
Parkoviště
navíc

Parkoviště u  aktuálně zavřené 
restaurace Diana na ulici MUDr. Jana 
Janského je již k dispozici řidičům, 
a to zdarma.

V blízkosti se nachází nejen ne-
mocnice, ale také obchod, školka nebo 
několik panelových domů. Proto se 
město s ohledem na nedostatek parko-
vacích míst v této lokalitě domluvilo, 
že si parkoviště od majitele pronajme 
a plochu zpřístupní. Zaparkuje tu až 
čtyřicet aut. Nově se také po demolici 
budovy bývalé Městské zeleně rozšířilo 
parkování na Pražské ulici.  zp, lp
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Pravidelné týdenní repor ty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí aplikace  
Zlepšeme Česko – 
Mobilní rozhlas! 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

I  letos mohou vlastníci kultur-
ních památek v Městské památkové 
rezervaci ve Znojmě žádat o finanční 
příspěvek na obnovu své nemovité 
i movité kulturní památky, a to až 
do 15. října 2019.

Příspěvek poskytuje Ministerstvo 
kultury společně s městem Znojmem 
z  Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských 
památkových zón.

Příspěvek je ale přísně účelový a je 
určen především na zvýšené náklady 
spojené se zachováním a obnovou au-
tentických prvků a konstrukcí kulturní 
památky. 

Není tedy určen na jakékoliv mo-
dernizace nebo technické zhodnocení 

jako například zateplování, vytápění, 
elektroinstalace, rozvody vody, kana-
lizaci, vzduchotechniku, zdravotně 
technické instalace a další. Příspěvek 
není možné žádat ani na nové typy 
oken a dveří - akceptovat lze pouze, 
pokud se nacházejí v havarijním stavu, 
který vylučuje jejich opravu. 

 Pokračování na str. 2. 

Nabízí pomoc při obnově kulturních památek

 Festival Znojmo žije divadlem. Fraška o Dušanově duši je představení vhodné i pro děti.  Foto: Archiv Divadla Spektákl

Anketa: Komunikační
kanály Znojma

Zapojte se do ankety a pomozte 
znojemské radnici vylepšit komuni-
kaci s vámi. 

Jste zastánci mo-
derní online komu-
nikace, nebo máte 
raději tištěný zpravo-
daj? Používáte sociál-
ní sítě? Dostávají se 
k vám všechny informace, o které máte 
zájem? Zapojte se, prosím, do našeho 
dotazníku. Vyplnění krátkého dotazní-
ku vám nezabere více než pár minut. Na-
leznete ho na www.mobilnirozhlas.cz/ 
ZnojmoKomunikuje.  zp

Prázdniny mají polovinu za se-
bou a i v té druhé nabízí město Znoj-
mo našincům i návštěvníkům mnoho 
zajímavých aktivit, zábavy, soutěží 
a radovánek patřících k létu.

Určitě si nenechejte ujít novinku 
Znojmo žije hokejem, kde se 25. čer-
vence v Nevoga aréně představí v akci 
ty největší hokejové hvězdy. Na tradiční 

Srpen chystá pořádné kousky
Slavnosti okurek, kam zamíří vyhlášená 
kuchařka Karolína Kamberská, jsou 
zvány i děti, pro které si připravila spe-
ciální program. A za návštěvu bude stát 
i žánrově bohatý festival Znojmo žije 
divadlem. Barevné šapitó na Horním 
náměstí zastřeší třeba bravurní herecké 
umění Karla Rodena, Jany Krausové 
a mnoha dalších talentovaných herců. 

Šramlfest to rozbalí Na Káře hudební 
alternou a přidá také kousky pro diva-
delní nadšence. Zvány jsou na všechny 
akce celé rodiny! Pokud zrovna nebu-
dou brázdit na loďkách vody třeba řeky 
Dyje nebo vyrážet na výlety do ma-
lebného okolí Znojma, české krajiny 
či za hranice. Více o srpnových akcích 
najdete uvnitř LISTŮ.  lp
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ZAČÍNÁ OPRAVA ULIC 
ALŠOVÉ A MLÁDEŽE
Z důvodu rekonstrukce kanalizace 
začíná v pátek 26. července úplná 
uzavírka ulice Alšova a na ni nava-
zující ulice Mládeže. Pětiměsíční 
uzavírka potrvá až do 31. prosin-
ce 2019. Objízdná trasa nebyla  
stanovena.

UZAVŘENA ULICE ZELENÁŘSKÁ 
Do 28. srpna bude úplná uzavírka 
ulice Zelenářské, a  to z důvodu 
umístění lešení na komunikaci. 
Objízdná trasa nebyla stanovena.

OPRAVY PŘÍMĚTICKÉ 
A ZRUŠENÍ ZASTÁVKY
Opravy ulice Přímětické, provádě-
né po etapách, s sebou nesou nut-
ná dopravní omezení. Do 31. čer-
vence platí částečná uzavírka 
v úseku od křižovatky Přímětická x 
Legionářská po  křižovatku Pří-
mětická x Únanovská. Pro každý 
směr jízdy je veden pouze jeden 
jízdní pruh. V pátek 26. 7. bude 
z důvodu pokládky asfaltu zcela 
uzavřen vjezd a výjezd do ulice 
Trentské, řidiči se tak z Trentské 
a od ulice U Lesíka na Přímětickou 
ulici nedostanou.

ZRUŠENÍ ZASTÁVKY 
PŘÍMĚTICKÁ U PENNY
S opravou ulice Přímětické souvisí 
i oprava autobusového zálivku 
zastávky „Znojmo, Přímětická, 
rozc. K Měst. lesíku“ (u Penny). 
Do 11. srpna bude zastávka zru-
šena bez náhrady.

NOVINKY V PŘÍMĚTICÍCH
Město Znojmo zahájilo stavební 
práce na ulici U Rybníka v Přímě-
ticích, kde vznikne nový chodník, 
silnice i veřejné osvětlení. Inves-
tice je ve výši 4,7 milionů korun. 
V rámci rekonstrukce přibude také 
zeleň, díky čemuž mohlo město 
požádat o dotaci. Úplná uzavírka 
opravované komunikace zde bude 
platit do 31. srpna.

MIMOŘÁDNÉ 
ZASTUPITELSTVO
V pondělí 29. července v 15.00 se 
s e j d o u  z a s t u p i t e l é  k   m i -
m o ř á d n é m u  z a s e d á n í .  J e -
diným  bodem na  programu 
je poskytnutí dotace fotbalo-
vému klubu 1. SC Znojmo a.s.  
V únoru 2019 zastupitelé schválení 
třímilionové dotace fotbalovému 
klubu odložili. Důvodem byl po-
žadavek, aby klub přesvědčivě 
vysvětlil aféru kolem sázek na je-
jich fotbalové zápasy. Klub nyní 
předložil nové dokumenty.

Pokračování ze str. 1.
Žádost o příspěvek je možné zaslat 

do 15. října 2019 na adresu Městský 
úřad Znojmo, Odbor investic a tech-
nických služeb, Obroková 2/10, 669 22 
Znojmo, a  to na  formuláři, který je 
umístěn na  internetových stránkách 
www.znojmocity.cz, odbor inves-
tic a  technických služeb, v  záložce  
Tiskopisy. 

Jedná se o  předběžnou žádost 
do anketního dotazníku, na jehož zá-
kladě stanoví Ministerstvo kultury 

celkovou výši příspěvku pro město 
Znojmo, ten je poté rozdělen mezi 
konkrétní žadatele.

Podáním žádosti nevzniká práv-
ní nárok na získání příspěvku. Ne-
zbytnou přílohou žádosti je závazné 
stanovisko orgánu státní památkové 
péče na zamýšlené práce, položkový 
rozpočet nákladů obnovy památko-
vého charakteru a fotodokumentace 
aktuálního stavu památky.

Tento program vyhlašuje Mi-
nisterstvo kultury již od roku 1992. 

Nabízí pomoc při obnově
kulturních památek

Prašná cesta přes Hradní ulici 
směrem na hrad se mění před očima. 
Už na letošním vinobraní se zde pro-
jdou lidé po nově položené šatovské 
dlažbě.

Její pokládku pravidelně kontrolu-
je město i památkáři. Ti také rozhodli 
o estetické změně v naznačení půdo-
rysu Loupežnické věže. Místo odlišně 
barevných kostek v místech, kde věž 
stála, budou do komunikace včleněny 
železné překlady a vysazen zde bude 
strom.  

„Po dohodě s památkáři nechá-
me odstranit tis v blízkosti rotundy, 
který brání výhledu na hrad a vlastně 
sem ani nepatří. Strom a další zeleň 
ale naopak budeme přidávat na  jiná 
místa. Mysleli jsme také na to, aby se 
návštěvníci hradu i přes probíhající 
práce dostali lépe na nádvoří. Přesunu-
li jsme lešení a otevřeli tak větší prostor 

Hradní ulice se pomalu zbavuje prachu
ke vstupu,“ uvedl místostarosta Jakub 
Malačka. 

V současnosti také probíhá v areálu 
archeologický průzkum další části zá-
kladů Loupežnické věže, která se zřítila 
v 90. letech 19. století. První část již 
před rokem archeologové odkryli a za-
konzervovali. „Teď došlo k demolici 
objektu s rampou a tušili jsme, že pod 
ní bude zachovalá další část zdiva věže, 
což se nám potvrdilo. Samotná zeď věže 
byla silná 2,5 metru. Žádné drobné 
nálezy v  těchto místech ale nepřed-
pokládáme. Jdeme po povrchu zdiva, 
zdokumentujeme zachovalý půdorys 
věže a vše zakonzervujeme,“ popisuje 
hlavní archeolog David Humpola.

Při vstupu do areálu také pokra-
čují stavební práce na originální vinné 
galerii a kavárně, které zde buduje 
VINOTRH. I v tomto případě je plán 
skončit do začátku vinobraní.  lp

 Práce na  zadláždění postupují od  ro-
tundy směrem ke  vstupu do  areálu. Při 
dláždění Hradní ulice je použita původní 
šatovka, proto, až se po ní projdete, uvidí-
te drobná odštípnutí.  Foto: zp

Jedná se o spolupráci vlastníků kul-
turních památek, města a Minister-
stva kultury. Každý z účastníků má 
určený svůj finanční podíl, příspě-
vek Ministerstva kultury ČR činí 
maximálně 50 % z památkově uzna-
telných nákladů a  současně město 
poskytuje dotaci minimálně 10 % 
z památkově uznatelných nákladů. 
Ostatní náklady jdou za vlastníkem. 
Případné dotazy zodpoví Darja Zá-
rubová, tel. 515  216  301, e-mail:  
darja.zarubova2@muznojmo.cz.  pm, lp

Až do  konce září mohou ma-
jitelé nemovitostí nebo nájemci 
provozoven v Městské památkové 
rezervaci Znojmo (dále jen MPR) 
žádat město o  finanční podporu 
na vhodné reklamní označení. Po-
žádat mohou o dotaci až do 10 tisíc 
korun.

Finance město poskytuje z dotač-
ního programu Podpora obnovy pa-
mátkově nechráněných nemovitostí 
na území Městské památkové rezerva-
ce Znojmo a v jejím ochranném pás-
mu a podpora reklamního označení 
provozoven na území MPR Znojmo 
v roce 2019 (dále jen Program).

S reklamním označením v památkové 
rezervaci pomůže dotace

Priorita č. 3 Programu má za cíl pod-
pořit a motivovat provozovatele podniků 
v MPR v jejich snažení označit budovy 
vhodnou reklamou, která nebude naru-
šovat vzhled historického centra, a je tedy 
v souladu s Pokyny pro stavební činnosti, 
označování budov, umisťování reklam-
ních, informačních a propagačních zaří-
zení a dalšího mobiliáře na území MPR 
Znojmo. Lze žádat o dotaci na:

náklady spojené s architektonic-
kým návrhem reklamního označení 
provozovny v nemovitosti, která se 
nachází na území MPR Znojmo,

náklady spojené se zhotovením 
vlastního reklamního prvku.

Oprávněnými žadateli jsou fyzické 
a právnické osoby, které vlastní ne-
movitost na území MPR a nájemci 
provozoven se souhlasem vlastníka 
nemovitosti. Žadatelé mohou získat 
až 10 tisíc korun (maximálně 50 % 
z  celkových nákladů). V  rozpočtu 
programu je alokovaná částka 50 tisíc  
korun.

Kompletní informace jsou k dis-
pozici na  www.znojmocity.cz pod 
odborem školství, kultury a památ-
kové péče. Kontaktní osobou pro ža-
datele je Ing. Monika Vavřínová, tel. 
515 216 576, e-mail: monika.vavrinova 
@muznojmo.cz.  pm
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MĚSTO MÁ OBRAZ
SKLEPENÍ KLÁŠTERA
Místostarosta Znojma Jakub Ma-
lačka inicioval zmapování pod-
zemí kláštera v Louce. Nyní tak 
již existuje vůbec první screening 
sklepení, na základě kterého vznikly 
3D modely. Pohled pod povrch má 
městu nastínit možnosti případné-
ho dalšího využití národní kulturní 
památky. 

REKONSTRUKCE LEGIONÁŘSKÉ
DO ZAČÁTKU ZÁŘÍ
S rekonstrukcí v ulici Legionářská 
souvisí nutné dopravní omezení. 
Úplná uzavírka ulice platí již od čer-
vence až do 2. září 2019. Výjezd 
vozidel z ulice Gagarinova na ulici 
Přímětická, který vede přes ulici 
Legionářská, bude po celou dobu 
uzavírky zachován. Objízdná trasa 
je stanovena pouze pro vozidla 
Městské autobusové dopravy. 

STAVEBNÍ PRÁCE 
UZAVŘELY EXPOZICI 
Stavební práce na Hradní ulici uza-
vřely dočasně Expozici pivovarnic-
tví. Od 10. do 31. července je tak 
prohlídka návštěvníkům odepřena.

ŽÁCI SE STALI 
HERECKÝMI HVĚZDAMI
Žáci ze Základní školy náměstí Re-
publiky se těsně před prázdninami 
účastnili na řece Dyji natáčení pro-
pagačního videa o školních vodác-
kých kurzech. Hlavním záměrem je 
snaha přiblížit veřejnosti vodáckou 
organizaci a zejména bezpečnost 
na vodáckých kurzech pro školy. 
Propagační video vzniká ve spolu-
práci s firmou VideoBrothers a hoto-
vé by mělo být ke konci léta. 

NADACE PODPOŘILA 
ZNOJEMSKÝ STACIONÁŘ
EPP – Pomáhej Pohybem Nada-
ce ČEZ podpořila svozovou služ-
bu klientů Denního stacionáře 
sv. Damiána ve Znojmě. Pomocí 
aplikace EPP Pomáhej pohybem 
můžete sbírat body vaší sportovní 
aktivitou od chůze, přes běh, jízdu 
na kole, jízdu na koni nebo kajaku 
až po skateboarding. Takto získané 
body můžete přidělit v aplikaci 
svozové službě stacionáře sv. Da-
miána. Nadace ČEZ přispěje část-
kou 80 000 Kč.

NÁVRHY NA OSOBNOSTI KRAJE
I letos bude udělena významným 
osobnostem Cena Jihomoravské-
ho kraje. Návrhy mohou podávat 
zastupitelé, obce, spolky, ale i oby-
vatelé kraje do 31. srpna. Více info 
na www.kr-jihomoravsky.cz.

STALO SE

 Opravená ulice Na Vyhlídce.  Foto: zp

Nejvíce práce na stavbě obchvatu 
mají nyní stavbaři u napojení na sil-
nici na Prahu, kde se aktuálně jezdí 
kyvadlově. Od 1. srpna se kyvadlový 
provoz přesune na nově postavený 
most a stavbaři napojí stávající silnici 
na obchvat.

Obchvat: Doprava se přesune na nový most

Oprava ulic Bala a Na Vyhlídce, 
která navazovala na rekonstrukce 
inženýrských sítí z loňského roku, je 
definitivně u konce. Hotovo je také 
v ulici Otokara Březiny. Pracuje se na-
opak v ulici U Rybníka v Příměticích, 
na Legionářské a v Oblekovicích.

V ulicích Bala a Na Vyhlídce město 
investovalo 8,6 milionů korun do kom-
pletně nového povrchu, chodníků, 
do rekonstrukce opěrné zdi a do no-
vého veřejného osvětlení s LED svíti-
dly. Skončily také práce v ulici Otokara 
Březiny, kde do nové silnice a chodníků  
město investovalo 7,3 milionů korun.

Rušno je naopak v jiných ulicích. 
Práce probíhají na rekonstrukci ulice 
U Rybníka v Příměticích, kde město 
opravuje povrch, vybuduje nové veřej-
né osvětlení a drobných úprav se dočká 
i  zeleň. Do ulice U Rybníka město 
investuje 4,7 milionů korun. Z důvodu 
prací tu platí úplná uzavírka od 17. 7. 
do 31. 8. 2019.

Opravuje se také v ulici Legionář-
ská. Po dvouměsíčních stavebních pra-
cích na opravě vodovodu a plynovodu 

Bala, Na Vyhlídce a v ulici Otokara Březiny 
je hotovo, jinde se na ulicích pracuje

je na  řadě kompletní rekonstrukce 
povrchu komunikace, kterou financuje 
město. I  tady si práce vyžádají nut-
ná dopravní omezení. Stavební práce 
budou prováděny za úplné uzavírky 
ulice. Ta bude platit od 17. července 
do 2. září. Výjezd vozidel z ulice Gaga-
rinova na ulici Přímětická, který vede 
přes ulici Legionářská, bude po celou 
dobu uzavírky zachován. Objízdná 

trasa je stanovena pouze pro vozidla 
Městské autobusové dopravy – dojde 
ke změně trasy linky č. 835803. Cel-
kem tu město investuje zhruba 7 mi-
lionů korun.

V Oblekovicích se pracuje na no-
vém veřejném osvětlení, a  to v uli-
ci Oblekovická od kulturního domu 
směrem do Znojma a na ulici Evropská 
směrem ven z města.  zp

„Důvod je jednoduchý. Stavbaři 
totiž musí vybudovat druhý jízdní pruh 
aktuálně stavěného napojení obchvatu 
na stávající silnici, a tak se doprava od-
kloní právě na nově vybudovaný most,“ 
připomíná starosta Jan Grois, který se 
kontrolních dnů pravidelně zúčastňuje.

Dopravní omezení v  podobě 
kyvadlového provozu tu zůstane až 
do předpokládaného termínu 20. říj-
na 2019. Aktuálně stavěná část obchva-
tu o délce cca 3,5 km od kasárenské 
po únanovskou křižovatku bude zpro-
vozněna na podzim 2019.  zp

Zatímco si děti užívají letní prázd-
niny, ve školách a školkách zřizova-
ných městem Znojmem je rušno. Jako 
každý rok se do nich nastěhovali děl-
níci. Nejrozsáhlejší práce čekají bu-
dovu ZŠ Jubilejní park, která projde 
kompletní rekonstrukcí.

„Každoročně při tvorbě rozpočtu 
myslíme na základní i mateřské školy, 
a to jak na financování pravidelných 
oprav či údržby, ale také na větší in-
vestice. Letos tomu není jinak. Někte-
ré stavební akce se již rozběhly, jiné 
jsou v plánu během roku. Tou největší 
je rekonstrukce budovy ZŠ Jubilejní 
park, probíhat bude i během příštího 
školního roku,“ říká starosta Znojma 
Jan Grois. Z celkové částky, která pře-

I přes prázdniny je ve školách
a školkách rušno

vyšuje 23 milionů korun, zamíří letos 
3,6 milionů do mateřských škol a při-
bližně 19,5 milionů korun na opravy 
škol základních.

Mateřské školy: Během letních 
prázdnin se bude pracovat v MŠ ná-
městí Republiky, kde dostanou novou 
klimatizaci do školní kuchyně, v MŠ 
Pražská pak vznikne nové pryžové 
hřiště, částečně splněno je v MŠ nám. 
Armády, kde řeší bezpečnostní za-
bezpečení a další etapa rekonstrukce 
budovy proběhne v MŠ Loucká.

Základní školy: Opravy budou 
přes léto probíhat v ZŠ Mládeže (re-
konstrukce sociálního zařízení, výmě-
na oken, výmalba), v ZŠ JUDr. Jose-
fa Mareše je v plánu oprava podlahy 

ve školní jídelně a výmalba a v jejím 
odloučeném pracovišti, v Konicích, 
dojde k opravě střechy. ZŠ Václavské 
náměstí čeká rovněž oprava střechy, 
ZŠ Pražskou pak výmalba tříd a školní 
kuchyně a oprava dřevodílny.

Jednoznačně největší akcí, ať už 
výší rozpočtu či rozsahem prací, je 
rekonstrukce budovy ZŠ Jubilejní 
park, která se rozběhne v  červenci 
a zahrnuje rekonstrukci sociálního 
zařízení, vnitřních prostor i vnějšího 
opláštění. Celkové náklady jsou vyčís-
leny na 21,5 milionů korun, přičemž 
z  letošního rozpočtu bude proinves-
továno 12 milionů korun. Zbývající 
náklady budou zařazeny do rozpočtu  
na rok 2020.  pm



 Opraven bude i erb na fasádě. Prohlédl si ho místostarosta Jakub Malačka.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo se pustilo do opra-
vy svého domu na Slepičím trhu, kde 
se nachází vchod do nejnavštěvova-
nější místní památky – Znojemského 
podzemí. Jeho provoz není ani opra-
vou omezen.

Městský dům se vstupem do pod-
zemí je goticko-renesanční stavbou 

Provoz podzemí neomezí
ani oprava domu na Slepičím trhu

Znojemské podzemí 
je návštěvníkům otevřené 

bez omezení 
i přes probíhající práce.

z druhé čtvrtiny 16. století, proto veš-
keré práce na něm prováděné jsou pod 
dohledem památkové péče. Rekon-
strukcí projde vnitřní i vnější fasáda, 
kamenné prvky včetně erbu a  také 
dveře. Část dřevěných oken bude vy-
měněna a ostatní opraveny. Součástí 
stavby je i nová soustava ochrany před 

bleskem. Celková investice města bude 
bezmála 3,4 miliony korun.

„Jelikož se jedná o kulturní pa-
mátku a  i velkou investici, požádali 
jsme o dotaci z Ministerstva kultu-
ry z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2019, která 
by mohla část nákladů pokrýt,“ říká 
starosta Znojma Jan Grois. 

Práce na budově začaly na konci 
května a s jejich ukončením se počítá 
na začátku září, než začne Znojem-
ské historické vinobraní. Slepičí trh 
i s opraveným domem se tak během 
vinobraní bude moci opět proměnit 
na Vinný trh čili jednu ze třinácti scén 
letošního programu.  zp, lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 22. srpna 2019, uzávěr-
ka je 12. srpna. 

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a jeho městských čás-
tech je prováděn každý lichý týden 
svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 7. srpna ve 12.00 hodin. 

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádaných městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v Turistickém 
informačním centru na Obrokové 
ulici nebo na  webových strán-
kách www.znojemskabeseda.cz/ 
poradane-akce/akce-pro-seniory. 
Počet míst na akcích bývá zpra-
vidla omezen.  Nová sezóna 
2019/2020 začíná v září.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné za-
půjčit si kostým na maškarní, kar-
neval či jinou zábavu. Na zápůjč- 
ce je nutné se předem domluvit, 
na tel. 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je 
vrátit neponičené!

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. Jan-
ského, tel. 515  215  563) Po–Pá 
17.00–22.00,  So,  Ne,  svátky  
8.00–20.00. V náhlých případech 
poskytuje léčebnou péči nepře-
tržitě Zdravotnická záchranná 
služba – telefon 155, 112.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída,  tel . 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00
Kaufland  ( Jarošova ul . ,  tel . 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.

Krásné 95. narozeniny oslavila 
Anna Kalousová, poslední žijící zno-
jemská bojovnice partyzánského 
odboje. Jeho aktivní účastnicí byla 
v  době 2. světové války na  území 
tehdejší Jugoslávie.

U příležitosti jejích narozenin na-
vštívili oslavenkyni místostarosta Jan 
Blaha, ředitelka Centra sociálních slu-
žeb Znojma Radka Sovjáková a zástup-
ci Českého svazu bojovníků za svobodu 
Vratislava a František Skřivánkovi, a to 
nejen s přáním pevného zdraví. Anně 
Kalousové předali zástupci Českého 
svazu bojovníků za svobodu také pa-
mětní medaili Českého svazu bojovní-
ků za svobodu. Nejde zdaleka o první 
medaili, kterou statečná žena za své 
hrdinství obdržela. Před třemi lety pře-
vzala z téže organizace medaili 2. stup-
ně. Anna Kalousová se po válce pře-
stěhovala do tehdejší Československé 

Poslední partyzánka 
oslavila narozeniny

 Statečná žena, oslavenkyně Anna Ka-
lousová.  Foto: zp

 Podoba kláštera v  Louce se s  novými 
okny pomalu mění.  Foto: pm

republiky. Celý život se živila jako fo-
tografka. Dnes žije ve Znojmě v Domě 
s byty zvláštního určení na Vančurově 
ulici, kde může využívat služeb pečova-
telek.  zp, lp

Od  září začne město pracovat 
na opravě mostu přes řeku Dyji v blíz-
kosti Obří hlavy.

S komplikacemi v dopravě musí 
počítat bydlící i  zahrádkáři. Práce 
na mostě potrvají až do listopadu to-

Oprava uzavře most přes Dyji
hoto roku. V tomto čase bude most za-
vřený a nepřístupný nejen pro chodce, 
ale i pro řidiče a cyklisty. Pěší budou 
moci využít malé lávky (blíže k želez-
ničnímu mostu). Auta mohou přejet 
přes most v Sedlešovicích.  lp

Další nová 
okna v Louce

V Louckém klášteře, národní kul-
turní památce Znojma, právě probí-
há pátá etapa výměny oken. Nová 
okna letos dostane východní fasáda 
barokního konventu. Namontováno 
je už jednadvacet nových oken.

Celkem bude namontováno šesta- 
třicet oken, přičemž investice města 
činí 3,2 milionů korun. Všechny repli-
ky oken vychází z historických podkla-
dů a jejich vzhled schválili památkáři. 
Okna jsou kastlová s otevíráním do-
vnitř a jsou vyrobena z masivu mod-
řínu s nátěrem v barvě matné slonové 
kosti. Venkovní parapety budou řešeny 
štukatérsky v rámci budoucích oprav 
fasád. Repase se dočkají také původní 
dvoukřídlé dveře. pm



ci a v Příměticích. Provozuje je společ-
nost FCC Znojmo a slouží především 
pro převzetí odpadů, které produkují 
domácnosti ve Znojmě a jeho příměst-
ských částech a které běžný občan ne-
může dát do popelnice, protože se tam 
nevejdou, nebo tam nepatří. Co lze 
na  sběrný dvůr odevzdat naleznete 
na webu města www.znojmocity.cz.

Zlepšeme Česko – 
neakceptujme černé skládky

Odstranění černé skládky zajišťuje 
město. Pokud na nějakou narazíte, 
můžete ji nahlásit na Městskou policii 
(tel. číslo 156) nebo na odbor investic 
a technických služeb (tel. 515 216 133).

Další možností, jak ihned in-
formovat městský úřad, je aplikace 
Zlepšeme Česko. Stačí skládku vyfotit, 
popsat přesné místo a  informace se 
dostane k zodpovědným úředníkům. 
Přes aplikaci lze také nahlásit nefungu-
jící osvětlení, poničený majetek obce 
nebo například nepořádek v parcích 
či v lese. Pomůže vám Mobilní rozhlas. 
Více k registraci do Mobilního rozhla-
su se dočtete na str. 6.  pm, lp
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POCTIVÍ LIDÉ 
STÁLE ŽIJÍ
Byť jsou mnozí skeptičtí, stále 
jsou ve společnosti lidé, pro kte-
ré je poctivost samozřejmostí. 
V jeden večer přinesl na služebnu 
městské policie muž peněženku, 
kterou našel na ulici. Její obsah 
byl poházený okolo. Jednalo se 
o doklady a platební karty, ale 
i  hotovost přes jedenáct tisíc 
korun. Díky poctivému nálezci 
se ztracené věci dostaly zpět 
ke šťastnému majiteli. A při cestě 
do práce našel jiný muž také pe-
něženku na ulici. Obsahovala do-
klady, různé průkazky a drobnou 
hotovost. I  tento nález skončil 
u majitelky.

ZVÍŘATA SKONČILA 
V DOBRÉ PÉČI
Díky strážníkům skončilo během 
jediného víkendu v dobré péči 
hned několik zvířat, které muži 
zákona našli v ulicích. Do měst-
ského útulku v  Načeraticích 
dovezli strážníci v pátek pejska, 
který se bez dohledu majitele 
potuloval v  Příměticích. Druhý 
den do útulku přivezli kotě, kte-
ré se toulalo poblíž paneláku. 
O dvě hodinky později pak hlídka 
odchytila mládě poštolky, které 
vletělo do bytu na Coufalově ulici 
a nemělo se k odletu. A brzy ráno 
v neděli našel kolemjdoucí u řeky 
Dyje mladé káně. I  to strážníci 
opatrně odchytili. Poštolku i káně 
pak předali do péče chovatele ze 
Sokolnické chaty v Oblekovicích.

POLIL TAXIKÁŘE 
I JEHO AUTO
Opilý pětadvacetiletý muž při-
volal taxi, pak v autě pivem polil 
sedačky i  taxikáře a bez placení 
utekl do blízké restaurace, kde 
se schovával před přivolanými 
strážníky. Vysmíval se jim, slov-
ně je napadal a nevyšla mu ani 
taktika, že je nesvéprávný. Nere-
agoval ani na  jejich opakované 
výzvy k  prokázání totožnosti. 
Strážníci tedy přistoupili k pře-
dem avizovanému předvedení 
na služebnu, kde i přes mladíkovy 
vulgarity zjistili jeho totožnost. 
Jízdné taxikáři nakonec zaplatil 
jeho známý. Posléze mladíka sice 
propustili, jenže zjištěné skuteč-
nosti napovídaly, že pivo rozlil 
ve vozidle úmyslně, a tím způsobil 
majetkovou škodu. K té se přidalo 
i napadání strážníků a věc tak byla 
předána k dořešení příslušnému 
správnímu orgánu. Opilci hrozí 
pokuta až 50 000 korun.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Občané Znojma přispěli ke snížení 
emisí skleníkových plynů nebo k úspo-
ře vody. Podařilo se jim to díky jejich 
sběru 96 000 kilogramů již nefunkční-
ho elektrozařízení za rok 2018.

Studii výsledků sběru elektroodpa-
dů obdrželo město Znojmo od nezis-
kové společnosti ASEKOL, se kterou 
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděného elektra.

Podle studie LCA (studie životní-
ho cyklu – pozn. red.) bylo ve Znojmě 
uspořeno 1 217,20 MWh elektřiny, 

Znojmáci vytřídili 96 000 kg elektra
65 781,57 litrů ropy, 5 487,53 m3 vody 
a 48,20 tun primárních surovin. Tako-
vé množství ropy odpovídá spotřebě 
stejného množství potřebného k ujetí 
967 376 kilometrů osobním automo-

bilem. Další zajímavé číslo je množ-
ství uspořené vody, to se rovná stejné-
mu množství při 73 658 sprchováních. 
Tříděním elektra se také snížily emise 
skleníkových plynů o 256,95 tun CO2.

Tento výsledek jednoznačně uka-
zuje, že zpětný odběr elektrozařízení, 
i těch nejmenších, má nezanedbatelný 

pozitivní dopad na životní prostředí. 
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostře-
dí, si zaslouží obrovský dík.

Kam odevzdat vysloužilé elektro?
Staré a nefunkční elektrické spotře-

biče vhazujte do červených kontejnerů, 
které jsou rozmístěny po Znojmě. Pa-
tří do nich drobné elektro (baterie, 
kalkulačky, rádia, drobné počítačové 
vybavení, telefony apod.). Větší elektro 
(televize, monitory, zářivky lednice aj.) 
patří na sběrný dvůr v Dobšické ulici 
nebo v Příměticích. Nejbližší sběrné 
místo najdete na www.sberne-dvory.cz  
nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Další praktické informace, jak 
správně třídit odpad, naleznete na webo-
vých stránkách Rodiny Okurkovy –  
www.rodinaokurkova.cz. zp, lp

Web rodiny Okurkovy www.
rodinaokurkova.cz přináší spoustu 
zajímavých a důležitých informací 
nejen při třídění odpadů. Zároveň 
na něm najdete rady, jak bioodpad 
třídit správně.

Každé třídění odpadů má smysl 
tehdy, pokud se provádí správně. To 

Co patří a nepatří do bioodpadu
platí i pro bioodpad v hnědých plas-
tových kontejnerech. Pokud posádka 
svozového vozidla v hnědých popelni-
cích objeví odpad, který sem nepatří, 
nemůže již dojít k jeho dalšímu zpra-
cování na kompostárně. Celý obsah 
nádoby je tak znehodnocen a třídění 
ztrácí smysl.

Svoz bioodpadu je ve  Znojmě 
prováděn každý lichý týden. Nárok 
na nádobu na bioodpady má trvale 
bydlící osoba města Znojma, která má 
u své nemovitosti pozemek se zahra-
dou nebo zelení. Pokud máte o nádo-
bu zájem, stačí si zažádat na odboru 
investic a  technických služeb (kon-

taktní osobou je Petra Holíková, tel.: 
515 216 133, e-mail: petra.holikova 
@muznojmo.cz).  pm

CO JE A CO NENÍ BIOODPAD?
■ Do nádoby na bioodpad patří 
pouze tráva, rostliny a rostlinné 
zbytky, seno, sláma, listí, štěpky 
a piliny nebo dřevní hmota včetně 
menších větví.
■ Do bionádoby naopak nepatří 
zbytky jídel, živočišné zbytky, ex-
krementy zvířat, komunální odpad 
nebo recyklovatelné složky odpa-
du, nebezpečný odpad, stavební 
odpad nebo textil.

Problém asi každého města či 
obce jsou černé skládky. Znojmo bo-
hužel nevyjímaje.

Černé skládky vznikají, i když jejich 
„tvůrcům“ hrozí nemalá pokuta. Čer-
nou skládkou je už i samotné umisťová-
ní jiných druhů odpadů, než pro která 
jsou určena separační hnízda. Přesto 
neukáznění občané stále odkládají pyt-
le s odpadem u košů v centru města, 
hromadí krabice nebo nábytek u kon-
tejnerových stanovišť na tříděný odpad 
nebo zakládají černé skládky u silnic 
i v přírodě. Kam tedy s přebytečným 
odpadem, který nepatří do popelnic 
nebo do kontejnerů na tříděný odpad?

Odpovědí jsou sběrné dvory. Ty 
najdou občané Znojma v Dobšické uli-

Dejme STOP černým skládkám!

Pro znojemské občany
je odložení odpadu

ve sběrném dvoře zdarma.
Stačí se prokázat

občanských průkazem.
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SLOVO OPOZICE

Pokud podnikáte v cestovním ru-
chu na Znojemsku a vaše služby a ak-
tivity jsou vhodné pro rodiny s dětmi, 
ZnojmoRegion vám dává možnost se 
ještě více prezentovat.

Je jedno, zda poskytujete ubytování, 
provozujete restauraci nebo jakoukoli 
turistickou atrakci vhodnou pro celé 
rodiny. Všem se nyní otevírá nabídka 
společnosti ZnojmoRegion zaměřená 
na podporu rodinné turistiky v oblasti 
Znojemsko a Podyjí, tedy v celém Zno-
jemském okrese. 

V přípravě je speciální průvodce pro 
rodiny s dětmi, který představí vhodné 
tipy na výlety doplněné o doporuče-
ní konkrétních „baby-friendly“ služeb 
v nejbližším okolí. Půjde o tištěný be-
dekr distribuovaný ve všech informač-
ních centrech v regionu, na domácích 

ZnojmoRegion hledá 
„baby-friendly“ partnery

i zahraničních veletrzích či prostřednic-
tvím Centrály cestovního ruchu – Jižní 
Morava a TIC Brno. ZnojmoRegion jej 
chce vydat ještě před zahájením zimní 
veletržní sezóny, tak aby byl propagační 
efekt co největší. K dispozici bude také 
v on-line podobě.

Podnikatelé, kteří mají zájem být 
do tohoto projektu zařazení, se stanou 
za poplatek 2500 Kč na rok Partnery 
ZnojmoRegionu. Musí se však přihlásit 
nejpozději do konce prázdnin – po-
drobnosti partnerské výzvy i kontakty 
k přihlášení najdete na www.znojmo-
region.cz/aktuality.  IN

 Ilusrační foto.  Foto: O. Bednařík

Vážení čtenáři, ráda bych 
se v tomto příspěvku 
věnovala práci klubu SPD 
v Zastupitelstvu města 
Znojma.

V  minulém 
vydání Znojem-
ských listů pan 
Jakub Krainer, 
Zastupitel za Pro 
Znojmo, nazna-
čuje,  že  snad 
klub SPD není 
tou pravou opo-
zicí, neboť při 
jednání Zastupi-
telstva mívá „té-

měř vždy“ shodný názor jako nynější 
koalice. To mě do jisté míry pobavilo, 
a proto jsem se rozhodla reagovat. 
Klub hnutí SPD se velmi pečlivě chys-
tá na každé jednání Zastupitelstva, 
každý jednotlivý bod probírá, přičemž 
nás zajímá, zda je tento bod přínosný 
pro občany města Znojma a zda je 
v souladu s programem SPD. Pro nás 

není podstatné, kdo ten či onen bod 
navrhuje, ale zda je či není dobrý pro 
blaho občanů a města. Připadalo by 
nám naopak poněkud hloupé se vyme-
zovat jen proto, abychom ukázali, jak 
jsme dobrá opozice. Ale no tak! Kaž-
dému Zastupiteli by měla na srdci ležet 
především práce pro město Znojmo, 
nikoli nějaké soupeření. Nejsme už 
přece na pískovišti. Pokud bod jednání 
není v souladu s názorem klubu SPD, 
hlasovat pro něj nebudeme – jak už si 
i pan Zastupitel Krainer jistě povšiml. 

To, že se na jednání Zastupitelstva 
města Znojma připravujeme oprav-
du důkladně, dokazuje i fakt, že jsem 
jako jediná (za klub SPD) na jednání 
Zastupitelstva dne 29. 4. 2019 upozor-
nila na chyby ve schvalované kupní 
smlouvě. Nepřekvapilo mne, že jsou 
ve  smlouvě chyby (to se může stát, 
jsme jen lidé), ale spíše to, že jsme 
si toho všimli jako jediní. Obrázek 
o poctivé práci si jistě již každý čtenář 
udělá sám...

Mgr. Petra Svedíková Vávrová, 
Zastupitelka města Znojma 

za hnutí Svoboda a přímá demokracie

 Petra Svedíková 
Vávrová.
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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.

Kolumbus našel nabídky za vás

Společnost S-A-S STAVBY spol. s r.o. 
hledá kolegu/kolegyni na pozici

ASISTENT – ASISTENTKA
(poloviční úvazek)

Měl/a byste splňovat:
SŠ obecného či ekonomického zaměření.

Organizační a komunikační dovednosti, schopnost sebeřízení,  
příjemné vystupování.

Práci s PC na uživatelské úrovni (MS Word, Excel).
Komunikační znalosti NJ a AJ (není podmínkou).

Kreativní a inovativní přístup při vymýšlení nových postupů/řešení.
Samostatnost, asertivitu, odolnost vůči stresu.

Vaše pracovní podmínky:
Místo práce: Znojmo.
Příspěvek na stravné.

Motivující finanční ohodnocení.

Termín nástupu: dle dohody – možno ihned.

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis  
na e-mail: vera.svobodova@sasgroup.cz  

nebo volejte na tel: 530 512 111.

Požadujeme:
Technické myšlení a cit pro techniku.
Vzdělání ideálně stavebního směru.

Nutná komunikativní znalost němčiny. 
Komunikativnost.

Orientace na zákazníka.
Příjemné vystupování.

Nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení.
Kreativní a různorodou práci.
Příjemné pracovní prostředí.

Flexibilní pracovní dobu.
Možnost částečného Home office (po zapracování a zk. době).

5 týdnů dovolené po zapracování.
Spolupráci s německým, rakouským a anglickým trhem.

Dotované stravování.

Místo výkonu práce:  
SWN Moravia, s.r.o. Mladoňovice 65, 675 32 Třebelovice;

www.swn.cz

Kontaktní osoba:  
p. Michal Štěpán / stepan@swn.cz / tel: +420 773 660 148

Práce je vhodná i pro ABSOLVENTY.

SWN Moravia, s.r.o.
nabízí pozici

ASISTENTKA 
OBCHODU

RWT Plus CZ s.r.o.
hledá nové spolupracovníky do oddělení statiky na pozici

KONSTRUKTÉR / KRESLIČ VÝKRESŮ 
TVARU A VÝZTUŽE

40 h / Plný úvazek

Náplň práce
• podpora oddělení statiky • vytváření konstrukčních výkresů, výkresů 

tvaru a výztuže v CAD •

Váš profil
• absolvent SŠ nebo VŠ stavebního směru, zejména v oborech  
statika nebo pozemní stavby • znalost tvorby výkresů výztuže  

v programu Nemetschek Allplan výhodou • MS Office, doplňkově AutoCAD 
a Revit • prostorová představivost • flexibilita • dobrá znalost německého 

jazyka (min. B1) • řidičský průkaz sk. B •

Nabízíme
• odpovídající finanční ohodnocení • spolupráci na zahraničních projektech, 

zejména v Rakousku • pružnou pracovní dobu • 25 dní dovolené •

Nástup možný ihned
V případě zájmu zašlete své CV  

na e-mail office@rwtplus.cz – Ing. Petr Čada
woschitzgroup.com/rwt-plus-cz
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Ještě nekončíme. Bavte se s létem.

Střed léta ve  středu historic-
kého Znojma rozvibruje Šramlfest 
2019. Užít si mnohožánrovou směs 

Šraml řízlý jazzem servíruje hudební lahůdky
muziky a divadla budete moci v pá-
tek a  v  sobotu 26. a  27. července  
Na Káře.

Už po dvanácté připravuje orga-
nizátorský tým spolku Na  Věčnos-
ti kulturní program pro milovníky 
multižánrové hudby. Dramaturgie se 
nenechává omámit středoproudovými 
trendy, ale jede si vlastní linku výběru 
z české i zahraniční hudební scény. 
Na Šramlu tak objevíte dosud nepoz-
nané hudební lahůdky.

Že je Šraml řízlý jazzem, jsme 
mohli pozorovat již po léta. Zástupcem 
tohoto stylu bude například projekt 
akordeonisty Romana Zabelova a mul-
tiinstrumentalisty Jana Šika.

„Skvělý elektronický jazz-rock 
nabídne také německá formace KUF, 
která představí originální vokální 
kompozice doplněné o syntezátorové 
podklady, to vše s živými bicími, kon-
trabasem a klávesami. Po deseti letech 

se do Znojma vrací úchvatná meziná-
rodní skupina East Affair s energic-
kým folk-blues-jazzem, jemuž vévodí 
cimbál Jury Wajdy, rodáka z Opavy, 
který na Šramlfestu hrál již s několika 
dalšími projekty. Pro ty, jenž potřebují 
na  festivalu pořádnou tancovačku, 
jsme pozvali Botticelli Baby z Esse-
nu, kteří překypují energií natolik, že 
Kára nejspíš vzlétne,“ láká na festival 
hudební dramaturg Jan Krejčí. Teč-
kou pátečního večera budou skvělí 
Led Farmers z Irska hrající tradiční 
irský folk-rock. „Sobotní večer pak 
zakončíme elektronickým projektem 
z Holandska s názvem Polynation,“ 
dodává Pavel Fila, pořadatel a mode-
rátor festivalu.

Divadelní potěšení 
nejen pro děti

Šramlfest tradičně nabízí potě-
chu také fanouškům divadla. Pro děti 

bude připravena autorská loutková 
pohádka Zuna od divadla Continuo 
i klasický příběh Robina Hooda, nej-
známějšího zbojníka všech dob. Fes-
tival pak zakončí komedie O humoru 
od divadelního spolku Squadra Sua. 
Divadelní představení pro děti na-
jdete na Mikulášském náměstí vždy 
od  16.00 hodin. Páteční program 
bude doplněn o slam poetrové vstupy 
mistra Anatola Svahilce, který před-
staví recitál na pomezí poezie, fyzic-
kého divadla, tance sv. Víta a sokolské 
cvičenecké sestavy.

Příjemný zážitek skýtá na Šram- 
lu i nabídka dobrého jídla, program 
pro děti, tvořivý ateliér z dílny GaP 
na Kollárově ulici a samozřejmě přá-
telská nálada návštěvníků i organi-
zátorů a v neposlední řadě opojnost 
vyhlášeného znojemského vína. Po-
drobný program najdete na webu sra-
mlfest.eu.  lk, lp

 Divadelní duo Jaromír a jeho Robin Hood. 
 Foto: FB Sramlfest

FILMOVÉ LÉTO ZA VLKOVOU VĚŽÍ, 
Kapucínská zahrada, vždy 21.30
1. 8. Bohemian Rhapsody / USA

4. 8. Teroristka/ČR
6. 8. Toman/ČR
8. 8. Mama Mia! Here We go again / USA

2. 8. Slavnosti okurek – více na str. 9.

2. a 9. 8. Večerní prohlídka Radniční 
věže s ponocným, 20.00–21.30.

ŘÍZENÉ DEGUSTACE A PROHLÍDKY 
ZNOJMA, www.navajn.cz
3. 8. Noční romantické Znojmo, začátek 
prohlídky ul. Zelenářská 16, 20.00.

ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019 – program SRPEN
www.znojemskabeseda.cz

7. 8. Řízená degustace vín, nádvoří Staré 
pekárny, Velká Mikulášská 3, 19.00.
10. 8. Řízená degustace vín a  kávy, 
hradební příkop u  Střelniční věže,  
19.00. 
17. 8. Noční romantické Znojmo, začá-
tek prohlídky ul. Zelenářská 16, 20.00.
24. 8. Prohlídka Znojma se ZNOVÍN-
ským vínem, začátek prohlídky ul. Ze-
lenářská 16, 20.00.
21. 8. Řízená degustace vín, nádvo-
ří Staré pekárny, Velká Mikulášská 3,  
19.00.
31. 8. Piknik s degustací vín s výhledem 
na královské Znojmo, sraz u řeky Dyje 
u Obří hlavy, 18.00.

5. a  19. 8. Hradební pondělí, Jižní 
hradební příkop pod Kapucínskou 
zahradou – 10.00 vystoupení pro děti, 
11–13 ukázka sokolnictví, 16–21 ukázky 
zbraní a zbroje.

POHÁDKOVÉ LÉTO V DOMĚ UMĚNÍ, 
vždy 16.00 
6. 8. Pletené pohádky
13. 8. Nebojsa 
20. 8. Kometa je popleta 
27. 8. O Palečkovi 

7. 8. Divadelní spolek Rotunda – 
Revizor, hradební příkop u Střelniční 
věže, 20.30.

8. 8. Rytířský jezdecký turnaj: Tem-
pláři – rytíři ve znamení kříže – Diva-
delní a kaskadérská společnost Štvanci, 
hradební příkop u Střelniční věže, 16.00 
a 19.00. 

12. a 26. 8. Sokolnická ukázka, střelba 
z luku, Jižní hradební příkop pod Kapu-
cínskou zahradou, vždy 11.00.

13. 8. Musica Antiqua, nádvoří Staré 
pekárny, Velká Mikulášská 3, 20.00 – 
více na str. 14. 

14. 8. PLAYÁDA, multižánrový mini-
festival, hradební příkop u Střelniční 
věže, 19.00. 

21.–25. 8. Znojmo žije divadlem – více 
na str. 9.

27. 8. Hvězda svítí nad Sinajem – zpěv 
Edita Adlerová, kaple sv. Václava, Miku-
lášské náměstí, 20.00 – více na str. 14.

28. 8. Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka, nádvoří Domu umění, 19.00. 

Prohlídky hradebního opevnění 
Znojma s průvodcem – denně 9.30 
a 13.30, vstupenky v TIC.
Prohlídky Znojma s průvodcem – denně 
16.00, vstupenky v TIC.

Ponocný – postavu ponocného potkáte 
na trase Masarykovo nám. – Mikulášská 
ulice – Mikulášské náměstí – ulice Pře-
myslovců – Václavské náměstí – Obro-
ková. Vždy v pátek a sobotu ve 21.00 
a 22.00. 



V pěti dnech třináct představení. 
Je tady sedmý ročník festivalu Znoj-
mo žije divadlem! Hrát vám budou 
21.–25. srpna zkušení bardi, talento-
vaní umělci i herecký potěr.

I v tomto roce se divadlo nastěhuje 
hlavně do nepřehlédnutelného šapitó 
na  Horním náměstí, ale také třeba 
do Gránického údolí. 

Navíc bude 22. a 23. srpna vždy 
od 15.00 hodin v Dolním sále Znojem-
ské Besedy Stand-up workshop. Pod 
vedením zkušeného improvizátora 
herce Filipa Tellera si tak budete moci 
vytvořit vlastní jevištní stand-up vý-
stup. Vstupenky na festival jsou k do-
stání v předprodeji v TIC (Obroková 
ul.) nebo přímo na místě.  lp
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 Filip Teller a Pavol Seriš (v pozadí), dva představitelé mladé 
generace autorského komediálního divadla. Na letošním festi-
valu uvidíte Filipa Tellera jako Cikánského boxera a Pavola Seri-
še jako Pozemšťana.  Foto: Archiv ZL

Pod šapitem i v Gránicích to rozbalí Roden, Hanuš nebo Teller

PROGRAM
Středa 21. 8.
13.00 a 17.00 Horní náměstí / Obro-
ková ulice 
SUGAR A BIČ – Robo Erectus 
Komická pouliční pantomima. Hají: 
A. Eliáš a L. Šimon

15.00 Horní náměstí / Obroková ulice 
LETKYNĚ – Holektiv
Představení inspirované životem první 
české pilotky Boženy Laglerové. Hrají: 
A. Vykysalá, K. Křížková, E.Stará 

20.30 Horní náměstí – šapitó 
INDIÁNI V OHROŽENÍ – Hadivadlo 
Kultovní inscenace inspirovaná Ein-
steinovou teorií relativity. 
Hrají: C. Drozda, M. Ludvíková / K. Kumha-
lová, A. Kryštůfková, M. Maršálek a další.

Čtvrtek 22. 8.
16.00 Horní náměstí – venku
SMETÁČEK A SYN – G.N.A.T. 
Pouliční akrobatická klauniáda. 
Hrají: Š. Pliska, A. Lyga.

17.00 Horní náměstí – šapitó
SMRTELNÍCI – Divadlo Yarmat (SK) 
Velkohubá scénická miniatura. 
Hrají: D. Gudabová, Z. Kazimírová a další.

20. 30 Horní náměstí – šapitó
POZEMŠŤAN – Divadlo Bolka Polívky, 
P. Seriš 
Fyzický „stand-up“ mladého nadějného 
komika ze Slovenska. 
Hraje: Pavol Seriš.

Pátek 23. 8.
16.00 Horní náměstí – šapitó
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA – Clown 
Family 
Interaktivní pohádka plná písniček 
a soutěží. 
Hrají: J. Šprynar a Z. Vodičková.

17.00 Obroková ulice
FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI – Divadlo 
Spektákl 
Příběh o lásce dvou mladých lidí. 
Hrají: J. Kučera, D. Šišková / E. Burešová 
a další.

20.30 Horní náměstí – šapitó 
ZKURVENÍ HAVLISTI – Komediograf 
Tři muži, tři ručníky, jedna sauna. 
Hrají: M. Hanuš, D. Gondík, T. Měcháček.

22.00 Horní náměs-
tí – šapitó
VRBOVSKÍ VÍŤAZI
Hudebně-pracovní 
skupina multiinstru-
mentalistů dvojice 
Braňo Jobusa a An-
dreje Budislava Jo-
busa.

Sobota 24. 8.
16.30 Štukový sál 
Znojemské Besedy
POHÁDKY – Nori 
Sawa (Japonsko)
Jak to vypadá v ža-
ludku vlka po  tom, 
co sežral Karkulku 
s babičkou? 
Hraje: Nori Sawa. 

20.30 Horní náměstí – šapitó 
VZHŮRU DO DIVOČINY – Studio Dva 
Příběh manželů Alice a Jindřicha.
Hrají: K. Roden, J. Krausová, K. Badinko-
vá Nováková.

Neděle 25. 8.
21.00 Gránice – severní přístupová 
cesta k hradu / Hospůdka Na Věčnosti
CIKÁNSKÝ BOXER – Filip Teller 
Příběh o přátelství, které bylo v Třetí říši 
zakázané. Hraje: Filip Teller. 

Krásy a historii Znojma mohou 
rodiny s dětmi poznávat zábavnou 
formou, a to prostřednictvím mobilní 
hry Skryté příběhy. Oblíbená geolo-
kační hra nabízí již tři nenáročné tu-
ristické trasy plné úkolů a zajímavých 
informací. 

Díky venkovní hře Skryté příběhy 
poznáte nejen nová místa, ale navíc 
můžete cestovat v čase a udělat každý 
rodinný výlet neobyčejným dobro-
družstvím. Hra je určena především 
dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i do-
spělé. Na začátku je nutné stáhnout si 
do chytrého telefonu aplikaci Skryté 
příběhy a vybrat si ten příběh, který 
chcete odkrýt. Každý příběh nabízí 
pět až devět úkolů na trase. Aplikace 
je ke stažení zdarma pro operační sys-
tém Android i iOS. Kompletní infor-
mace o hře Skryté příběhy naleznete 
na www.skrytepribehy.cz.

 
Kterou cestou se vydat?

První příběh Záhada Psí věže je 
situován do raných dějin města a jeho 
hlavním motivem je povýšení Znojma 
na královské město v roce 1226 Přemys-

Objevujte Znojmo
zábavnými Skrytými příběhy

lem Otakarem I. Český král se v té době 
rozhodl na pomoc se založením města 
povolat lokátora Edelberta Mauera. Ten 
je také vypravěčem příběhu. Trasa dlou-
há cca 4 km vede historickým centrem 
Znojma. Začátek trasy je u Turistického 
informačního centra na Obrokové ulici. 
Na tvorbě příběhu se podílelo Jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě.

Druhý příběh Stroj na počasí je 
situován do Přímětic roku 1760 a jeho 
hlavní postavou je kněz Prokop Diviš, 
který řeší strach svých sousedů z jeho 
vynálezu. Jde o kilometrovou trasu 
s pěti zastaveními.

Třetí, zatím nejnovější příběh 
Prušácké výpalné zavede hráče do oko-
lí Louckého kláštera. Uživatel se opět 
potkává s Prokopem Divišem, který 
v roce 1742 musí vyřešit obsazení kláš-
tera pruskou armádou a zajetí opata. 
Trasa má přibližně 2 km.  zp, lp

Aplikace ke hře 
Skryté příběhy 

je zdarma.

Okurkové slavnosti nemohou 
v  programu Znojemského kultur-
ního léta chybět. V  pátek 2. srpna 
je můžete navštívit od 10.00 hodin 
na Masarykově náměstí ve Znojmě.

Slavnosti zahájí Cimbálová muzi-
ka Denár (zahraje také v 19.00 hod.). 
Návštěvníci uvidí výstavu zemědělské 
techniky Agrall Bantice, farmářský 
trh, připraveny budou soutěže pro děti 

Bude z vás okurkový král?
(atrakce najdou na Horním náměstí), 
řemeslné dílny i přehlídka historických 
traktorů. A do éteru se ponese muzika 
flašinetáře. 

V 11.45 a ve 14.00 se můžete po-
dívat na Kuchařskou show Karolíny 
Kamberské, která si navíc připravila 
od 15.15 vystoupení pro děti. Ve 13.00 
zahrají Komedianti na káře a v 16.00 
startuje oblíbená soutěž o nejlepší okur- 
ku a rychlokvašku.

Staňte se okurkovým králem
Stát se králem zelené pochoutky 

může každý. Pokud se do 26. července 
přihlásí odevzdáním soutěžního vzor-
ku sterilovaných okurek nebo rych-
lokvašek ve Znojemské Besedě, má 
možnost sesadit z okurkového trůnu 
loňského krále. K výrobku je nutné 
přidat kontaktní údaje a recepturu. Tak 
neváhejte, přihlaste se i na poslední 
chvíli a dokažte všem, že doma děláte 
ty nejlepší okurky nebo rychlokvašky 
na světě. 

Slavnosti obohatí v  18.00 hod.  
efko soutěž v plnění zavařovací skle-
nice na čas. O závěrečnou tečku se 
ve 20.30 postará hudba v podání Fun-
ky X-Bandu.  lp

 Vítaným hostem Okurkových slavností 
bude úspěšná kuchařka Karolína Kamber-
ská.  Foto: Archiv KK



doucí sociálního odboru, Městského 
úřadu ve Znojmě. 

Vzhledem k udržitelnosti a dal-
šímu návaznému rozvoji rodinné 
politiky ve Znojmě, vznikla v červnu 

2019 na sociálním 
odboru nová po-
zice pracovníka 
Rodinné politiky 
města Znojma, 
kter ým je Dita 
C e t l ov á .  D í k y 
tomu bude možné 

pokračovat v rozvoji dobře nastave-
ného komplexního systému podpory 
rodin ve městě, a to prostřednictvím 
tvorby výše zmíněné koncepce a akč-
ních plánů na další roky. 

„Těšíme se na setkávání a diskuze 
změřené na hodnotu rodiny jako ta-
kové. Budeme společně napříč všemi 
oblastmi veřejného života vytvářet či 
zachovávat priority zaměřené na to, 
abychom rodinu jako samostatnou 
jednotku či jako širší celek v kontextu 
celé naší společnosti podpořili v na-
šem městě v maximální možné míře,“ 
řekla Dita Cetlová.  SM, lp

„Nejstarší přirozenou 
společností je rodina“, 

řekl již v 18. století filosof 
Jean Jacques Rousseau.
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Znáte rodinu, která se nachází 
v tíživé životní situaci a neví jak dál? 
Snažili jste se takovým lidem pomoci, 
ale vaše síly na to nestačily? Nebo jste 
se možná i Vy sami někdy ocitli v za-
čarovaném kruhu problémů?

Pokud vám tato situace něco nebo 
někoho připomíná, jistě se vám bude 
hodit informace, kde najít pomocnou 
ruku. V okrese Znojmo funguje terénní 
služba, která se zabývá podporou a po-
mocí rodinám s dětmi nacházejícím  
se v tíživé životní situaci, která rodi-
čům brání naplňovat výchovnou, cito-
vě-emocionální a ekonomickou funkci 
rodiny a vést běžný způsob života. 
Služba Rodinný sociální asistent na-
bízí podporu v jejich snaze o zlepšení 
životní situace, vede je k samostatné-

Pomoc rodinám v nouzi
mu a odpovědnému životu. Kontakt:  
Rodinný sociální asistent, Dolní Čes-
ká 1, Znojmo, tel. 604 294 189, e-mail:  
rodinnyasistent@znojmo.charita.cz lp

SLUŽBA POMÁHÁ 
PŘI TĚCHTO POTÍŽÍCH
■ výchova dětí, péče o děti,
■ pomoc s přípravou dětí do školy,
■  vedení domácnosti, vedení 

rodinného rozpočtu,
■ dluhy, neplacení nájemného,
■  vyřízení sociálních dávek 

a dokladů,
■ registrace na úřadu práce,
■ hledání zaměstnání, bydlení,
■ zdraví a bezpečí, ochrana práv,
■  kontakt s veřejností, okolím, 

rodinou, zájmové činnosti.

Rodina a vše, co se jí týká, je zá-
sadní a důležitá v životě každého člo-
věka. Proto se také město Znojmo in-
tenzivně zabývá rodinnou politikou.

V 21. století je třeba rodinu ucho-
pit v  moderněj-
ším pojetí naší 
společnosti a růz-
nými dostupnými 
prostředky se tak 
přizpůsobit sou-
časným potřebám 
rodin do té míry, 
aby mohly žít spokojeným a naplně-
ným životem.

„V souvislosti s  tím byla v  roce 
2015 vytvořena Koncepce rodinné 
politiky Města Znojma na  období 
2016–2019, v níž jsou podrobně sta-
noveny a následně rozebrány jednotli-
vé priority, které se průběžně, v rámci 
spolupráce s mnoha dalšími subjekty, 
daří postupně naplňovat. Tímto byly 
položeny základní stavební kameny 
rodinné politiky v našem městě, tato 
oblast tak získala velkou hodnotu a má 
své nezastupitelné místo v dnešní spo-
lečnosti,“ uvedl Stanislav Maar, ve-

Rodinná politika má 
vlastní koordinátorku

Znojemský spolek Buďme v tom 
spolu, pomáhající lidem s PAS a jejich 
rodinám, hledá dobrovolníky: 

■  na jednorázové akce i na dlouhodo-
bou spolupráci,

■  na hlídání dětí s PAS při setkává-
ní rodičů nebo během akcí, které 
pořádáme,

■  na dopomoc zejména dětem s auti-
smem během volnočasových aktivit.

Hledáme dobrovolníky 
k dětem s autismem

Věnujte, prosím, trochu svého vol-
ného času, své energie a také znalostí 
a zkušeností. 

Kromě dobrého pocitu z toho, že 
pomůžete druhým, a množství nových 
zážitků, nabízí Spolek Buďme v tom 
spolu potvrzenou praxi o zkušenosti 
s lidmi s PAS.

Kontakty:
Eva Veselá, 731 014 010, 
belldandy@seznam.cz
Petra Lurská , 774 291 429, 
petalurska@gmail.com

Dobrovolnické centrum ADRA 
Znojmo hledá dobrovolníky k dětem 
do programu Pět P. 

Pět P je sociálně preventivní vol-
nočasový program pro děti (6–15 let) 
postavený na principu dobrovolného 
vztahu mezi jedním dítětem a jedním 
dospělým dobrovolníkem. Program 
funguje na principu individuálního 
přátelského vztahu mezi jedním dítě-
tem a dospělým dobrovolníkem.

Při dobrovolnické činnosti v pro-
gramu Pět P dojde k navázání blízkého 
přátelského vztahu klienta s dobrovol-
níkem, dítě bude mít tak možnost za-
žít si ve vztahu s dobrovolníkem pocit 
důvěry a přijetí, což vede ke zvyšování 
sebedůvěry a  sebevědomí dětského  

ADRA: Buď přítelem, 
buď oporou!

klienta. V prostředí bezpečného vztahu 
s dobrovolníkem se dítě prakticky učí 
dovednostem, které mu potom mohou 
pomoci v rozvíjení přirozených vztahů 
ve vrstevnické skupině a rodině. Pro-
gram dává dítěti možnost smysluplně 
strávit volný čas a získat nové zážitky, 
ukazuje dítěti jiné formy trávení volné-
ho času, než které dosud poznalo. Dítě 
tak získá nového blízkého člověka, který 
mu je průvodcem nebo společníkem, 
který na něj má čas, může si s ním hrát, 
povídat, s něčím se mu svěřit, rozvíjet 
své dovednosti nebo získat nové.

Více informací: DC ADRA Znoj-
mo, Dolní Česká 13, Znojmo, e-mail: 
katerina.kladenska@adra.cz, mobil: 
734 171 306, www.adraznojmo.cz.  lp

V rámci Dne otevřených dveří Do-
mova pro seniory v Jevišovicích do-
stali studenti znojemské střední školy 
na Přímětické ulici skvělou možnost 
k sebeprezentaci.

Žákyně oboru Kuchař-číšník, Ka-
deřník, Kosmetička, Hotelnictví a turi-
smus, Sociální činnost se tohoto úkolu 
zhostily velmi zodpovědně. Jejich pra-
covní nasazení bylo víc než výborné, 
a to i přesto, že pracovaly v neskuteč-
ném horku, kdy všichni museli do-

Studentky sklidily chválu

slova „utíkat před sluníčkem“, uvedla 
odborná vyučující Marcela Sabová. 
Zájem o práci žáků, zejména kadeřnic, 
byl obrovský. Děvčata stříhala nejen 
seniory, ale i návštěvníky Dne otevře-
ných dveří. Studentky také zdarma 
vařily kávu a připravovaly vafle, jiné 
pomáhaly s přesuny klientů Domova 
a s  jejich obsluhou. „Odcházeli jsme 
všichni s hřejivým pocitem u srdce, 
i když jsme byly neskutečně unavené“, 
vyjádřila se jedna ze studentek.  MS, lp

 Setkání seniorů s mladými lidmi bylo pro starší generaci příjemným rozptýlením.
  Foto: Archiv školy



Sportovní akci zorganizoval na vý-
bornou tým učitelek Dita Polachová 
a Jiřina Hubená z MŠ Dělnická.  lp

Plemeno: kříženec NO/Husky | Věk: 4 roky
Laky je poslušný, velmi čistotný pes vhodný k dětem. Je velmi živý, milu-
je procházky a  nejvíce lidskou společnost. Není to ale pes hlídací, takže 
na hlídání samostatné zahrady a objektu nedoporučujeme. Dobře mu bude 
u milující rodiny na oploceném dvorku s přístupem na zahradu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Laky
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 Studenti se již připravují na nový ročník, 
aby vykročili ve  stopách úspěchu Veroniky 
Moravcové.  Foto: Archiv školy

 Ceny dětem předávali starosta Znojma 
Jan Grois a vedoucí odboru školství Denisa 
Krátká, kteří také přišli děti v  jejich snažení 
podpořit.  Foto: Archiv ZL

Veronika Moravcová reprezen-
tovala školu GPOA Znojmo a  Jiho-
moravský kraj v celostátním finále 
Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 
v Opavě. Z 41. ročníku prestižní sou-
těže si odnesla vynikající druhé místo.

Čerstvá maturantka pedagogické-
ho oboru se dlouhodobě věnuje práci 
ve folklórním souboru Ráček v Soběsla-
vi. Několik let zaznamenávala lido-
vé písně a tance svého kraje, které se 
do této doby předávaly pouze ústním 
podáním. Vytvořila zpěvník, který 
sama ilustrovala, a příručku, podle kte-
ré lze učit lidové tance.  Zpěvník se stal 
základem Veroničiny rozsáhlé odborné 
práce, se kterou se přihlásila do prestiž-
ní středoškolské soutěže SOČ.

Svoji práci obhájila ve  školním, 
okresním i krajském kole a dovršila ji 
vynikajícím umístěním v silné celore-
publikové konkurenci. Právem všude 
sklízela obdiv a slova chvály. Navázala 
tak na tradici znojemské školy, která již 
po několik let patří v této soutěži k nej-

Veronika sklidila právem 
obdiv a stříbro

úspěšnějším středním školám. „Na její 
práci si nejvíce ceníme toho, jak sklou-
bila teoretické znalosti s praktickými 
dovednostmi a pro budoucí generace 
zaznamenala folklórní dědictví,“ uvedla 
na adresu Veroniky Moravcové členka 
krajské poroty Jaromíra Rubáčková.  lp

V rámci projektu města Znojma 
Rozhýbejme děti mateřských škol 
(dále jen MŠ) odstartoval na míst-
ním atletickém stadionu první ročník 
miniatletických závodů pro nejmenší 
školáčky.

V disciplínách běh na 50 m, skok 
do dálky z místa a hod míčkem sou-
těžila šestičlenná smíšená družstva 
ze sedmi škol – MŠ nám. Armády, MŠ 
Dělnická, MŠ Holandská, MŠ Pražská, 
MŠ nám. Republiky, MŠ Slovenská 
a MŠ Kravsko. Všechny děti se snažily 
jako praví atleti o co nejlepší výsledky. 
Zvítězila MŠ Holandská, na druhém 
místě skončila MŠ Dělnická a  třetí 
místo obsadila MŠ Kravsko.

Kromě medailí a poháru pro vítě-
ze, které zajistilo město Znojmo, byly 
pro všechny účastníky připraveny pěk-
né ceny od mnoha dalších sponzorů. 
Poděkování tak patří nejen jim, ale 
také rozhodčím z oddílu atletiky, kte-
ří pomohli s organizací celé soutěže. 

Malí atleti zářili na stadionu

Vyzkoušet si práci s moderními 
přístroji je snem mnoha studentů.  
A je-li k dispozici technologie „na ko-
lečkách“, je nasnadě, že ji znojemští 
studenti využili.

Velký zájem o práci se špičkovými 
přístroji projevila znojemská střední 
škola GPOA a objednala si pojízdné 
vědecké pracoviště. Nejbližší takové 
zařízení je v Brně, umístěné v interiéru 
speciálního kamionového návěsu. La-
serová řezačka, robotická ruka, lasero-

Studenti Gymnázia Dr. Karla Po-
lesného ve  Znojmě vyrazili do  Ně-
mecka na mezinárodní setkání mlá-
deže Ruhrgames 2019. Jako jediní 
reprezentovali Českou republiku.

Sportovně-přátelské setkání, na kte-
rém mělo zastoupení sedmnáct zemí, 
pořádala spolková země Nordrhein-
-Westfalen a město Duisburg. Studenti 
se účastnili sportovních, kulturních 
a poznávacích workshopů a společ-
ně s ostatními navštívili také koncert 
zpěváka Cro. Největším překvapením 
pro ně bylo obrovské množství atrak-
tivních sportovních disciplín, které si 

vý mikroskop nebo 3D tiskárna přijely 
za studenty do Znojma a během dvou 
dnů se u nich vystřídalo téměř 250 stu-
dentů z gymnaziálních tříd. Studenti 
se seznámili se specifiky jednotlivých 
přístrojů a naučili se s nimi zacházet. 
Později si tak mohli vyrobit plastickou 
fotografii nebo na elektronovém mik-
roskopu analyzovat vzorky materiálů. 
Netradiční metodu výuky umožnily 
znojemským studentům brněnské vy-
soké školy a technologický park.  lp

mohli vyzkoušet. Jezdili na vodních 
lyžích, skákali na obřích trampolínách, 
řídili bezmotorový letoun, hráli lacrosse 
nebo bubble football, tančili zumbu či 
hip hop, cvičili jógu, hráli na ukulele, 
vyzkoušeli freediving i geocaching. Ale 
také navštívili továrnu na výrobu žele-
za a s dalšími studenty z celého světa 
diskutovali na různých fórech o aktuál-
ních tématech. Poznávali jiné kultury 
a jazyky. Naši zemi představili v českém 
stánku, kde mimo jiné rozdávali vlast-
noručně upečené cukroví a perníčky. 
A všem s úspěchem předvedli, jak se 
tančí česká polka.  lp

Jediní reprezentovali 
Česko na Ruhrgames

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

Znojmo před čtyřmi lety udělilo 
čestné občanství Josefu Vlasákovi 
a to za jeho celoživotní sběratelskou 
činnost na poli historické fotodoku-
mentace města. Pětaosmdesátile-
tý vitální znojemský patriot sbírku 
snímků zachycujících vývoj města 
stále aktivně rozšiřuje. Nástupce má 
ve své dceři. Otevřeně říká, že jeho ro-
dina ho učila Znojmo milovat, chodit 
do Podyjí a rozumět jejich kráse.

Jak vzpomínáte na dětství, rodinu?
Celá rodina byla politicky činná. 

Moji rodiče byli známí výletníci do Po-
dyjí. Mě táhli na dvoukoláku do Podyjí 
od dvou let. Bydleli jsme ve Znojmě 
Na kopečku 3, a když za II. světové 
války bombardovali Znojmo, byli jsme 
na chvíli schovaní u máminy kamarád-
ky na Devíti mlýnech a taky ve sklepě 
domu na Obrokové ulici (dnes prodej-
na Švadlenka – pozn. red.). Tam jsme 
se utíkali schovat 20. dubna odpole-
dne, když byl nálet. Byli jsme v tom 
sklepě až do 7. května.

Co si z pobytu ve sklepě pamatujete?
V ten den, jak začal nálet, nás to 

venku chytlo – Kopeček i Slepou uli-
ci –, kde před barákem spadly dvě 
bomby. Utíkali jsme se schovat dolů 
do sklepa. Byl celý obydlený. Mě polo-
žili do troků, a jak byly venku ty rány 
z bombardování, tak jsem z těch troků 
vylítl ven (smích). Když padne bomba, 
je to rána jak z kanónu… A potom nic 
a najednou ten drek padá zpátky… 
Válka není veselá. Nebylo to jednodu-
ché, nálety jsme přežili ledaskde. Byl 
jsem malý kluk. Když skončila válka, 
bylo mi 10 let.

Děti vnímají i nepříjemné situace 
jinak než dospělí. Bral jste to jako 
hru, nebo jste věděl, že jde o něco 
nebezpečného?

Strach byl vždycky. Oni bombar-
dovali celkem pravidelně a jedna bom-
ba spadla před šatnu divadla. Byly tam 
šavle, meče… A tak jsme si s klukama 
šli hrát na  tři mušketýry. Měli jsme 
i „svůj“ tank, ve kterém jsme si hráli 
opásaní náboji – těch se všude válelo. 
I pušku jsme našli, ale tu nám naštěstí 
hned sebrali.

Válka ale vaši vášeň dokumentovat 
dějinný vývoj Znojma nespustila. 
Kde se vzaly počátky vašeho sběra-
telského zájmu?

Po válce jsem se vyučil na sou-
stružníka. Později jsem si udělal večer-
ní průmyslovku a v roce 1961 nastoupil 
do Sklářských strojíren v Příměticích 
a můj šéf jednou donesl ukázat album. 

Budu 
sommeliér!

O titul Sommeliera Moravy bu-
dou bojovat studenti i profesionálo-
vé. Přihlásit se je možné už nyní.

Asociace sommelierů ČR pořá-
dá ve spolupráci se svými partnery 
již 7. ročník soutěže sommelierů – 
Sommelier Moravy, který proběh-
ne 20. a  21. listopadu v  Louckém 
klášteře ve Znojmě, tedy v  jednom 
z nejvýznamnějších vinařských cen-
ter jižní Moravy. „Soutěž je ideální 
pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet 
své znalosti a  sommelierské doved-
nosti. Zaměření testů je postaveno 
zejména na  povědomí o  vinařství 
a  vínech z  Moravy a  z  Čech a  ob-
tížnost otázek respektuje kategorii 
Junior (do 21 let) i kategorii Profesio-
nál,“ říká Ivo Dvořák, viceprezident 
Asociace sommelierů ČR. Více info  
na www.sommeliermoravy.cz.  lp

Jsem jen obyčejný kluk, co rád fotí

Nechal si ho za Rakouska-Uherska 
udělat notář z Vranova, protože byl 
akcionářem společnosti, která měla 
stavět Podyjskou elektrickou dráhu 
ze Znojma do  rakouského Raabsu. 
A v tom albu byly fotky z konce 19. sto-
letí ze Znojma až po Raabs. A podle 
toho jsem si řekl, že stojí za to sbírat 
všechno ze Znojma a Podyjí.

Je v té volbě váš patriotismus?
Jsem jen obyčejný kluk, co rád fotí. 

Sbírat něco pro prachy, nebo abych 
měl to, co druhý nemá… To ne. Znoj-
mo musíte mít tady (klepe si rukou 
na srdce – pozn. red.). Začal jsem sbí-
rat jeho pohlednice i fotky. Jako rodilý 
Znojmák jsem za ta léta o městě něco 
znal. Něco jsem se dozvěděl od pří-
buzných, od táty. Dneska bych tady 
potřeboval tátu mít, abych se ho ještě 
na leccos zeptal, ale už to nejde. Mám 
fotky i z  jiných měst, ale prioritou je 
pořád Znojmo, blízké obce a Podyjí… 
A pomalu se ta sbírka zvětšuje.

O jak velké sbírce mluvíme?
Mám teď asi 80  000 snímků. 

Všechny v počítači. Naučil jsem si je 
v počítači i upravit. Nemít počítač, tak 
mám dávno kufry za dveřmi (smích).

A stále ji rozšiřujete?
Pořád. Fotil jsem Praktikou, Ze-

nitem a dnes fotím Lumixem, žád-
ným mobilem. Jak slyším, že se někde 
bourá, hned tam běžím fotit. Před 
čtrnácti dny jsem třeba vyfotil bou-
rání Náplavovy hospody (bývalé sídlo 
Městské zeleně – pozn. red.) na Krát-

ké ulici. Dnes tam není nic a už je to 
historie. Vždycky jsem každé pondělí 
dělal v koupelně v průměru sto fotek, 
ale do toho počítám i rodinné fotky. 
Měl jsem všechny o městě v krabicích 
seřazené podle ulic. Nikdy jsem ne-
měl všechny fotky hotové… To v tom 
množství ani nejde. Negativů mám ar-
chivovaných fůru. A asi tisíc pohlednic 
mám v albech.

Jakou máte nejstarší fotografii Znojma?
Z roku 1861 a je na něm Císařská 

brána u lékárny na Komenského ná-
městí. Jsem vděčný, když mi někdo při-
nese pohlednici nebo fotku Znojma, 
které by třeba vyhodil.

Vím, že máte rád staré město. Jak se 
vám líbí jeho moderní vývoj?

Město v hradbách mělo zůstat za-
chovalé. Bez těch odpalovacích ramp 
na  náměstí (myslí obchodní dům 
Dyje – pozn. red.). Tam jsou takové be-
tonové základy, že odtud můžete odpa-
lovat rakety. Líbí se mi Jubilejní park, 
i proto, že jsem tam chodil do školy. 
Jako kluk jsem se brouzdal v tom bazé-
nu, moje dcery se tam brouzdaly i moji 
vnuci. Mrzí mě, že už se tam nemohou 
brouzdat moji pravnuci. Ale myslím 
si, že rekonstrukce horní část parku 
se povedla. Líbí se mi také autobusové 
nádraží. Nevím, jak dopadne kašna 
na Horním náměstí.

A kde teď bude k vidění vaše sbírka?
Připravuji výstavu, která bude bě-

hem adventu v  Domě porozumění 
na Slepičím trhu.  Ľuba Peterková

 Josef Vlasák ve sklepení domu na Obrokové ulici 5, kde se během války s rodiči osm-
náct dnů schovával. Prostory si prohlédl s místostarostou Janem Blahou.  Foto: pm

Nabízím svoji práci 
BRIGÁDNICE 

práce ve vinohradu či 
v zemědělství i v Rakousku. 

Doprava je vlastní. 
Němčina uživatelsky. 

Nabídky na tel. 721 784 970.

Největší seriál závodů horských 
kol pro veřejnost zavítá do Znojma 
již pošesté.

Z nojmo 
Burčák Tour 
Kooperativy 
o d s t a r t u j e 

v  sobotu 7. září 2019. Závody jsou 
určeny pro profesionály i širokou ve-
řejnost včetně dětí. Registrace na zá-
vod je možná on-line do 4. září 2019 
nebo přímo na místě v pátek 6. září 
od 18.00 do 20.00 nebo i v den závodu, 
7. září od 8.00 do 11.30 hodin. Infor-
mace o  startovném a registraci na-
jdou zájemci na www.kolopro.cz nebo 
na info@kolopro.cz a tel. 721 719 537.  zp

Registrace 
závodu
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Jubilení patnáctý Hudební festi-
val Znojmo (11.–28. července) míří 
do grandiózního finále. Postará se 
o něj hvězdně obsazená opera Saul.

Scénické oratorium G. F. Hände-
la Saul je zatím největším projektem 
celé historie znojemského festivalu. 
Ve  třech představeních jej uvidíte  
25., 27. a 28. července v jízdárně Louc-
kého kláštera. Do hlavních rolí se poda-
řilo získat tři operní stars, kterým tleská 
publikum po celém světě. V hlavní roli 
to bude jeden z nejuznávanějších čes-
kých operních pěvců v zahraničí basba-
rytonista Adam Plachetka. „Saula jsme 
uvedli už dvakrát – v Brně a v Praze. 
Ve Znojmě to ale bude poprvé scé-
nicky,“ uvedl sólista vídeňské opery. 
Spolu s ním na jednom pódiu vystoupí 
celosvětově uznávaný německý kontra-
tenorista Andreas Scholl a vynikající 
polský tenorista Krystian Adam. Pod 
taktovkou dirigenta Romana Válka 
a režisérským vedením Tomáše Pilaře 
se tak bude jednat o nejlépe obsazené 

Hudební festival: Operou Saul se posouvá výše
operní představení této sezóny v České 
republice. Punc celému rozsáhlému 
dílu dodá rezidenční soubor Czech 
Ensemble Baroque.

Pánové nejsou primadony
Jaká byla domluva s vyhledávanými 

operními umělci, prozradil prezident 
znojemského festivalu Jiří Ludvík: „Vý-
borná, protože ani jeden z nich nemá 
hvězdné manýry, přestože by je mohl 
mít. Jsou velmi příjemně naladěni. Ně-
kteří už ve Znojmě byli a rádi se vrací. 
Saul je strhující drama, které diváka 
do poslední noty nepustí. Saulem navíc 
jednoznačně posouváme příčku festiva-
lu ještě výše.“ 

A ještě něco navíc
Festivaloví návštěvníci se v závěru 

třítýdenního hudebního maratonu 
mohou těšit vedle opery ještě na dvě 
programové lahůdky. Atmosféru le-
gendární vlčnovské jízdy králů dodá 
26. července na  nádvoří Louckého 

kláštera folklórní soubor Vlčnovjan 
v humorně laděném koncertu Cimbál, 
víno, jízda králů. A poslední den festi-
valu bude v nádherné přírodě u řeky 

 Hvězdné trio Adam Plachetka, Andreas Scholl a Krystian Adam připíjí na zdar festiva-
lové opery.  Foto: J. Šuplerová

Dyje připraven oblíbený Koncertní 
piknik v  Národním parku Podyjí. 
O hudební složku se postará Petra Er-
nyei Quartet.  lp

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
zpřístupnilo v  areálu minoritského 
kláštera na  ulici Přemyslovců nově 
upravený prostor.

Pro veřejnost je zadní trakt klášte-
ra s expozicí lapidária přístupný v rám-
ci prohlídky expozic a výstav v ote-
vírací době muzea. „Cílem projektu 
bylo zefektivnění ochrany a využívání 
sbírkových fondů a  jejich zpřístup-
nění veřejnosti a to formou expozice 
lapidária ve  venkovních reprezen-
tativních prostorách minoritského 
kláštera a zároveň zajistit podsbírce 
lapidária vhodnější a bezpečnější pro-
stor. Prostory lapidária teď slouží ná-
vštěvníkům muzea 
pro účely odpočinku, 
setkávání a zejména 
pro prohlídku mu-
zejních artefaktů, 
které byly dosud 
skryty v depozitáři,“ 
uvedla Vladimíra 
Durajková, ředitel-
ka Jihomoravského 
muzea ve  Znojmě. 
Myšlenka revitaliza-
ce zadního traktu za-
čala vznikat už v roce 
2013 společně s ná-
padem, jak vhodně 
a citlivě využít ladem 

Krásný prostor muzea
zve k odpočinku

ležící prostor kláštera směrem k ulici 
Na Vyhlídce. Fyzická realizace projek-
tu byla zahájena 4. ledna 2018 a do-
končena 21. března tohoto roku. Cel-
kové náklady se pohybovaly ve výši 
téměř deseti milionů korun.

„Celý prostor by měl být jakousi 
oázou klidu a pohody spojený s his-
torií. Návštěvníci si v prostorách lapi-
dária mohou sednout, načerpat ener-
gii a odpočinout si a zároveň vnímat 
staletou krásu a svébytnou výpověď 
kamenných artefaktů, které vybízí 
ke klidnému zamyšlení,“ vysvětluje 
ideu Jaroslav Frecer, kurátor podsbírky 
lapidária.  lp

 Na návrhu zahradní úpravy zadního traktu kláštera se po-
dílel i  botanik muzea Radomír Němec. Vedle trav a  několika 
druhů rostlin je v lapidáriu zakomponováno i okrasné jezírko. 
 Foto: Archiv JMM

Ve  čtvrtek 25. července bude 
Znojmo žít hokejem. Na zimním sta-
dionu uvidíte v  akci Jágra, Eliáše, 
Voráčka i Urama, Puchera či Bičánka.

Novinka Znojmo žije hokejem od-
startuje v nedalekých Hatích v 10.00 ho-
din v centru Freeport Fashion Outlet 
burzou hokejových karet. Od 14.00 ho-
din bude na stejném místě pokračovat 
program dne autogramiádou hvězd 
národního týmu i znojemského hokeje, 
a tak můžete na hokejovou kartu získat 
i originální podpis. I návštěvníci centra 
budou mít mimořádnou příležitost se 
osobně potkat s nejlepšími českými 
hokejisty.

Autogramiáda a zápasy 
hokejových hvězd

Vrcholem události bude utkání hvězd 
ČR s HC Orli Znojmo, kdy se na ledě 
NEVOGA ARÉNY ve Znojmě před-
staví nejlepší hokejisté éry 1999–2019.  
Od 16.30 hodin začne první ze dvou 
zápasů hvězd. Proti sobě nejprve 
nastoupí HC ZNOJEMŠTÍ ORLI 
1998/1999 – VÝBĚR OSOBNOSTÍ 
(týmy složené z pamětníků slavné-
ho postupu do extraligy a partnerů). 
Na ledě je od 18.00 hodin vystřídají 
týmy ALL-STARS ČR – ORLI ZNOJ-
MO (výběry největších hvězd za po-
sledních 20 let). Informace o události 
a vstupenkách najdete na http://sport-
-akce.cz/znojmozijehokejem. lp

Dny evropského dědictví (Eu-
ropean Heritage Days, dále EHD ) se 
pomalu blíží. A rozhodně stojí za vaši 
pozornost. Do kalendáře si tak zapiš-
te datum 7.–11. září.

Po celé České republice i ve svě-
tě otevírají EHD každoročně nejširší 
veřejnosti brány nejzajímavějších pa-
mátek, budov, objektů a prostor, včet-
ně těch, které jsou jinak zčásti nebo 
zcela nepřístupné. Na začátku září si 
tak budete moci i ve Znojmě zdarma 

Dny evropského dědictví
prohlédnout prostory několika pamá-
tek. Brány otevřou malým i velkým 
návštěvníkům znojemské věže – Vl-
kova, Radniční, Prašná i Nová –, dále 
Znojemské podzemí, objekty Jihomo-
ravského muzea i Vodojem na nám. 
Republiky. Připraveny budou i zajíma-
vé prohlídky třeba s ponocným nebo 
s Pivní kvasinkou v Expozici pivovar-
nictví. Počítáno je i s doprovodným 
programem. Ve Znojmě si tak užijete 
otevřené památky od 7. do 11. září.  lp



14 ZNOJEMSKÉ LISTY 25. ČERVENCE 2019Kultura

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 a srpen denně 
9.00–18.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

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

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,  
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: červenec až srpen denně 
9.00–12.30, 13.00–18.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).

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

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668,  
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,  
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: denně 9.30–17.30. 
Do 31. července zavřeno z důvodu 
stavebních prací v Hradní ulici.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.  
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Otevřeno: květen až září 
Út–Ne 9.00–17.00.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,  
www.muzeumznojmo.cz.  
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.  
Otevřeno: květen až září Po–St,  
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,  
tel. 515 226 529,  
www.muzeumznojmo.cz.  
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba  
J. T. Fischera.  

Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,  
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne  
9.00–17.00. Červenec a srpen 
prázdninový program Léto 
na Cornštejně.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz.  
Otevřeno: květen až září.

MUZEUM MOTORISMU  
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,  
tel. 603 548 351,  
e-mail: jandrozd@email.cz,  
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: 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 8.00–18.00, So 9.00–19.00,  
Ne 10.00–18.00.

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 otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA 
otevřeno: červen až srpen denně 
9.00–16.00.

VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–So 
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail:
cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: červenec až srpen Po–Ne 
9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.

Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

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

Červenec a srpen: divadelní prázdniny.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

11.–28. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO
Město Znojmo a jeho okolí – festival, 
který snoubí hudbu s vínem.  
Program a aktuální info na  
www.hudbaznojmo.cz. Více na str. 13.

26. 7. DAN VERTÍGO
Dům Na Věčnosti – koncert 
rock’n’roll-folk brněnského písničkáře 
v prostorách znovuotevřené 
restaurace Na Věčnosti. 19.00.

13. 8. MUSICA ANTIQUA
Stará Pekárna, ul. Velká Mikulášská 3 –  
koncert znojemského uskupení 
hrajícího lidovky, folk i renesanční 
hudbu. 20.00.

27. 8. HVĚZDA SVÍTÍ NAD SINAJEM
Dolní kaple sv. Václava, Mikulášské 
nám. – koncert při svíčkách. 
Písně z různých koutů světa zpívá 
mezzosopranistka Edita Adlerová 
za doprovodu kytarového Dua 
Manera. 20.00.

28. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
ANTONÍNA STEHLÍKA
Dům umění, nádvoří – lidová hudba 
v podání mistrů. 19.00.

VÝSTAVY

Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 

i starého fondu numismatické 
sbírky JMM Znojmo od antiky 
po současnost.

14. 6. – 3. 9. MILAN CAIS: ŽIVÝ 
KABEL PROPOJENÍ 
NOVINKA: GaP, Kollárova 27 – díla 
výtvarníka, hudebníka a frontmana 
skupiny Tatabojs Milana Caise. 
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–21.00, Pá 8.00–23.00,  
So 9.00–23.00, Ne 9.00–18.00.

7. 5. – 29. 9. PROCITLÉ SKLO 
Znojemský hrad – výstava ucelené 
sbírky brusírny skla pana Langera 
v Šatově.

7. 5. – 29. 9. ZNAIM / ZNOJMO 
1809 
Znojemský hrad – výstava k výročí 
210 let od napoleonské bitvy 
u Znojma.

4. 6. – 30. 8. NEZRANITELNÁ 
ARMÁDA ZNAČKY BAŤA
Dům umění – výstava historických 
hraček z pryže a modelů vojenské 
a válečné techniky vyrobené 
světoznámou firmou Baťa v letech 
1934–1948.

28. 6. – 25. 8. SIMONA 
DUNGLOVÁ – LETEM SVĚTEM
Dům umění – malby z cest.

29. 6. – 15. 9. DŮM PLNÝ HER
Minoritský klášter – konstruktivní, 
tvořivé, strategické, logické i naučné 
hry od starověkých tangramů až 
po lego.

2. 7. – 6. 10. STARÉ ZNOJMO 
NA SKLENĚNÝCH DESKÁCH
Dům umění – vůbec první prezentace 
fotografií ze skleněných deskových 
negativů, které zachycují záběry 
na Znojmo a okolí z 19. a 20. století. 
Více na str. 15.

17.–18. 8. VÝSTAVA JIŘIN 
A MEČÍKŮ
Kostel sv. Václava, Louka –  
www.farnostlouka.cz

DALŠÍ AKCE

26.–27. 7. ŠRAMLFEST
Na Káře – festival hudby, divadla 
a výtvarna. 26. 7. od 16.00. Více 
na str. 8. 

30. 7. – 27. 8. POHÁDKOVÉ LÉTO 
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění – pohádky pro nejmenší, 
každé úterý od 16.00.
30. 7. Divadlo ELF – O třech 
prasátkách
6. 8. Uni-art: D. KUBA – Pletené 
pohádky
13. 8. Komedianti na káře – Nebojsa
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 NENECHTE SI UJÍT

 KONCERT

Svobodu slaví Češi i Rakušané hudbou

Správy národních parků Podyjí a Thayatal připravily na  letní sezónu 
koncerty vážné hudby, které připomenou 30 let pádu Železné opony. 
Představí se na nich interpreti z Česka i Rakouska. Na open air koncertu 
na hlavním nádvoří vranovského zámku tak 10. srpna vystoupí kvartet 
Pražské barokní harmoniky a rakouský Streichholz Quartett. Publikum 
uslyší skladby od baroka po klasicismus, ukázky americké a polské sou-
časné hudby pro varhany a akordeony i repertoár zahrnující rakouské 
i české autory minulosti i současnosti. Na koncert, který začne v 19.00 ho-
din, bude zajištěna bezplatná doprava z Hardeggu přes Retz a Znojmo. 
Vstupné na koncert je po registraci (na www.nppodyji.cz/koncerty2019) 
zdarma.  lp

 NOCI NA ZÁMKU

Vyberte si prohlídku nebo kino

Pozoruhodné dva večery budou moci prožít návštěvníci zámku ve Vra-
nově nad Dyjí. V neděli 18. srpna bude zámek přístupný také během 
oblíbených nočních prohlídek a 31. srpna bude pro veřejnost připrave-
na Hradozámecká noc, kdy se hlavní zámecké nádvoří promění v letní 
kino. Nejprve uvidí publikum pohádku Nesmrtelná teta, natáčenou 
ve vranovských kulisách, a poté filmovou veselohru Bílá paní. lp

 KORUNOVAČNÍ KLENOTY

České korunovační klenoty na dosah ruky 

Zámek ve  Vrano-
vě nad Dyjí  vítá 
návštěvníky nej-
významnějším le-
tošním počinem, vý-
stavou mistrovských 
replik korunovač-
ních klenotů. Výsta-
va České korunovač-
ní klenoty na dosah /  
Život a dílo Karla IV. 
připomene zajímavý 
život významného 
panovníka. Doplně-
na je o mnoho dalších exponátů. Potrvá do 1. září.  lp

 HISTORII ZNOJMA

Poznávejte historii a krásy Znojma při jízdě Znojmáčkem 

Ulice Znojma brázdí novinka – ekologické vozítko Znojmáček, které 
s místními i  turisty projede městem. Během prohlídky zdejších pa-
mětihodností poznáte blíže krásy Znojma a dozvíte se mnohé zajíma-
vosti z jeho historie. Projížďky vede zkušený průvodce a majitel Znoj-
máčku v jedné osobě Lukáš David.  „Vozítka máme dvě a jsou vybavená 
mikrofonem a přehrávačem, abychom lidem prohlídky zpříjemnili jem-
ným hudebním podkresem. Momentálně máme na léto připravené dva 
pravidelné programy – Znojmo chutná dětem a Znojmo chutná dospě-
lým. Chceme dětem v doprovodu rodičů představit Znojmo jako stře-
dověké město. Ukázat, jak vznikalo, jak se v té době v něm žilo. Trochu 
proto budeme bourat romantickou představu o životě ve středověku. 
Nevynecháme ani zajímavosti rostlinné i živočišné říše Národního parku 
Podyjí. A každému dáme náš region do slova a do písmene ochutnat. 
Dětem nabídneme domácí mošty, dospělým například víno v bio kvalitě 
od Špalků, “ zve Lukáš David. Nástup na projížďku se Znojmáčkem je 
na Masarykově náměstí. Více info získáte na www.znojmacek.cz nebo 
na tel. 734 449 099.  lp

20. 8. Divadlo Kejkle – Kometa je 
popleta
27. 8. Uni-art: D. Mrak – O Palečkovi

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
ZNOJMO
www.muzeumznojmo.cz, 
rezervace na tel.: 515 222 311 nebo 
na edukace@muzeumznojmo.cz 
HRADOVÁNKY 2019
Znojemský hrad – zábavný program 
pro celou rodinu
31. 7., 21. 8. Znojemským hradem 
s princeznou – komnatami hradu 
provede malé i velké hraběnka 
z Deblína. V 15.30 a 16.00, nutná 
rezervace!
1. a 15. 8. Hradní tvoření aneb 
brousím, brousíš, brousíme – pro 
rodiny s dětmi po stopách historie 
šatovské brusírny skla, tvořivá dílna. 
Vždy 16.00, nutná rezervace!
9. 8. Podvečerní prohlídka – co 
v průvodci nepíšou – speciální 
prohlídka pro příznivce historie, 
18.00, nutná rezervace!

22.8.  Šermířské vystoupení  –  
vystoupení SHŠ ALBION, 17.00. 
24. 8. Netopýří noc, 19.00–23.00
28. 8. Večerní prohlídka – Duch 
hradních katakomb – Jak vypadal 
znojemský hrad v dobách Oldřicha 
z Chlumu. 19.30, nutná rezervace!

1.–31. 8. ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2019
Znojmo – program 
a více info na str. 8 a 9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ

13.–14. 9.

Vstupné – permanentka: 
450 Kč dospělí 

400 studenti a senioři 
(do 31. 8.)

 550 Kč dospělí
500 Kč studenti a senioři 

(od 1. 9.)

Bravurní umění členů Divadelní 
a kaskadérské společnosti Štvanci 
mohou lidé obdivovat nejen každé 
vinobraní, ale i během roku. V srpnu 
předvedou ve  Znojmě templářské 
rytíře.

V hradebním příkopě u Střelnič-
ní věže už mohli lidé vidět 
jejich rytířský turnaj na ko-
ních z období vlády Karla IV. 
Letos diváky obdivující his-
torii čeká výprava hlouběji 
do minulosti – do 12. stole-
tí a časů křížových výprav. 
V  amfiteátru hradebního 
příkopu u Střelniční věže za-
duní kopyta koní Chudých 
rytířů Krista a Šalamounova 
chrámu – tedy templářských 
rytířů – a diváci zhlédnou 
poutavou ukázku jezdecké-

Štvanci se na turnaji
změní v templáře

ho výcviku tohoto elitního vojska z ob-
dobí vrcholného středověku. Turnaje 
budou ve čtvrtek 8. srpna dva – v 16.00 
a v 19.00 hodin. Děti si budou moci 
vyzkoušet dobové hry na trávě a pro-
gram doplní hudba znojemské skupiny 
Lucrezia Borgia.   lp

V Domě umění na Masarykově 
náměstí najdou návštěvníci novou 
výstavu z fotoarchivu Jihomoravské-
ho muzea ve Znojmě. 

Poprvé jsou na ni prezentovány fo-
tografie ze skleněných deskových ne-
gativů, které byly spolu se skleněnými 
diapozitivy kompletně digitalizovány 

Staré Znojmo najdete 
na skleněných deskách

včetně významného souboru skleně-
ných deskových negativů z Weidentha-
lerovy sbírky a  zachycují záběry 
na Znojmo a okolí z konce 19. a počátku 
20. století. Podstatnou část tvoří i foto-
grafie starého Bítova a Bítovska. Výstava 
bude v přednáškovém sále Domu umění 
otevřena až do začátku října 2019. lp

 Templářští rytíři v podání Štvanců. 
 Foto: Bára Melíchová, zdroj: www.stvanci.cz
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Úspěšnou sezónu, ve které nepo-
znali hořkost porážky, završili američtí 
fotbalisté Znojmo Knights (Rytíři) vý-
hrou ve finále rakouské II. divize nad 
týmem Salzburg Ducks 27:26 a ziskem 
poháru Iron Bowl. Vedle toho si také 
zajistili postup do I. divize, která je 
druhou nejvyšší rakouskou soutěží.

Aby si Rytíři, kteří suverénně vy-
hráli Konferenci A II. divize, vůbec 
mohli finále zahrát, museli v semifinále 
porazit slovinské Domžale, druhý tým 
Konference B. Hrálo se na znojemském 
stadionu a domácí po pomalejším roz-
jezdu zápas jednoznačně ovládli a zví-
tězili 39:0.

„Výsledek nakonec vypadá jedno-
značně, ale ještě v poločase to bylo jen 
13:0. Setkali jsme se s fyzicky tvrdým 

Znojmo Knights postoupili do I. divize
týmem a nechali jsme na hřišti oprav-
du všechno. Musím poděkovat naší 
defense (obraně – pozn. red.), která 
předvedla opravdu perfektní výkon,“ 
hodnotil semifinálový souboj trenér 
Znojma Radim Pařízek.

Na  finále cestoval jeho tým 
do Salzburgu a tam už to byl zcela jiný 
zápas. Domácí se v úvodní části dostali 
do šestibodového vedení, Znojemští 
v dalších dvou čtvrtinách snižovali, až se 
jim povedlo vyrovnat před závěrečným 
dějstvím na 20:20. Pak se Salzburg dostal 
šestkou znovu do vedení 26:20, ale Rytíři 
dokázali touchdownem a následujícím 
extrabodem strhnout vítězství na svou 
stranu a po výsledku 27:26 ve svůj pro-
spěch se radovat ze zisku poháru i postu-
pu do druhé nejvyšší soutěže.  eks Momentka ze semifinálového duelu proti slovinskému Domžale.  Foto: eks

Skvělý volejbalový úspěch na Let-
ní olympiádě dětí a mládeže v Liberci 
zaznamenali hráči a hráčky Volejba-
lového klubu Znojmo-Přímětice, kteří 
s výběrem Jihomoravského kraje vy-
bojovali zlato a bronz.

Jihomoravský kraj reprezentovalo 
celkem devět znojemských volejbalistů 
a volejbalistek, což je suverénně největ-
ší počet ze všech volejbalových klubů 
na jižní Moravě. 

A byla to reprezentace více než 
úspěšná. Čtveřice Adam Vítámvás, 
Petr Minařík, Zdeněk Švaříček a To-
máš Krejčí byla členy vítězného týmu 
chlapců v šestkovém volejbale. Bronzo-
vé medaile pak přivezl ryze znojemský 
pár Robert Knebl a Matyáš Rozsypal 
v plážovém volejbale. Kateřina Kravco-
vá, Tereza Klajmonová a Nela Hrušková 
pak získaly se svým jihomoravským 
týmem sedmé místo.  eks

Mladí volejbalisté brali
medaile z olympiády

O posledním červnovém víken-
du se v Itálii uskutečnilo mistrovství 
Evropy v biketrialu, kterého se velmi 
úspěšně zúčastnili dva jezdci znojem-
ského biketrialového klubu, Marek 
Hlávka a René Vymětal. 

První do nedělního závodu vyrazil 
Renda Vymětal a díky své výborné 
fyzické kondici i stabilním závodním 
výsledkům po více než čtyřech hodi-
nách strávených v pedálech svého kola 

vybojoval v kategorii Minime zlatou 
medaili

Marek Hlávka vyjel do závodu až 
odpoledne. Do prvního kola se vrhl 
s  vervou ve  stylu „buď anebo“ a  již 
po prvním závodním kole se dalo tušit, 
že by to mohla být příčka nejvyšší, což se 
v dalším průběhu šampionátu potvrdilo 
a Znojmo získalo druhé zlato, tentokrát 
v kategorii Senior. Nyní znojemské re-
prezentanty čeká mistrovství světa.  eks

Znojemští biketrialisté
dovezli dvě zlata z ME 

V pátek 2. srpna začne domácím 
duelem proti Velkému Meziříčí fotba-
listům 1. SC Znojmo soutěžní sezóna. 
Po sestupu z druhé nejvyšší soutěže 
prošel tým velkou obměnou, která 
se dotkla také trenérského postu. 
Na něm je nově Milan Volf, muž, kte-
rý v minulosti vedl třeba právě Velké 
Meziříčí.

V letní přestávce nastalo ve zno-
jemském celku velké zemětřesení. Ode-
šli prakticky všichni hráči, kteří patřili 
ve druhé lize do základního kádru. S tý-
mem začal přípravu jen Muamer Avdić, 
který ale ještě zkouší angažmá ve druhé 
řecké lize. Pokud by mu vyšlo, opustil 
by Znojmo i on.

Z loňské širší sestavy by tak zůstal 
jen Nikolas Hlůže, který toho ale ve dru-
hé lize v základu moc nenahrál podobně 

Do bojů v MSFL povede fotbalisty Milan Volf
jako brankář Jiří Koukal. Post gólmana 
by vedle něj měl zastávat také Filip Jícha, 
který přišel do Znojma z Prostějova.

Tým bude muset v MSFL spoléhat 
hlavně na své odchovance, především 
pak na navrátilce z hostování, jako jsou 
František Malár, Michal Garčic, Vojtěch 
Švarc či Milan Moravec, a také nadějné 
hráče z dorostu. Klub zkouší také dva 
zahraniční hráče, kteří dosud působili 
v amerických univerzitních soutěžích – 
obránce Alexise Ninna a útočníka Ken-
nyho Doubletta.

V  přípravě se zatím Znojemští 
představili ve čtyřech zápasech. V Rudi-
cích podlehli Blansku 2:3, v rakouském 
Wildendürnbachu prohráli se Sankt 
Pöltnem 0:3, v Ratíškovicích porazili 
Hodonín 2:1 a v Břežanech remizovali 
se Starou Říší 2:2.  eks

 V zápase proti Staré Říši předvedl své dovednosti Američan s haitskými kořeny Kenny 
Doublette.  Foto: eks


