-
du není na začátku slova K) předve-
dou váženému publiku Lov – oče-
kávejte novocirkusové prvky, humor  
a nadsázku.

Hudební složku zastupuje excelent-
ní muzikantská dvojice Michal Žáček 
& Mario Šeparovič. Fenomenální sa-
xofonista Žáček a kytarista a zpěvák 
Šeparovič jsou spojením, ze kterého 
nemůže vzejít nic jiného než famózní 
zážitek. Loutkové divadlo ze Soběslavi 
přiveze Dřevěný cirkus plný energie, 
překvapení a speciálních triků inspi-
rovaný varietními výstupy z 19. století. 
Akrobaté, divoká zvířata, klauni dokáží 
okouzlit a pobavit publikum bez rozdílu 
věku a národnosti. Pětidenní festival 
Znojmo žije divadlem zakončí pětice 
klaunů souboru Squadra Sua, která se 
světoznámým belgickým režisérem Jo-
sem Houbenem nastudovala představe-
ní Přecházení. Podrobný program ZŽD 
najdete na str. 8 a vstupenky zakoupíte 
v TIC (Obroková ul.) nebo na webu 
www.vstupenkyznojmo.cz.  lp

rychlokvašek spolu s kontaktními údaji 
a recepturou, a to nejpozději do 31. čer-
vence. Budete tak mít možnost sesadit 
z okurkového trůnu loňského krále. 

Vůbec poprvé se ve Znojmě před-
staví slovenský kuchař Marcel Ihnačák, 
který byl oceněný dvěma michelin 
hvězdami a který vařil i pod světozná-
mým Jamiem Oliverem. Přijďte si užít 
jeho show ve 12.30 a 14 hodin na Ma-
sarykovo náměstí.  lp, pm

 Okurky na slavnostech můžete zakoupit i ochutnat. Foto: Archiv ZL

 V  obvyklém květnovém termínu za-
stavila studentské radovánky pande-
mie. Na  průvod si musí mladí lidé počkat 
do  dalšího roku, ale jinak už je majáles 
připraven v plné parádě.  Foto: Archiv ZL
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Vyberte si festival s dobrou muzikou i jídlem

 Bezesporu nejvýraznější osobností Šramlfestu bude zpěvačka 
a houslistka Iva Bittová.  Foto: Archiv IB  Arnošt Goldflam Foto: Vltava ČRo

 Farmářský den představuje zajímavou nabídku zboží i kulturní program.  Foto: JMM

13. ročník znojemského festivalu 
ŠRAMLFEST (31. 7. – 1. 8.) nabídne 
na Káře opět rozmanitý kulturní pro-
gram. Hlavními hvězdami bude Iva 
Bittová & Čikori a rakouské duo Cari 
Cari.

O Ivě Bittové by se dalo mluvit 
velmi dlouho. Česká rodačka se vý-
znamně zapsala na mezinárodní hu-
dební scéně jako zpěvačka, houslistka 
a skladatelka. Světové uznání si získala 
svou unikátní technikou zpěvu i hrou 
na housle. Za svou dosavadní kariéru 
vydala osm sólových alb. Na Šramlfes-
tu vystoupí v pátek 31. 7. v 19.30 ho-
din s kapelou Čikori, jejíž hudba je 
pestrou směsicí jazzu a world music. 
„Jsme opravdu hrdí na to, že můžeme 
letos tuto hudební událost představit 
i ve Znojmě,“ říká hudební dramaturg 
festivalu Jan Krejčí.

Šramlfest není jen 
opojná muzika

Cari Cari je indie rockové duo 
z Vídně, které časopis Rolling Stones 
nazval hlavním objevem loňského fes-
tivalu Primavera Sound v Barceloně. 
Ve stínu ale nezůstávají ani ostatní 
kapely. Jak je již na Šramlfestu zvy-
kem, představuje vyváženou kombi-
naci starých známých legend a ne- 
otřelých objevů. Z klasik to letos bu-
dou kapely MINUS 123 MINUT či 
Kalle v akustickém složení. Velká oče-
kávání mají organizátoři u dua Noisy 
Pots a projektů Tribe-J a Songs from 
Utopia. Závěrečný sobotní band bývá 
již tradičně taneční, tentokrát se pocty 
prohřát publikum ujme německý an-
sámbl Mububanda.

Divadelní složku zastoupí před-
stavení pro děti Kill Will divadla 
Anička a letadýlko či Neviditelné děti 
od Mikro Teatro. Večerní představení 

pak doplní mrazi-
vá fraška z doby 
blízce vzdálené 
Ve   s t í nu  D r á -
tů a  představení 
Cvičenci za  čá-
rou divadla Labil 
Bones. Na  své si 
přijdou milovní-
ci dobrého jídla, 
piva a vína a zá-
bava tu bude i pro 
rodiny s   dětmi 
v podobě výtvar-
ného worksho-
pu. Předprodej 
vstupenek a pro-
gram na   w w w.
s r a m l f e s t . c z / 
vstupenky.  lp

Atrium minoritského kláštera 
Jihomoravského muzea se v pátek 
7. srpna změní na farmářský trh.

Podruhé pořádá znojemské mu-
zeum Farmářský den. Do areálu kláš-
tera na ulici Přemyslovců zve veřejnost 
v čase od 10.00 do 16.00 hodin. Letošní 
téma zní Lidové tradice a obyčeje. 

Lidé tak uvidí ukázky řemesel i pe-
čení tradičního pečiva, uslyší Neoves-
kou cimbálovou muziku a samozřej-
mě nebude chybět ani Farmářský trh. 
Ten bude připraven na Rajském dvoře 

Farmářský den v muzeu
a v celé křížové chodbě kláštera, aktivity 
pro děti pak najdou rodiny v zadním 
traktu. Ve stejný den 7. srpna mohou lidé 
navštívit i výstavu Tradice jedné hranice 
na znojemském hradě, která se lidových 
tradic a obyčejů týká a byla inspirací pro 
letošní téma Farmářského dne, a také 
se mohou podívat na Slavnosti oku-
rek na nedalekém Masarykově náměstí. 
V loňském roce přivítali na Farmářském 
dni více než 1500 návštěvníků a i pro 
tento rok věří organizátoři zajímavé akce 
v minimálně stejný zájem veřejnosti.  lp

Závěr 16. ročníku Hudebního fes-
tivalu Znojmo (9.–26. 7. 2020) bude 
patřit především opernímu dílu Sen 
ve vlastní produkci.

Ústředním tématem letošního 
festivalu je Hudba v divadle, divadlo 
v hudbě, které se odráží i v projektu 
vlastní produkce – operní pantomimě 
Der Traum / Sen (24., 25. a 26. 7.). 

Obrovským překvapením je Ar-
nošt Goldflam, který pro festivalovou 

O vaše snění se postará Arnošt 
Goldflam a operní pantomima

operu připravil texty. Der Traum / 
Sen je fantastická, groteskní a občas 
i hororová podívaná s hudbou Michae- 
la Haydna, blízkého přítele Mozarta 
a mladšího bratra Josepha Haydna. 
A jak známo, ve snu se může stát co-
koli. Třeba se potkat taneční a operní 
hudba z pomezí baroka a klasicismu 
s vyprávěním herce a spisovatele Ar-
nošta Goldflama. Režisér a mim Ra-
dim Vizváry se svým týmem nahradil 
původní scénář Haydnovy pantomi-
my scénářem novým, inspirovaným 
právě Goldflamovými vzpomínkami 
a povídkami. O vaše letní snění se 
tak postará osobně Arnošt Goldflam 
a spolu s ním ještě tři operní pěvci, pět 
mimů a Czech Ensemble Baroque Or-
chestra pod taktovkou Romana Válka. 
Tradičně nebude v poslední festivalový 
den chybět ani dopolední piknikový 
koncert v Národním parku Podyjí. 
Program na  www.hudbaznojmo.cz 
a na str. 14.  lp

Znojemská Galerie a  Prostor 
(GaP) oslavila v rámci červencového 
ArtFESTU své první narozeniny. 

GaP je tady již více než rok a při-
náší kulturu a umění s čím dál větším 
nadšením! I druhý prázdninový mě-
síc bude nabitý. Až do konce srpna 
je v galerii na Kollárově ulici k vidění 
výstava Manifesty studentů Ateliéru 
keramiky a porcelánu VŠUP. První 
srpnový týden uzavře Talkshow Na ro-
vinu a moderátor Filip Teller si tento-

GaP přivítá Kocába i výstavu 
Davida Böhma a Jiřího Franty

krát pozval hudebníka a občanského 
aktivistu Michaela Kocába. Měsíc pak 
rozpůlí 18. srpna divadelní předsta-
vení Antiwords, které přiveze Spitfire  
Company. 

A  jaký bude konec prázdnin? 
Čeká nás otevření výstavy Xantofobia 
umělců Davida Böhma a Jiřího Franty. 
Výstava přinese zcela nové umělecké 
pojetí, ve kterém autoři využili meto-
du tzv. performativního kreslení. Více 
na www.galerieaprostor.cz.  pm



Plemeno: kříženec labradora | Věk: 1,5 roku
Bárny je odrůstající pejsek s duší štěněte. Do útulku ho odložil majitel, kte-
rý na něho neměl čas. Bárny tak sice žil v bytě, ale rostl jako samorost. Ne- 
umí žádné povely, na vodítku táhne a potřeboval by zkušeného pána, který 
by s ním chodil na procházky a věnoval se mu. Bárny není zlý a je ještě mladý, 
a tak by se všem povelům při důslednosti nového majitele určitě rychle na- 
učil. Dobrou volbou by pro něho byla i sportovně založená rodina s odrostlej-
šími dětmi bydlící v domě se zahradou nebo s velkým dvorem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Na Střední odborné škole na Dvo-
řákově ulici mají aktivní prázdniny se 
dvěma novinkami. 

V plném pracovním nasazení už 
jsou provozní zaměstnanci. Na starost 
mají opravy a údržbu nejen objektu 
školní budovy na ulici Dvořákova, ale 
také dvou budov domova mládeže, 
odloučené pracoviště na Hakenově 
ulici, výukové pracoviště na Přímě-
tické a výukovou halu v Příměticích. 
Mezi plánované akce během prázdnin 
patří i rekonstrukce vstupní haly školní 
budovy.

Škola letos nabízí veřejnosti dvě 
novinky. Tou první je celoroční provoz 
jídelny. Během prázdninových měsíců 
se tak mohou cizí strávníci naobědvat 
přímo ve školní jídelně nebo si oběd 
odnést s sebou. Další novinkou je mož-
nost ubytování veřejnosti v domovech 
mládeže během celého kalendářního 
roku (dosud ubytování během školního 
roku nebylo běžné). „Důvodem je dlou-
hodobě nižší poptávka po ubytování ze 

Aktivní prázdniny 
na Dvořákově

strany žáků a snaha maximálního vyu-
žití ubytovací kapacity obou domovů 
mládeže,“ vysvětlila Marie Smrčková, 
zástupkyně ředitele.

Prázdninové přípravy se netýkají 
pouze provozního úseku, ale také pe-
dagogického sboru. Odborní učitelé 
zabezpečují péči o pozemky a rostliny. 
Jedná se zejména o nutnou zálivku, 
postřiky, sečení trávy a péči o skleníky 
a vinohrady. 

Běží také přípravy na podzimní 
akce, jako je Znojemská zeměděl-
ská výstava 10.–12. září (dříve První 
česko-rakouská zemědělská výstava) 
a Krajská soutěž v orbě 23.–24. září.  

„Organizační přípravy výsta-
vy i soutěže jsme s ohledem na jejich 
náročnost započali již během měsíce 
června. Obě akce patří veřejností mezi 
velmi žádané a oblíbené. Odeslali jsme 
pozvánky a přihlášky jednotlivým střed-
ním školám s podobnými obory a letos 
poprvé také základním školám,“ uvádí 
ředitel školy Josef Brouček.  MS, lp

 Závěr školního roku 2019/2020 se na střední škole nesl v ocenění nejlepších absolven-
tů, kteří u závěrečné zkoušky dosáhli prospěchu s vyznamenáním. Šestnáct absolventů – 
cukrář, kuchař/číšník, opravář zemědělských strojů, zahradnice, pekaři a  prodavačka – 
tak odchází do praxe s vynikajícím výsledkem.  Foto: Archiv školy

Máte doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte? Nebo věci, které 
nejsou zničené, ale už je nechcete? 
Nevíte co s nimi? Darujte je potřeb-
ným a podpořte svým činem 24 pra-
covních míst osob se zdravotním 
postižením.

Přijímat se bude nejen letní a zim-
ní oblečení (pánské, dámské, dětské), 
ale také lůžkoviny, záclony, závěsy, 
utěrky, ručníky, kabelky, nezničené 
boty, drobné domácí potřeby (skle-
ničky, hrnce, misky), knížky i dětské 
hračky.

Darujte věci, které nepotřebujete
V  pátek 31. července od  8.00 

do 17.00 hodin můžete vše přinést 
na  faru Českobratrské církve evan-
gelické (Rudoleckého 15, Znojmo – 
vchod z Bezručovy ulice). Věci, pro-
sím, přineste čisté a  nepoškozené, 
zabalené v pytlích nebo v krabicích. 
Darované oblečení navíc pomůže li-
dem v nouzi a šetří životní prostředí. 
Pracovníci se zdravotním postižením 
je protřídí a prodají v charitativní pro-
dejně Baltazar na Divišově náměstí 
ve Znojmě. Svým darem tak podpoříte 
jejich pracovní místa.  lp

Celou společnost na několik mě-
síců ochromil dosud neznámý koro-
navir. I nyní, po uvolnění bezpečnost-
ních opatření, je třeba myslet na své 
zdraví. Zejména to platí v případě 
nejrizikovější skupiny – starší popula-
ce, chronicky nemocných a lidí s osla-
beným nebo potlačeným imunitním 
systémem.

Pro posílení vlastního zdravotního 
stavu musíme pravidelně dodržovat 
určité zásady. Vedle častého mytí ru-
kou (zvláště přijdeme-li domů z venku) 
je patrně nejdůležitějším bodem psy-
chická pohoda čili nestresovat se. Stres 
je přímá linka k oslabení organismu 
a otevřená brána k mnoha nemocem. 
Dále je vhodný zdravější životní styl ob-
sahující aktivní pohyb, pestrou stravu, 
dostatečný pitný režim a hlavně pobyt 
na čerstvém vzduchu. Pokud bychom 
chtěli doplnit stravu nějakým příprav-
kem „na imunitu“, je dobré se obrátit 

Jak se chránit v době 
pokoronavirové

na svého lékárníka. „Žádný zázračný 
preparát ale není. Jde jen o doplňkové 
přípravky pro posílení přirozené obra-
nyschopnosti. Nenechte se proto zlákat 
reklamou, ale vždy se ptejte odborníka, 
který vám poradí,“ říká Antonín Svo-
boda, předseda Okresního sdružení 
lékárníků ve Znojmě.

Stále platí především u starší gene-
race důležitost včasných zdravotních 
kontrol, kontrola správného užívání 
léků a jejich kombinací. V žádném pří-
padě bychom neměli propadat depre-
sím nebo smutku. V takovém případě 
vyhledejte rodinu, přátele, ale nebojte 
se požádat i o odbornou pomoc lékaře.

Mějte na paměti, že bez rozdílu 
věku pomáhají k  našemu dobrému 
zdravotnímu stavu vycházky do zele-
ně přírody a sociální kontakt. Pohoda 
a optimismus jsou pro náš imunitní 
systém velmi důležité v každé době, i té  
pokoronavirové.  lp, zdroj: A. Svoboda
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Když David Kozelský jako malý 
kluk frčel na saních kolem rohového 
domu na Velké Mikulášské, určitě ne-
tušil, že mu jednou bude říkat pane.

A stejně tak netušil, kolik hodin 
dřiny v něm společně s manželkou 
Valerií nechají, aby z bývalé pekárny 
doslova vykřesali neotřelé apartmány 
pro hosty, místo ke kulturnímu setká-
vání a jednou možná i vlastní domov. 
To vše pod jménem Stará pekárna. 
Rodilý Znojmák David Kozelský se 
na jih Moravy vrátil po studiích v Pra-
ze a práci v zahraničí. Pořídit si dům 
v historické části města bylo ovšem 
intuitivní rozhodnutí obou manželů. 
„Vlastně jsme žádný konkrétní dům 
ke koupi nehledali, ale máme staré 
domy rádi a mě lákalo se do některých 
podívat,“ vzpomíná Valerie Kozelská. 
Rohový dům na Velké Mikulášské 3 
si nové majitele nakonec vybral sám. 
„Zasáhla náhoda. Takový omyl. Chtěli 
jsme si původně prohlédnout úplně 
jinou nemovitost, ale v telefonu jsem 
vytočil jiné číslo a během hovoru mi 
došlo, že mluvíme o druhém domě, 
který nás zaujal – tedy ten na Velké 
Mikulášské. A tak jsme si řekli, proč 
ne? Půjdeme se do něho podívat.“ Vý-
sledkem byla koupě nemovitosti v zde-
vastovaném stavu i s vědomím, že další 
roky je čekají nejen nemalé investice 
do záchrany památky, ale především 
hodiny a hodiny práce. „Když jsem byl 
malý, bydleli jsme na Koželužské ulici. 
Taťka by stavař. Opravoval staré domy, 
měl velké zkušenosti. Bral mě s sebou 
a musel jsem makat. Byl na mě daleko 
tvrdší než na ostatní řemeslníky, ale 
všechno mě naučil. Spoustu věcí si tak 
umím na domě udělat sám,“ vzpomíná 
vystudovaný vysokoškolák, který se 
ani dnes nebojí přiložit ruku k dílu.

Pravé úhly nehledejte
Lásku ke starým věcem s příběhem, 

památkám i umění sdílí se svojí ženou. 
„Vyrůstala jsem v uměleckém prostředí. 
Ráda jsem malovala. Maminka byla 
kostýmní výtvarnice a od nejisté umě-
lecké profese mě odradila,“ vypráví 
Valerie Kozelská. Vystudovala ekono-
mii, naučila se několik jazyků, praco-
vala v zahraničí, ale tvoření se nevzdala. 
„Teď se v něm realizuji v domě,“ směje 
se sympatická žena a dodává: „Nechá-
vám pro hosty odkryté vrstvy malby, 
aby bylo vidět historii.“ Jejím koníčkem 
je zařizování interiérů. „Věděli jsme, že 
budeme maximálně ctít ten jedinečný 
prostor. Žádná místnost tady není stej-
ná. Máme je zařízené repasovaným ná-
bytkem i zděděným po předcích. Vždy 
si nějaký kus nábytku vysníme a pak ho 

Valerie a David: Ten dům si nás našel

náhodně potkáme. Máme v tom vážně 
štěstí,“ usmívá se Valerie.

Tajemství 
na každém kroku

Jedním dechem pak manželé dodá-
vají, že dům je stále jedno velké překva-
pení. „Postupně odkrýváme jednotlivé 
části domu a neustále nás překvapuje, 
co objevujeme. Třeba smrkovou pod-
lahou starou asi 150 let, která byla za-
krytá deskami. I když si většinu prací 
i podklady děláme a připravujeme sami, 
spolupracujeme se skvělými odbornými 
řemeslníky, kteří nám vycházejí vstříc. 
A dáme i na rady památkářů, protože 
mají obrovské zkušenosti. Samozřejmě 
máme nějakou naši vizi, která pro nás 
bude finančně proveditelná. Ale hle-
dáme řešení, jak třeba udělat odpady, 
kudy vést elektriku, topení tak, aby-
chom nenarušovali nosné zdi a zacho-
vali dům co nejvíce v původní podobě. 
Teď pracujeme v části z 19. století a čím 
jdeme níž, vracíme se do středověku. 
V průjezdu, kde dělali archeologové 
průzkum, se našly základy z 13. století!“ 
vysvětluje David Kozelský.

Navíc je v domě unikát – diaman-
tová (sklípková) klenba. „Ve Znojmě 
jsou čtyři domy s touto klenbou, ale 
většina je jich v patře, kdežto u nás je 
jako jediná vidět v mázhauzu. Teď je ta 
část klenby zakonzervovaná. Chceme 
ji v příštím roce opravit. Než začneme, 
určitě přizveme odborníky. Teď se sou-
středíme nejvíce na bydlení pro hos-
ty,“ říká Kozelská. V pěti již hotových 
apartmánech Stará pekárna už najde 
ubytování osmnáct lidí. „Určitě budeme 
kapacitu ještě navyšovat. Také si v domě 

chceme vytvořit náš byt, protože zatím 
jsme tady nějak vykořenění. Vlastně ne-
máme zde své bydlení. Paradoxně, když 
tady přespáváme, tak spíme v kanceláři 
na zemi na provizorní karimatce. Jenže 
nejprve musíme připravit bydlení pro 
hosty, abychom získali peníze na další 
opravy. Takže přednostně pracujeme 
na apartmánech, kde je každý kus ná-
bytku originál a dostane popisek své 
historie,“ prozradil zajímavost David 
Kozelský.

Všechno má svůj smysl
Od začátku se manželé Kozelští 

snaží, aby Stará pekárna žila lidmi. 
Na vinobraní otevřeli mázhauz, uspo-
řádali zde výstavu kreseb kostýmů, 
komorní koncerty se Znojemskou Be-
sedou a dobré vztahy udržují i s kavár-
ničkou naproti Balance coffee & wine, 
která dělá pro jejich hosty snídaně. 
Nový výkladec předznamenává bu-
doucí stylový obchůdek a v přípravě je 
i obnova původního vstupu do domu 
z ulice Velká Mikulášská, aby tak byl 
dům více otevřený návštěvníkům. Kul-
turně-společenské aktivity pro místní 
i turisty plánují dělat Kozelští i nadále.

„Do  jednoho roku chceme dole 
v domě otevřít komerční prostor. Rádi 
bychom ho nabídli stejně naladěným 
lidem, kteří budou jako my nadšení 
tímto místem a udělají v něm nějaký 
svůj vlastní zajímavý projekt, nápad, ak-
tivitu. Stejně tak prostor za novou bílou 
výlohou rádi pronajmeme šikovným 
lidem, kteří náš dům obohatí,“ nená-
padně vybízí Valerie Kozelská krea- 
tivce, protože jak říká její muž David: 
„Všechno, co v životě děláme nebo se 
nám děje, má smysl.“ Ľuba Peterková

 Valerie a David Kozelští pod vzácnou diamantovou klenbou v jejich domě.  Foto: Archiv VK

 Příměstský tábor.  Foto: Archiv IH

Tenkrát 
na Západě 
s dětmi 

Do  země kovbojů a  indiánů se 
vydají děti, které se přihlásí na zno-
jemský Výtvarně-řemeslný příměst-
ský tábor – letos s podtitulem Tenkrát 
na Západě.

Jeho organizátorkou je již několi-
kátý rok šperkařka Iveta Hlobilová se 
svým týmem, který dětem připravuje 
bohatý program na každý den. Od pon-
dělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 
hodin se děti v  rámci tábora vydají 
na dobrodružné výpravy. „Společně 
si vyrobíme totem, čeká nás putování 
po indiánské stezce i výlet na farmu 
s koníky a dalšími zvířaty. Vytvoříme 
si lapač zlých snů i indiánské šperky, 
vyzdobíme indiánskými symboly pol-
štářek, budeme bubnovat na pravé ša-
manské bubny a na závěrečném bále 
se naučíme country tance,“ popisuje 
Iveta Hlobilová program příměstského 
tábora. Letos ho podpořilo také město 
Znojmo. Volná místa jsou už jen v ter-
mínech 27.–31. 7. a 17.–21. 8. Přihláš-
ky a další informace najdou zájemci 
na webu www.artfashion.cz (sekce pří-
městské dílny).  lp

Nejlepší jsou 
Boží muka 

Boží muka v Příměticích ocenila 
odborná komise letošního třináctého 
ročníku soutěže Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského 
kraje v roce 2019.

V kategorii Drobné stavby získala 
památka druhé místo a odměnu 10 tisíc 
korun. O pořadí v jednotlivých katego-
riích rozhodla komise složená ze zá-
stupců JMK, Národního památkového 
ústavu, Moravského zemského muzea 
a dalších odborných institucí. Cílem 
Jihomoravského kraje a celé soutěže je 
motivovat vlastníky památek k jejich 
citlivé rekonstrukci nebo obnově.  lp



ním tréninkem ve Znojmě byla dlouhá. 
Navíc jsem se vracel domů do známé-
ho prostředí. Není to obvyklý jev, ale 
díky souhře všech okolností jsem se 
na přípravu těšil.

Jak byste zhodnotil letní přípravu?
Ze začátku byly tréninky částečně 

ovlivněny aktuální situací v souvislos-
ti s šířením koronaviru. Museli jsme 
dodržovat určitá opatření, která nás 
ale v přípravě na novou sezónu nijak 
významněji neomezovala. Kabina si 
sedla dobře, bylo to fajn.

 Nikola Katolická

Nejen místní, ale i turisté a návštěv-
níci Znojemska a Podyjí určitě ocení 
nový přehled míst vhodných ke koupá-
ní a letní rekreaci u vody.

Sestavila jej destinační společnost 
ZnojmoRegion.

Kromě oblíbených venkovních 
plováren a koupališť s tobogány, sklu-
zavkami či skokanskými můstky najdete 
v přehledu nazvaném „Léto u vody“ 
i přehrady a vodní nádrže, rybníky a bio-
topy anebo zatopené lomy a pískovny. 
Celkem jde o 25 lokalit, které představuje 
popis koupací plochy i doprovodných 
služeb v jejím okolí.

Nechybí však ani vodáky čím dál 
oblíbenější řeka Dyje. Její splavný úsek 
od hráze Znojemské přehrady je vhodný 
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Přípravná utkání Orlů  
v sezóně 2020/21

Úterý 11. 8. Havířov – Znojmo

Čtvrtek 13. 8. Znojmo – Tábor

Úterý 18. 8. Znojmo – Havířov

Pátek 4. 9. Tábor – Znojmo

Úterý 8. 9. Jihlava – Znojmo

 Kristýna Frejová a Petr Čtvrtníček přijedou do Znojma zahrát 
komedii Láska v přímém přenosu.  Foto: Divadlo Kalich

 Dovolená u vody.  Foto: Archiv DS ZnojmoRegion

ZnojmoRegion zve k vodě
pro vodácké začátečníky nebo rodiny 
s dětmi. Vodácké centrum Stará vodár-
na ve Znojmě nabízí veškeré vybavení 
zapůjčit a po splutí Dyje se díky vodác-
kému autobusu pak i s lodí nechat odvézt 
zpět do Znojma.

Užít si letní koupání na Znojem-
sku se letos dá i zadarmo anebo s vel-
mi výhodnou slevou. Vranovská pláž, 
znojemská Městská plovárna Louka, 
koupaliště v Hlubokých Mašůvkách 
a ve Vrbovci anebo Stará vodárna jsou 
totiž zařazeny do Turistické karty Znoj-
moRegionu 2020, nabízející řadu dárků, 
slev a bonusů za návštěvu vybraných 
cílů. Tyto odměny se dají získat za na-
sbíraná razítka od července až do kon-
ce září. A kdo ještě v Turistické kartě 
vyplní mini-dotazník, zařadí se navíc 
i do slosování o Velkou cenu Znoj-
moRegionu. V ní může vyhrát Rodin-
nou dovolenou pro 4 osoby se zážitky 

vhodnými pro děti anebo 
Dovolenou s přívlastkem 
pro 2 se zážitky spojenými 
s pivem a vínem. Vybrat si 
je pak bude moct kdykoliv 
až do konce roku 2021.

„Přehled Léto u vody 
i  informace k  Turistické 
kartě a Velké ceně Znojmo-
-Regionu najdete na webu 
www.znojmoregion.cz,“  
uvedla Irena Navrkalová, 
tajemnice destinační spo-
lečnosti.  IR

Jelikož závěr le-
tošní divadelní sezó-
ny nebyl nakloněn 
a n i  n á m  s e d í c í m 
v  hledišti, ani diva-
delníkům na jevišti, 
je o to větším potě-
š e n í m  p ř e d s t a v i t 
vám nabídku před-
platného na sezónu 
2020/2021.

„Vážení diváci, 
vybrali jsme pestrý 
program, aby si na své 
přišli milovníci ko-
medií i klasických di-
vadelních kusů i různých hudebních 
žánrů,“ říká František Koudela, ředi-
tel Znojemské Besedy. Těšit se můžete 
na legendární muzikál Šumař na střeše, 
satirickou komedii Ženitba, eleganci 
Saturnina, Cyrana v hlavní roli s Mar-
tinem Hoffmannem i na Dashu, On-
dřeje Brzobohatého či vokální těleso 
Skety a mnohé další. Aby vám žádné 
představení neuniklo, můžete využít 
divadelního abonmá. Abonentka je pře-
nosná a abonenti vždy obdrží e-mailem 
měsíční program divadla. Přihláška je 
k dispozici a odevzdává se v TIC, Ob-
roková 10, Znojmo (tel. 515 222 552). 
Platbu lze provést pouze na místě – 
v hotovosti nebo platební kartou. Do-

Zahrají vám rádi Cyrana 
i Šumaře na střeše

savadním předplatitelům jsou jejich 
letošní místa rezervována do 31. čer-
vence. Od 1. září 2020 budou veškerá 
zbývající místa k dispozici dalším zá-
jemcům. „Už v září se také společně 
setkáme u příležitosti oslav 120. na-
rozenin Městského divadla Znojmo. 
Ustoupit v nové sezóně nehodláme ani 
od tradičních akcí, jako je Vánoční balí-
ček, silvestrovské představení nebo Noc 
divadel. Více než v uplynulých letech 
s vámi budeme v kontaktu přes naše 
webové stránky, kde vám postupně bu-
deme doplňovat všechny novinky a ak-
tuality divadelní sezóny 2020/2021,“ 
doplňuje František Koudela. Více info  
na www.znojemskabeseda.cz. lp

Devětadvacetiletý znojemský 
odchovanec oblékl dres Znojma na-
posledy v  sezóně 2014/2015. Poté 
se vydal do extraligy, sbíral zkuše-
nosti ve Francii, Dánsku a Rakousku. 
Teď se vrátil i s rodinou domů, kde 
bude s Orly bojovat o postup do první  
ligy.

Od  Vašeho posledního působení 
ve Znojmě jste hrál v české Extralize, 

Hokejista Adam Havlík: Návrat domů byl nejlepším řešením
na  Slovensku, ve  Francii, Dánsku 
i Rakousku. Jak se Vám v jednotli-
vých zemích líbilo?

V Dánsku a Rakousku to bylo fajn, 
ve Francii už tolik ne. Dánsko a Fran-
cie jsou zhruba na podobné hokejové 
úrovni. V Dánsku se hraje přímočařeji, 
ve Francii zase spíše techničtěji. Po-
slední dvě sezóny jsme s rodinou strá-
vili v Rakousku. Hokejově jsem si sice 
představoval něco jiného než Alpskou 

ligu, ale z pohledu ži-
votní úrovně jsme byli 
velmi spokojení.

Jak se vyvíjel Váš pře-
stup do Znojma?

Kitzbühel nám už 
v prosinci oznámil, že 
bude mít v následující 
sezóně nižší rozpočet. 
V souvislosti s pande-
mií se finanční mož-
nosti klubu ještě zhor-
šily. S rodinou jsme se 
rozhodli, že pro nás 

bude nejlepším řešením návrat domů. 
Prvního srpna se nám má narodit dru-
hé dítě, takže babičky, které mohou 
hlídat, se budou hodit.

Když jste ve  Znojmě podepisoval 
smlouvu, věděl jste, jaká liga se bude 
hrát?

Věděl jsem, jaké má klub možnosti 
a jak situace pravděpodobně dopadne. 
Když jsem smlouvu podepisoval, bylo 
ve hře více variant, se všemi mě ale 
klub seznámil.

Jaké máte cíle pro následující sezónu?
Každý ví, že je to taková překle-

novací sezóna. Cíl je jediný a  jasný: 
Postup do první ligy. Co bude násle-
dovat, bude na vedení. To my hráči 
neovlivníme.

Situace během letošního jara byla po-
měrně stresující. Těšil jste se na začá-
tek přípravy a jiné myšlenky?

Pauza mezi posledním zápasem, 
který jsem v Rakousku odehrál, a prv- Hokejista Adam Havlík.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, 
tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červenec až srpen denně 
9.00–18.00.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červenec až srpen 
denně 9.00–12.30, 13.00–18.00, 
PONOCNÝ – v červenci a srpnu 
Čt, Pá a So vždy ve 21.00 a 22.00 
u radniční věže.  

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 

Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.30–17.30. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová). 
Otevřeno: červenec denně 9.30 
a 13.30, v 16.00 prohlídka města 
s průvodcem.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00. 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá  
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba  
J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne 
9.00–17.00 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Uzavřen do odvolání.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: červen až září denně 
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červenec až srpen Po–Pá 
8.00–19.00, So 9.00–13.00, 13.30–19.00, 
Ne 10.00–13.00, 13.30–18.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC na JIŽNÍ PŘÍSTUP. CESTĚ 
otevřeno: červen až září denně 
9.00–16.00, JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ 
CESTA Ne–Čt 9.00–20.00, Pá–So 
9.00–21.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 

Otevřeno: červen až 13. září Po–So 
10.00–18.00, Ne, svátky 10.00–16.00 

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 
SLUŽEB A INFORMACÍ 
Melkusova 3053 / areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Otevřeno: červenec až srpen denně 
9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, 
tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 
Zavřeno.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

9.–26. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO 2020
Znojmo a okolí – 16. ročník, 
www.hudbaznojmo.cz
23. 7. KONCERT PRO LOUCKÝ 
KLÁŠTER, nádvoří Louckého 
kláštera, 19.00
24.–26. 7. M. HAYDN: DER 
TRAUM/SEN, jízdárna Louckého 
kláštera, 20.00
26. 7. KONCERTNÍ PIKNIK V NP 
PODYJÍ, Pod Šobesem, 11.00
Více na str. 10.

VÝSTAVY

Do 28. 2. 2021 DAJ-LI MI MEDAILI 
NEBO NEDAJ-LI 
Minoritský klášter – výběr 
vyznamenání, medailí a odznaků 
z numismatické sbírky 
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

12. 5. – 6. 9. NA VYCHÁZCE 
V PODYJÍ
Dům umění – dobové fotografie 
zachycující nejrůznější cesty a zákoutí 
v Podyjí doplněné současnými 
snímky fauny a flóry Podyjí 
v detailech.

15. 5. – 30. 8. SOPKY 
V GEOLOGICKÉ HISTORII 
MORAVY A SLEZKA
Minoritský klášter – výstava 
přibližuje sopky jako dramatický 
projev vnitřní energie Země. 

1. 6. – 11. 10. ZÁHADY 
HLAVOLAMŮ
Galerie Na Slepičím trhu (vstup 
do Znoj. podzemí) – výstava ve sbírce 
Miroslava Kučery představuje 
jednotlivé druhy hlavolamů. 
Doplněna je o hádanky a rébusy 
i možnost si vybrané hlavolamy 
vyzkoušet vyřešit. 
Otevřeno: červenec až srpen Pá–Po 
10.00–17.00.

5. 6. – 30. 9. ŽIVOT 
ARISTROKRATICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – vhled do výchovy 
a vzdělání urozených dětí. 
Více na str. 15.

5. 6. – 30. 9. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – Tajemství šatovské 
brusírny.

26. 6. – 1. 11. TRADICE JEDNÉ 
HRANICE / TRADITIONEN 
EINER GRENZE
Znojemský hrad – tradice a obyčeje 
života v příhraničí.

17. 7. – 20. 9. ZNOJEMSKÁ  
EPOPEJ
Dům umění – obrazy znojemského 
malíře Pavla Davida.

DALŠÍ AKCE

1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO
Program na str. 8.

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, Facebook GaP / Galerie 
a Prostor, tel. 605 288 985. 
Galerie s kavárnou otevřena Po–So 
10.00–18.00.
3. 7. – 26. 8. MANIFESTY – výstava 
ateliéru Maxima Velčovského, obor 
Keramika a sklo, VŠUP.
7. 8. NA ROVINU S MICHAELEM 
KOCÁBEM – talkshow, moderuje 
Filip Teller. 
18. 8. ANTIWORDS – divadelní hra 
umělecké skupiny Spitfire Company.
28. 8. – 30. 10. XANTOFOBIE – 
výstava autorů Davida Böhma 
a Jiřího Franty přináší zcela novou 
uměleckou polohu.
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 NENECHTE SI UJÍT

 PRÁZDNINY V JIHOMORAVSKÉM MUZEU

Jsou tady Hradovánky!

V červenci a srpnu můžete s dětmi navštívit Hradovánky na znojem-
ském hradě. Nabídnou tradiční prázdninové zábavné programy pro ro-
diny s dětmi, šermířská vystoupení a večerní prohlídky, kde se dozvíte 
o životě na hradě i v podhradí. Navštívit bude možné v interiérech hra-
du i několik výstav (o nich píšeme níže). Dětem budou k dispozici také 
další zábavné pracovní listy – tentokrát je zavedou do historie a dozví 
se více o vývěsních štítech. Tematicky zaměřených deset pracovních 
listů je možné si stáhnout z webu muzeumznojmo.cz.  lp

Jaké dětství měly děti šlechticů 

Po  více než 200 letech se 
na znojemském hradě opět 
usídlila aristokracie, a to pro-
střednictvím výstavy Život 
aristokratických dětí. Výsta-
va zapůjčená z Muzea hraček 
v  Rychnově nad Kněžnou 
nabídne návštěvníkům po-
hled do světa malých šlech-
ticů a šlechtičen. Zaměřuje se 
na jejich vzdělávání, odívání, 
vystupování ve společnosti 
i zábavu. Ve výstavním sále 
v 1. patře hradu si prohlédne-
te rozmanité technické hračky z přelomu 19. a 20. století, naučné stolní 
hry, sportovní potřeby či historické učební pomůcky. Pozornost děvčat 
jistě upoutají porcelánové panenky, pokojíčky nebo historické kuchyňky 
s bohatým vybavením. „Překvapivé pro dnešní děti bude také zjištění, že 
malí aristokraté často procházeli velmi přísnou výchovou a pamlsky do-
stávali pouze příležitostně a za odměnu. Zato se běžně domluvili několi-
ka jazyky a současně zvládali společenské chování,“ říká autorka výstavy 
Miroslava Pecháčková z Muzea hraček. Výstava Život aristokratických 
dětí je na znojemském hradě přístupná do 30. září.  lp

Mluvili odlišnými jazyky, ale nápadně se podobali

Zajímáte se o  náš 
region a jeho lidové 
tradice a  obyčeje? 
Pak se můžete potě-
šit návštěvou výsta-
vy Tradice jedné hra-
nice / Traditionen 
einer Grenze, kterou 
n a j d e t e  n a   z n o -
jemském hradě. Je 
rozdělena do  ně-
kolika oddílů, které 
se týkají především 
lidového oděvu, zemědělské a řemeslné výroby v příhraničí Moravy, 
Čech a Dolního Rakouska. „Chceme seznámit veřejnost s rozmanitým 
životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století na obou stranách 
hranice. I přesto, že naši předkové mluvili odlišnými jazyky a v někte-
rých případech také žili v rozdílném prostředí, jejich způsob myšlení se 
až nápadně podobal,“ uvádí kurátor a spoluautor výstavy, etnograf Ji-
homoravského muzea Jiří Mačuda. Návštěvníci se seznámí s tradičními 
výročními zvyky, slavnostmi a lidovými zábavami, jako jsou Velikonoce, 
čarodějnice, máje, poutě, advent, Vánoce, Tři králové a masopust, ale 
také mnohdy zapomenutými, jako například královničky, posejpky 
a další. Během léta výstavu doplní tvůrčí dílny pro rodiny s dětmi 
a během září budou probíhat edukační programy pro školní skupiny. 
Výstava je otevřena do 1. listopadu 2020 v rámci samostatného pro-
hlídkového okruhu.  lp

LAHOFEST VLNOBYTÍ

Vinařství Lahofer 
(Vinice 579, Dobšice),
e-mail: lahoteka@lahofer.cz, 
www.lahofer.cz.
LETNÍ KINO – vždy od 20.30. 
Vstupné pouze na místě 100 Kč.
23. 7. Cats
30. 7. Modelář
6. 8. Rocketman
20. 8. Escobar 
27. 8. Samotáři 
KONCERTY – vždy od 20.00 / vstup 
od 18.30. Vstupenky na xticket.cz.
31. 7. ČECHOMOR
13. 8. POKÁČ  
14. 8. DAVID KOLLER 
15. 8. MIG 21 

24.–25. 7. DEJ SI FOOD!
Ulice Hradní a Přemyslovců – festival 
dobrého jídla. Více na str. 1.

BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 37, 
FB Balance coffee & wine, 

www. balancecoffeewine.cz, 
tel. 602 743 301. 
Prohlídky města s ochutnávkou vín 
nebo i kávy. Vždy nutná rezervace!
25. 7. NOČNÍ PROHLÍDKA 
ZNOJMA SE ZNOVÍNSKÝM 
VÍNEM, 20.00.
1. a 15. 8. NOČNÍ ROMANTICKÉ 
ZNOJMO, 20.00.
5. a 19. 8. RŮŽOVÁ A SLADŠÍ 
VÍNA NA NÁDVOŘÍ Znojemského 
podzemí, 19.00.
8. 8. VÍNO A KÁVA POD ŠIRÝM 
NEBEM PŘI SVÍČKÁCH, 19.00.

31. 7. – 1. 8. ŠRAMLFEST
Na Káře – festival alternativního divadla, 
hudby a výtvarna. Více na str. 10.

7. 8. SLAVNOSTI OKUREK
Masarykovo nám. – zábava a soutěže. 
Více na str. 9.

7. 8. FARMÁŘSKÝ DEN V MUZEU
Minoritský klášter, ul. Přemyslovců – 
nejen gastro den. Více na str. 10.

8. 8. MAJÁLES
Masarykovo nám. – studentská 
veselice. Více na str. 9. 

19.–23. 8. ZNOJMO ŽIJE 
DIVADLEM
Město Znojmo – divadelní festival. 
Více na str. 9. 

Pro letošní rok připravil Znojmá-
ček pro domácí i hosty spoustu novi-
nek, které si budou moci užít během 
celých prázdnin. 

Zážitkový autobus nabízí svým 
cestujícím nejen seznámení se s his-
torií našeho města, ale také regionální 
pochutiny i vyhlášená vína. Těch bude 
letos v nabídce čtyřikrát více než vlo-
ni. Úplně poprvé jsou ve Znojmáčku 
nabízeny prohlídky moderní výstav-
by města 19.–20. století s důrazem 
na osobnosti politiky, vědy i kultu-
ry (C. M. Hofbauer / Dvořák, J. Vlk, 
J. Mareš, J, Kumpán, A. Pek, R. Ditt-
mar, H. Felix). Pamatováno je i na děti, 
pro které je ve Znojmáčku připraven 
interaktivní program Znojmo chutná 
nejen dětem o životě ve středověkém 
městě s hrami, písničkami a ochutnáv-
kou nikoli alkoholickou.

„Naši nabídku navíc od 1. srpna 
do konce října rozšíří pravidelný pro-
gram Willkommen in Znaim 2020 
pro hosty z Rakouska. Oslavíme jubi- 
leum 200 let od úmrtí C. M. Hofbauera 
a 300 let od založení pivovaru, který 
si hosté po projížďce Znojmáčkem 
prohlédnou. Náš strategický part-

ner ÖBB (Rakouské státní dráhy) už 
spustil ve vlakových soupravách vel-
kou marketingovou kampaň, která 
zve k návštěvě Znojma,“ uvedl majitel 
Znojmáčku Lukáš David. Více info 
najdete na www.znojmacek.cz.  lp

Znojmáček vás proveze 
městem moderního století

 Znojmáček jezdí pro místní i turisty.
  Foto: Archiv LD
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Na nejoblíbenější a nejnavštěvo-
vanější závod seriálu Kolo pro život, 
tedy na  úžasné bikerské putování 
po vinicích a dalších krásách v okolí 
Znojma, se právem těší každý. Tak 
si tento závod nenechte ujít ani vy! 
Registrovat se můžete už nyní. Připra-
vené budou trasy pro celou rodinu, 
soutěže pro děti, skvělý doprovodný 
program, víno a burčák.

Letošní 7. ročník znovu přichystá 
pečlivě značené trasy s kouzelnými vý-
hledy. Chybět nebudou občerstvovací 
stanice vybavené dary moravských 
vinic, sadů a cukrářských mistrů. Cen-
trem dění se opět stane areál Loucké-
ho kláštera, kam se vejde celé zázemí 
a skvělé služby pro závodníky seriálu 
Kolo pro život. Sem se také budou 
v průběhu celého dne sjíždět účastníci 
všech vypsaných tras. V areálu kláštera 
se i  letos pro veliký úspěch uskuteč-
ní 2. ročník pátečního sportovního 
odpoledne, které potěší všechny děti 
základních škol. Cyklokroužky, jejichž 
náplní není jen jízda na kole, ale celko-
vá všestranná pohybová aktivita pro 
školní i předškolní děti, tak obohatí již 
tolik nabitý program.

V září se pojede oblíbený závod Znojmo Burčák Tour

Pokud jste v minulých ročnících 
sami na vlastní kůži nevyzkoušeli, jaké 
je to být účastníkem velkého morav-
ského cyklistického svátku, letošní 
ročník byste určitě neměli vynechat. 
Vyloženě pohodovou záležitostí je ne-
závodní trasa D – Family jízda. Ta má 
příjemných 21 km a je určená rekreač-

ním cyklistům a rodinným týmům, 
prostě všem, kteří jezdí na biku jen tak 
pro radost a ve svém tempu. Vede krás-
nou krajinou v těsné blízkosti Národ-
ního parku Podyjí. Pak trasa pokračuje 
vinicemi přes Kraví horu a vy se tak 
můžete kochat překrásným výhledem 
na Znojmo a Pálavské vrchy.

Úplně z  jiného soudku je hlavní, 
nejdelší trasa B na 57 kilometrů. Její 
slavnostní start se uskuteční v centru 
Znojma na diváky obsypaném Masary-
kově náměstí v 11.30. Nablýskané zavá-
děcí vozy a motorky provedou závodní-
ky Vídeňskou ulicí, kde se pro tyto účely 
na chvíli zastaví doprava. Jezdci pak 
pokračují z města ven směrem na Ob-
lekovice a Nesachleby přes Načeratický 
kopec a dále zamíří na Strachotice a Ja-
roslavice. Zkrácená verze závodní trasy 
měří 32 km a startuje ve 12.30 z areálu 
Louckého kláštera. Až do Strachotic 
vede po totožné trase jako B, zde uhne 
doprava, mine Strachotický vrch, aby se 
opět u Vrbovce napojila na závěrečné 
kilometry delší trasy a přes Sedlešovice 
se vrátila do cíle.

Znojemský závod seriálu Kolo pro 
život je jedním z největších sportov-
ních podniků konaných v  regionu. 
Akci podpořilo i letos město Znojmo, 
finanční podporu poskytl Jihomorav-
ský kraj. Titulární partner Burčák Tour 
je zároveň Generální partner celého 
projektu, Česká spořitelna. Detailní 
program, registrace a další informace 
najdete na www.kolopro.cz.  zp

 Kolo pro život je akce nejen pro profesionální cyklisty. Vyrazit můžete s  celou rodinou 
na Family jízdu.   Foto: Archiv ZL

 Fotbalisté 1. SC Znojmo trénují na nový 
ročník MSFL.  Foto: eks

 Tým dívek FK Znojmo na turnaji v Hodoníně.   Foto: pk

Počátkem července se po krátké 
pauze sešli fotbalisté 1. SC Znojmo, 
jejichž soutěž MSFL se nedohrála kvůli 
protikoronavirovým opatřením. Nový 
ročník zahájí Znojemští 8. srpna v Ost-
ravě proti béčku Baníku. Doma se pak 
představí v pátek 14. srpna od 19 hod. 
proti Vyškovu. 
Co dělali fotbalisté poté, co jim před-
časně skončila soutěž? „Během celostát-
ní karantény měli kluci volno a jak se 
začala uvolňovat ta opatření, tak jsme 
začali trénovat jako všichni. Dělali jsme 
to spíše herní formou. Moc jsme nenabí-
rali fyzickou kondici, aby se kluci dostali 
do nějaké herní zátěže. Pak jsme měli tý-
den volno a začali jsme trénovat naplno,“ 
přiblížil trenér 1. SC Znojmo Milan Volf. 
Jaké má představy o kádru pro MSFL: 
„V soutěži se může pětkrát střídat, takže 
potřebujeme širší kádr. Rádi bychom 
měli minimálně osmnáct hráčů, aby, 
když přijdou zranění, jsme měli vůbec 
s kým hrát. Budeme ještě zkoušet spous-
tu hráčů. Pokud se Franta Malár prosadí 
v Líšni, měli by přijít někteří hráči odsud. 

Budeme zkoušet i cizince, kteří jsou pro 
nás zadarmo. V duelech s Táborskem  
a Žďárem už by měl být ten kádr plus 
minus uzavřený,“ konstatoval znojemský 
trenér.
Znojemští odehráli v červenci zatím 
pouze jeden přípravný duel v Bzenci, 
kde remizovali 2:2. V plánu měli i duel 
s Lanžhotem v Břežanech, ten ale kvůli 
dešti odpadl. Ve středu 29. července je 
tak prověří Táborsko a o tři dny později 
Žďár. Oba zápasy se hrají na půdě sou-
peře.  eks

V červnu se dívčí fotbalový tým 
FK Znojmo zúčastnil turnaje Hodonín 
Cup 2020. 

Do něj byly z Oblekovic přihlášeny 
dva týmy, roč. 2008 a mladší a roč. 2010 
a mladší. Starší děvčata celým turnajem 
prošla bez jediné porážky a vyhrála. 
Nejlepší brankářkou turnaje byla vyhlá-
šena znojemská Julie Lavingrová. 

Výsledky
FK Znojmo  – 
L í š e ň  1 2 : 0 , 
branky Veselá 
4, Urbánková, 
Šišláková, Pisco-
vá, Langmanno-
vá 2, Klásková, 
Doválelová.
FK Znojmo – 
Ko t v r d ov i c e 
7:0, Šišláková 2, 
Piscová 2, Vese-
lá, Urbánková, 
Doválelová.

Dívčí tým FK Znojmo zvítězil
na turnaji Hodonín Cup 2020

FK Znojmo – Hodonín 8:0, Piscová 2, 
Doválelová, Langmannová, Urbánková, 
Veselá 2, Klásková, Čechová.
FK Znojmo – Baník 4:3, Veselá 2,  
Šišláková 2.
FK Znojmo – Frýdek-Místek 10:0, Ve-
selá, Doválelová 3, Košická, Langman-
nová, Klásková, Piscová, Kapaňová, 
Lavingrová.
FK Znojmo – Bratislava 6:2, Šišláko-
vá 2, Piscová, Klásková, Veselá 2. eks

Hráči 1. SC Znojmo se připravují 
na začátek soutěže


