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Už za několik dní si budou moci 

projít první návštěvníci dlouho oče-

kávané tři nové trasy znojemského 

podzemí. 

Na své si od 1. října v pověstném 

znojemském labyrintu přijdou hlav-

ně milovníci adrenalinových zážitků. 

Místo poklidné procházky širokými 

pohodlnými chodbami se jim otevře 

místy vskutku krkolomná cesta úz-

kými místy i nízkými chodbami, vo-

dou a blátem. Zdolávat budou muset 

kluzké hrbolaté schody, po čtyřech se 

budou protahovat malými průlezkami. 

Zdejší podzemí je jedinečné a patří 

k nejdelším labyrintům svého druhu 

v České republice. Ofi ciální návštěv-

níci dosud poznali jen zlomek toho, 

co rozvětvené bludiště nabízí. Více 

informací o nových trasách najdete 

na str. 8 a 9.  xa

Podzemí: čtyři kilometry adrenalinu

Park byl předán lidem

� Střední část městského parku, která prošla zásadní revitalizací, byla ještě před letoš-
ním vinobraním předána do užívání veřejnosti. Na slavnostním otevření se sešla veřej-
nost s vedením města Znojma a autory nové podoby městské zeleně. V den otevření se 
parkem prošly i dámy na snímku. Vstup na cyklostezku jim v tento den nikdo nezazlíval. 
Dnes už ale tato část parku patří pouze cyklistům.  Text a foto: lp

� Jak náročná je procházka po adrenali-
nových trasách znojemského podzemí si na 
vlastní kůži vyzkoušel také starosta Znojma 
Vlastimil Gabrhel.  Foto. Z. Dvořák

V rámci návštěv všech krajů re-

publiky přijede ve  čtvrtek 26. září 

do Znojma prezident České republiky 

Miloš Zeman. 

V doprovodu hejtmana Jihomo-

ravského kraje Michala Haška a sta-

rosty Znojma Vlastimila Gabrhela se 

v  jízdárně Louckého kláštera setká 

nejprve s občany Znojma a posléze 

s dalšími představiteli města a příspěv-

kových organizací. Setkání, na které 

je srdečně zvána široká veřejnost,  je 

naplánováno od 12.15 do 12.55 ho-

din. Jízdárna bude veřejnosti otevřena 

hodinu před příchodem prezidenta. 

Čekání na hlavu státu bude příchozím 

zpříjemňovat hudební vystoupení. Od 

svého zvolení navštíví prezident Miloš 

Zeman jižní Moravu potřetí.  lp

Prezident ve Znojmě



2 ZNOJEMSKÉ LISTYZpravodajství

MĚSTO SE PŘEDSTAVÍ V PRAZE

V rámci Architecture Week Praha 

2013 se Město Znojmo připravuje 

na prezentaci v hlavním městě. 

Sedmý ročník mezinárodního festi-

valu architektury se koná od 23. 9. 

do 20. 10. ve výstavních prosto-

rách Jiřského kláštera na Pražském 

hradě. Součástí festivalu jsou dva 

projekty: pro děti Hravý architekt, 

ve kterém Znojmo reprezentuje 

Základní škola JUDr. Josefa Mareše, 

a Den měst. Den města Znojma 

bude  9. 10. a zahájí ho starosta 

Vlastimil Gabrhel. V party stanu 

na  náměstí Republiky v  Praze 

bude pro návštěvníky připravena 

ochutnávka vín a jídel, cimbálová 

muzika, prezentace fi lmů o historii 

a  současnosti města či výstava 

fotografi í. Festival se koná pod zá-

štitou prezidenta Miloše Zemana.

ZNOJMO POMŮŽE OBCÍM 

POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Znojmo poskytne fi nanční pomoc 

dvěma obcím, které byly zasaženy 

červnovými povodněmi. Pomoc 

pro obec Vojkovice a město Vel-

trusy schválili zastupitelé. Obce 

vybrala tajemnice úřadu společně 

s hasiči. „V době povodní v nich 

zasahoval i znojemský hasičský 

záchranný sbor. Každé obci po-

šleme dar ve výši 200 000 korun,“ 

uvedl starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel.

KRAJ PODPOŘIL 

HASIČE I FOTBAL

Krajští zastupitelé schválili dvou-

milionovou dotaci pro znojemský 

fotbal na plánovanou rekonstrukci 

stadionu. Na sedm milionů korun 

se mohou těšit dobrovolní hasiči 

na jižní Moravě. „Jsme rádi, že 

fi nance směřují i do našeho regi-

onu,“ říkají shodně zastupitelé za 

Znojmo Vlastimil Gabrhel a Bohu-

mila Beranová.

BEZPLATNÁ PORADNA 

PRO SENIORY

V  rámci projektu Senior pas je 

připravena pro seniory zajímavá 

nabídka bezplatného poradenství 

v oblasti fi nancí a právních služeb, 

dále z oblasti bydlení, investic, 

spoření, dědictví nebo sociální 

oblasti. Poradenství lze sjednat 

osobně na pobočce Senior Pointu 

na náměstí Armády 8 ve Znojmě 

(St, Čt, Pá 9.00–12.00 hod.), tele-

fonicky na čísle 515 218 755 nebo 

na mailové adrese znojmo@info.

cz. Zájemcům je k dispozici připo-

jení přes SKYPE a webkamera. Po-

bočka je také vybavena tiskárnou 

a skenerem. 

Ten, kdo přiveze do  sběrného 

dvora svůj starý televizor k  recyk-

laci, umožní uspořit tolik elektrické 

energie, kolik spotřebuje například 

šedesátiwattová žárovka, když bude 

svítit nepřetržitě čtyři měsíce. 

Recyklace notebooku zase zname-

ná, že se nemusí vytěžit skoro sedm li-

trů ropy, což je množství, které osobní 

auto spotřebuje k ujetí sta kilometrů. 

To jsou pádné argumenty pro sběr 

a  recyklaci elektrospotřebičů. Ode-

Znojmáci snížili emise skleníkových 
plynů. Recyklovali 1 264 televizí

vzdat monitor počítače, rozbitý mo-

bilní telefon a další drobné elektrospo-

třebiče k recyklaci znamená významně 

chránit životní prostředí. 

Jak je na tom v tomto ohledu měs-

to Znojmo, respektive jeho obyvatelé? 

Již několik let je tu možné ekologicky 

třídit elektroodpad. Jeho sběr a ná-

slednou recyklaci zajišťuje společnost 

Asekol. Díky přesným datům, kterými 

disponuje, se dá vyčíslit, o kolik se na-

příklad díky zodpovědnému přístupu 

znojemských občanů snížila produkce 

skleníkových plynů nebo nebezpečné-

ho odpadu. 

V loňském roce občané ve Znojmě 

k recyklaci dopravili 1 264 televizí, 

3 095 monitorů a 24 520 kilogramů 

drobného elektrozařízení. Tím uspořili 

1 255 MWh elektřiny, více než pěta-

padesát tisíc litrů ropy nebo přes pět 

desítek tun primárních surovin. Navíc 

snížili emise skleníkových plynů skoro 

o tři sta tun kysličníku uhličitého.
 

xa 

V doprovodu ředitele Územního 

odboru Znojmo – Hasičského zá-

chranného sboru Jihomoravského 

kraje Jána Novosada si starosta Zno-

jma a člen krajského zastupitelstva 

JmK Vlastimil Gabrhel prohlédl no-

vou techniku, která rozšířila vozový 

park a vybavení znojemských hasičů. 

Hasiči získali novou Tatru CAS 

30, což je velkokapacitní vozidlo pro 

přepravu až devíti tisíc litrů vody při 

zásazích. S tímto autem bude možné 

v případě nutnosti zasáhnout napří-

klad i v historické části městské části 

Hradiště, kam se jiná požární techni-

ka nedostala kvůli nízké světlé výšce 

historické brány. Nově mají znojemští 

hasiči k dispozici i automobilový žeb-

řík na podvozku Mercedesu s nástav-

cem METZ. Dosáhne až do výše de-

větatřiceti metrů. Z kompresní stanice 

Hostim byl do Znojma převeden také 

Mercedes Atego, což je kombinovaný 

hasicí automobil s hasivem ve formě 

pěny, vody i prášku. Celková hodnota 

nové techniky činí pětadvacet milionů 

korun. Jak potvrdil J. Novosad, daří se 

hasičům v rámci HZS Jm. kraje průběž-

ná obměna vozového parku a techniky. 

Ředitel poděkoval starostovi za to, že 

Znojemš�  hasiči s novou technikou 
dosáhnou 39 metrů

město vždy pamatuje na potřeby Územ-

ního odboru Znojmo – Hasičského 

záchranného sboru ve svém rozpočtu. 

„V průběhu posledních let to byly část-

ky od čtvrt milionu až do dvou a půl 

milionu korun,“ připomněl Vlastimil 

Gabrhel a konstatoval, že o další spo-

lupráci budou s ředitelem Územního 

odboru ve Znojmě jednat v průběhu 

měsíce října. xa

� Ředitel územního odboru Znojmo Ján Novosad v  doprovodu velitele Požární stanice 
Znojmo Petra Procházky (zleva) předvedl starostovi Znojma Vlastimilu Gabrhelovi novou 
techniku za pětadvacet milionů korun.  Foto: zp

Před zahájením chystané rekon-

strukce stadionu v  Horním parku 

ve Znojmě bylo nutné udělat důležitý 

krok, který umožní mnohamilionové 

investice do majetku města Znojma. 

I kvůli novele zákona bylo nutné 

odkoupit pozemky, které se nacházejí 

pod sportovní halou a částí atletické 

dráhy a v jejich těsném okolí. 

Dlouholetý problém bylo nutné ře-

šit i s ohledem na nový občanský záko-

Město koupilo pozemky pod sportovní halou
ník, který vejde v platnost od nového 

roku. Podle něj nemovitosti a pozemky 

pod nimi mají mít jednoho vlastní-

ka. „Zastupitelé schválili odkoupení 

dotčených pozemků od Tělocvičné 

jednoty Sokol Znojmo za pět milionů 

korun. 

Původně požadovaná cena tisíc 

pět set korun za  metr čtvereční se 

po jednáních se zástupci Sokola sníži-

la na cenu obvyklou pro tržní hodnotu 

pozemků,“ upřesnil starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel. 

Pětimilionovou sumu bude město 

tělocvičné jednotě po vzájemné do-

hodě splácet v pěti splátkách, přičemž 

po  dobu splácení kupní ceny bude 

na převáděných nemovitostech váznout 

zástavní právo ve prospěch prodávají-

cího. Utržené peníze chce znojemská 

tělocvičná jednota postupně  investovat 

do dalších oprav sokolovny.  xa
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PARK JE OTEVŘEN

Revitalizovaná střední část měst-

ského parku byla defi nitivně pře-

dána k užívání veřejnosti. Na slav-

nostním otevření se sešlo vedení 

města, architekti nové podoby 

parku i občané Znojma. 

SÍTĚ NA KLÁŠTERNÍCH ZDECH 

Na zdi kláštera v Louce byly umís-

těny záchytné sítě, které mají ná-

vštěvníky areálu ochránit před 

padajícím zdivem z horních pater 

budovy.

 STÁNEK PŘED POŠTOU

Před hlavní poštou postavila radni-

ce prodejní dvojstánek květinářství 

a taxislužby. Splnila tak závazky 

vzniklé z dohody v roce 2010. Teh-

dy se město zavázalo živnostníkům, 

kteří opustili místo kvůli stavbě 

nádraží, platit ušlý zisk a zbudo-

vat jim na svém pozemku stánek 

nový. Dané místo je bohužel jediná 

použitelná  část pozemku v bezpro-

střední blízkosti obou nádraží (dle 

požadavku těchto živnostníků), 

která je  v majetku města. Ve spodní 

části nádraží bude ještě postavena 

prodejna potravin. 

KOUPALIŠTĚ PRO LETOŠNÍ 

ROK SKONČILY

Znojemská plovárna Louka se 

pro návštěvníky zavřela 12. září. 

Navštívil ji přibližně stejný počet 

lidí jako v roce 2012, tedy 75 000 

návštěvníků. Provozní náklady 

se pohybují mezi 8 a 9 miliony, 

město bude doplácet 4 miliony. 

K  poslednímu prázdninovému 

dni zavřelo pro letošní rok brány 

i koupaliště Mramotice, kam přišlo 

7 000 návštěvníků, což je o přibliž-

ně 1 500 lidí více než v roce 2012. 

Zde se provozní náklady pohybují 

mezi 500 a 600 000 korun. I zde 

město na provoz doplatí 300 000. 

Pokud by radnice na provoz obou 

koupališť nedoplácela, museli by 

návštěvníci zaplatit mnohonásob-

ně vyšší vstupné.

KRÁLEM VÍN JE POPRVÉ 

SUCHÝ RYZLINK 

V osmém ročníku jedné z nej-

prestižnějších tuzemských výstav 

vín – Král vín České republiky 2013 

– si titul šampiona poprvé odnáší 

suché víno, konkrétně Ryzlink 

rýnský, pozdní sběr ročníku 2011 

z Vinařství Lahofer. Vinařství si 

přitom ze slavnostního udílení 

odvezlo i další ceny.

ŠEDESÁTILETÝ DŮM

Dům pro seniory v Jevišovicích 

oslavil 60 let založení.

STALO SE

Jedním z  kandidátů, 

kteří se za pár týdnů bu-

dou ucházet o hlasy voličů 

v parlamentních volbách, 

bude i znojemský starosta 

Vlastimil Gabrhel. Pokud 

získá dostatečný počet 

kroužků na  kandidátce 

ČSSD, má reálné šance há-

jit zájmy Znojma na půdě 

poslanecké sněmovny. 

Proč vlastně kandidu-

je a jaký dopad na chod 

městského úřadu by mělo 

jeho zvolení, to byly otáz-

ky, které tentokrát zajíma-

ly Znojemské LISTY.

Pane starosto, ČSSD vás 

nominovala do voleb po-

slanecké sněmovny a vy 

jste nominaci přijal. Proč?

„Došlo k  tomu tak 

trochu náhodou. Původně 

jsme v naší místní organi-

zaci přemýšleli, že bychom 

do poslanecké sněmovny 

nominovali někoho úplně jiného. Ve-

dení strany ovšem chtělo mít na kandi-

dátkách veřejně činné a známé osoby. 

Proto jsem se ocitl na kandidátce. Pů-

vodně jsem byl nominován na  jede-

náctém místě, ale při hlasování mne 

krajští delegáti posunuli ještě o čtyři 

příčky výše. To znamená, že v  tuto 

chvíli fi guruji na sedmé příčce. Svou 

nominaci chápu ale spíše tak, že se 

nám jako městu podařilo někam posu-

nout. Udělat kroky vpřed. A jsem rád, 

že si toho někdo všiml.“ 

Souhlasíte s  kritikou, že se nedá 

současně kvalitně vykonávat práce 

starosty, krajského zastupitele a po-

slance?

„To nevím, protože jsem všechny 

tyto funkce současně nikdy nevyko-

nával. Lidé, kteří stáli o mou nominaci, 

jsou ale přesvědčeni, že to zvládnutel-

né je. A asi ví, o čem mluví. Podívejte 

se na Topku. Tato strana je z padesáti 

procent založena na starostech – viz 

pan Gazdík – a od nikoho z nich jsem 

neslyšel, že by nestíhali. Naopak všich-

ni tvrdí, že jim jejich angažmá ve sně-

movně pomáhá i v komunální sféře.“

Není souběh více odpovědných funk-

cí v rozporu s pravidly, která si určila 

vaše strana?

„Bohuslav Sobotka i Michal Hašek 

přísně dbají na dodržování našich sta-

Zvolení bych vnímal spíše jako úspěch 
Znojma než nějakou osobní sa� sfakci, 
říká starosta Vlas� mil Gabrhel

nov. Kdyby má kandidatura byla v roz-

poru s interními předpisy ČSSD, byli 

by první, kdo by se proti ní postavili. 

To se ale nestalo. Má kandidatura není 

v rozporu s pravidly. Naopak. Má kan-

didatura je, jak jsem již řekl, v souladu 

s přáním ČSSD mít na kandidátkách 

veřejně činné a známé osoby.“

Jste na volitelném místě krajské kan-

didátky ČSSD a máte tedy reálnou 

šanci stát se poslancem. Co to bude 

znamenat pro město Znojmo?

„Nerad bych předem dělal účet bez 

hostinského. To, jak dnes dopadnou 

volby, nikdo neví. Podle výzkumů ve-

řejného mínění to sice vypadá, že lidé 

mají bezohledné pravicové politiky 

plné zuby a že volby vyhraje ČSSD, 

ale na to, jak to všechno dopadne, si 

ještě chvíli budeme muset počkat. Také 

si budeme muset počkat na  to, ko-

lik preferenčních hlasů dostane který 

kandidát. Klidně se může stát, že voliči 

ČSSD budou kroužkovat kandidáty 

za mnou a Znojemsko žádného repre-

zentanta ve sněmovně mít nebude. Vše 

záleží na voličích.“

Dobrá. Připusťme hypoteticky, že 

vás Znojemsko podpoří. Co by váš 

úspěch ve  volbách znamenal pro 

město Znojmo?

„Nerad říkám kdyby. Ale kdy-

bych byl zvolen, byl by to především 

úspěch pro Znojmo a Zno-

jemsko. Naše město by mělo 

po dlouhých letech ve sně-

movně přímý hlas. Nemuse-

li bychom zprostředkovaně 

a  mnohdy komplikovaně 

vysvětlovat problémy, se kte-

rými se v komunální sféře 

na Znojemsku potýkáme. 

Teď mám na mysli zejmé-

na politiku zaměstnanosti 

a  třeba nesmyslné zrušení 

celního úřadu ve Znojmě. 

Věřím také, že bychom pro 

Znojmo i pro Znojemsko 

získali ještě více dotací než 

dosud a že bychom dokázali 

posunout některé věci, které 

se dají vyřešit pouze v Pra-

ze. Typickým příkladem je 

obchvat. To, že se o  něm 

více mluví, než že by se sku-

tečně stavěl, je podle mne 

mimo jiné i důsledek toho, 

že Znojmo svého starostu 

ve sněmovně v posledních 

letech nemělo. Mé zvolení by 

mělo i praktický dopad na chod úřadu. 

Stal bych se totiž tzv. neuvolněným 

starostou. To znamená, že bych pobíral 

plat z poslanecké sněmovny a nikoliv 

od města. Znojmo by tak ušetřilo můj 

plat. Mé zvolení by mělo pochopitelně 

dopad i na obce na Znojemsku. Již ně-

kolikrát se mi stalo, že za mnou přišli 

někteří starostové s žádostí o pomoc 

pro svou obec. Jako starosta jim samo-

zřejmě nemohu pomoci, jako poslanec 

ano. S tímto postavením a více kontakty 

bych měl více možností, jak podpořit 

nejen naše město, ale i celý okres.“ 

Máte v úmyslu kandidovat na post 

starosty v  komunálních volbách 

v roce 2014?

Pokud nyní dostanu důvěru vo-

ličů, pak bude tato otázka aktuální 

za rok.

Pane starosto, máme poslední otáz-

ku. V jednom z konkurenčních listů 

se objevila informace, že prý berete 

15 platů. Můžete mi říct, jaké placené 

funkce vykonáváte?

„Já to také četl. A četla to i má žena 

a se smíchem se mě ptala, proč domů 

nosím pouze jednu výplatu a kde mám 

těch čtrnáct. Tak ty samozřejmě nedo-

stávám. Spousta funkcí, které zastávám, 

vyplývají z funkce starosty a drtivá vět-

šina těchto funkcí je neplacených.“

Redakce Znojemských LISTŮ
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OŘEZ DŘEVIN 

V MĚSTSKÝCH ČÁSTECH

Do konce tohoto roku musí ze 

zákona vlastníci či uživatelé ne-

movitostí (pozemků) provést 

ořez popřípadě odstranění dřevin 

ohrožujících bezpečný a spoleh-

livý provoz zařízení distribuční 

soustavy. Ořez se týká obyvatel 

městských částí Mramotice, Ka-

sárna, Načeratice, Konice, Derfl ice, 

Popice, Přímětice, Oblekovice. 

V ochranném pásmu nadzemního 

vedení je zakázáno nechávat růst 

porosty nad výšku 3 m. Pro kácení 

dřevin je nutné povolení orgánu 

ochrany přírody. Pokud vlastníci či 

uživatelé neprovedou ořez dřevin 

do konce roku 2013, zaměstnanci 

E.ON provedou nezbytné zásahy 

do dřevin vlastními prostředky. 

Více informací na tel.: 515 634 711. 

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 9. 10. ZNOJMO: od  7.00 

do 16.00 hod. provozy a zařízení 

napájené z trafostanice TS Znoj-

mo Pražská zahrádky pravá str., 

tj. zahrádky Pražská při výjezdu 

ze Znojma.

Dne 10. 10. NOVÝ ŠALDORF, 

SEDLEŠOVICE, KONICE, POPICE: 

od 07.15 do 15.00 hod. Popice, 

Konice, Sedlešovice – celé obce, 

N. Šaldorf – celá obec mimo část 

napájenou z TS ZD tj. od autobusu 

k ZD. Odběr. trafostanice Sedle-

šovice – drůbežárna, závlahy ZD, 

odběr. trafo stanice N. Šaldorf – zá-

vlaha 9/I, 9/II, strážní domek ČSD, 

odběr. trafo stanice Konice – ZD.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 2. ří jna proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén nepřerušovaným tónem 

po dobu 140 vteřin.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA

Alber t  ( Vídeňská tř ída,  tel . : 

515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00, 

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00

Interspar  (Brněnská ul. ,  tel. : 

515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 

Ne 9.00–20.00

Kaufland  (Jarošova ul . ,  tel . : 

515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00

Kaufl and (ul. Dukelských boj., tel.: 

515 244 644): Po–So 7.15–19.15, Ne 

a svátky 8.00–20.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBA

Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-

ského, tel .  515  215  563)Po –

Pá17.00–22.00, So, Ne, svátky 

8.00–20.00. Akutní případy: ne-

přetržitě zdravotnická záchranná 

služba – telefon 155, 112.

Do 15. října 2013 mají možnost 

vlastníci kulturních památek v městské 

památkové rezervaci (dále MPR) požá-

dat na znojemském městském úřadě 

o příspěvek na obnovu nemovitosti 

(případně movité věci pevně spojené se 

stavbou, pokud je tato stavba kulturní 

památkou), která je kulturní památkou 

na území MPR, pro rok 2014. 

Příspěvek se poskytuje v  rámci 

Programu regenerace městských 

památkových rezervací a městských 

památkových zón a pouze za účelem 

záchrany, zachování a zhodnocení pa-

Získejte příspěvek na záchranu své památky
mátkových hodnot. Není tedy určen 

na modernizaci objektu ani na inves-

tiční akce. Státní příspěvek z minister-

stva kultury činí maximálně 50 procent 

ceny díla, příspěvek města je minimálně 

10 procent a příspěvek vlastníka činí 

minimálně 40 procent (je-li vlastníkem 

kulturní památky město nebo kraj, činí 

příspěvek vlastníka minimálně 50 pro-

cent). 

Žádost je možné do 15. 10. 2013 

zaslat na adresu: Městský úřad Znojmo, 

odbor investic a správy nemovitostí, 

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, a to 

na formuláři, který je umístěn na inter-

netových stránkách www.znojmocity.

cz, odbor investic a správy nemovitostí, 

v záložce Tiskopisy. Ve stejné záložce 

je uveden i dokument obsahující bližší 

informace. Jedná se o předběžnou žádost 

do anketního dotazníku, na jehož zákla-

dě stanoví Ministerstvo kultury celko-

vou výši dotace pro MPR Znojmo. Ta je 

pak rozdělena mezi konkrétní žadatele, 

kteří budou městem vyzváni k dalšímu 

doplnění dokumentace k památce. Na 

poskytnutí příspěvku tedy podáním žá-

dosti nevzniká právní nárok. lp

Vedle prodeje městských bytů 

stávajícím nájemcům nabízí město 

k prodeji také byty neobývané, které 

jsou v domech určených k prodeji. 

Prodej těchto bytů probíhá volnou 

soutěží, kdy nejvyšší nabízená cena vy-

ID
Č.

bytu
Ulice, č. or. Typ Výměra m2 Dispozice Cena dle ZP

17
8 Jugoslávská 4 volný 41,9 m2 1+1 288 011 Kč

12 Jugoslávská 4 volný 43,0 m2 1+1 295 572 Kč

44 1 Rudoleckého 7 volný 78,4 m2 3+1 584 221 Kč

77 2 Bezručova 9 volný 22,5 m2 1+1 158 808 Kč

111
1 Vítězslava Nováka 4 volný 41,1 m2 1+1 307 468 Kč

5 Vítězslava Nováka 4 volný 40,2 m2 1+1 300 736 Kč

112
2 Vítězslava Nováka 3 volný 41,1 m2 1+1 300 658 Kč

3 Vítězslava Nováka 3 volný 46,8 m2 2+1 342 354 Kč

113 1 Vítězslava Nováka 1 volný 39,0 m2 1+1 293 486 Kč

113a 3 Vítězslava Nováka 2 volný 46,1 m2 2+1 346 916 Kč

119 9 Smetanova 13 volný 39,6 m2 1+1 349 344 Kč

120 1 Smetanova 3 volný 45,1 m2 2+1 313 758 Kč

121 7 Smetanova 7 volný 45,0 m2 1+1 278 464 Kč

122 8 Smetanova 11 volný 19,6 m2 1+1 140 204 Kč

123 5 Smetanova 4 volný 71,6 m2 2+1 614 987 Kč

128 2 U Brány 8 volný 98,3 m2 3+1 758 795 Kč

131 7 Pražákova 5 volný 39,6 m2 1+1 267 278 Kč

135 1 Pontassievská 8 volný 30,9 m2 1+1 203 330 Kč

138 1 Alšova 6 volný 35,7 m2 1+1 222 765 Kč

139 16 Vrchlického 4 volný 42,7 m2 1+1 355 949 Kč

140
30 Vrchlického 6 volný 42,3 m2 1+1 352 615 Kč

32 Vrchlického 6 volný 52,3 m2 1+1 435 975 Kč

143
2 Sokolská 27 volný 37,7 m2 1+1 276 336 Kč

3 Sokolská 27 volný 72,4 m2 2+1 540 155 Kč

144 3 Sokolská 37 volný 47,0 m2 1+1 340 664 Kč

145 5 Jarošova 30 volný 42,8 m2 1+1 360 114 Kč

152
1 28. října 30 volný 23,7 m2 1+0 194 359 Kč

5 28. října 30 volný 27,0 m2 1+0 224 953 Kč

154 2 28. října 4 volný 31,0 m2 1+1 265 014 Kč

156 6 28. října 19 volný 59,4 m2 2+1 556 673 Kč

166 4 28. října 6 volný 55,5 m2 2+1 474 460 Kč

Město nabízí k prodeji další volné byty
hrává. O koupi se může ucházet každý, 

kdo nemá dluhy vůči městu a složí kauci 

50 000 korun. Přehled nabízených vol-

ných bytů je v tabulce (přehled prodá-

vaných nebytových prostor je na webu 

www.znojemskebyty.cz). Podrobné 

informace k prodeji bytů i nebytových 

prostor naleznete na výše uvedených 

webových stránkách a vaše dotazy také 

rádi zodpoví pracovníci v Klientském 

centru Znojemské byty na Rudolecké-

ho ulici.  zp
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Ve dnech 25. a 26. října 2013 se 

uskuteční  volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu České republiky. 

Volebního práva může využít každý 

státní občan České republiky, který 

alespoň druhý den voleb dosáhne 

věku 18 let.  Výjimkou jsou občané, 

kteří byli soudem zbaveni způsobi-

losti k právním úkonům. 

VOLIČSKÝ PRŮKAZ

Pokud volič s předstihem ví, že 

se ve dnech voleb nebude zdržovat 

v místě bydliště, kde je přihlášen k tr-

valému pobytu, může požádat přísluš-

ný obecní úřad o vystavení voličského 

průkazu. Ten jej opravňuje odevzdat 

svůj hlas v jakékoliv volební místnosti 

v České republice nebo na zastupitel-

ském úřadě ČR v zahraničí. Voličský 

průkaz využijí i voliči, kteří ve dnech 

voleb budou ve zdravotnických či ji-

ných zařízeních nebo na cestách mimo 

domov. Podrobnější informace k mož-

nostem volit v zahraničí jsou dostupné 

na stránkách Ministerstva zahranič-

ních věcí ČR – www.mzv.cz.

Voliči s trvalým pobytem ve Znojmě 

mohou požádat o voličský průkaz 

na oddělení evidence obyvatel Měst-

ského úřadu ve Znojmě, Pražská 59.

Žádost je možné podat následujícími 

způsoby:

» Písemně v listinné podobě zaslané 

na adresu Městského úřadu Znojmo, 

odbor správní, nám. Armády 1213/8, 

669 02, Znojmo. Obálku je třeba ozna-

čit textem „Voličský průkaz“. Žádost 

v  listinné podobě musí být opatřena 

úředně ověřeným podpisem a doruče-

na nejpozději do 18. října 2013.

» V elektronické podobě opatřené 

uznávaným elektronickým podpisem 

voliče odeslané na emailovou adresu 

dagmar.cnostova@muznojmo.cz či 

elektronicka.podatelna@muznojmo.cz 

nebo je možné žádost zaslat prostřed-

nictvím datových schránek voliče. Dato-

vá schránka Města Znojma je ns4a987. 

Žádost musí být doručena nejpozději 

18. října 2013.

» Osobním podáním na pracovišti 

evidence obyvatel Městského úřadu 

Znojmo, Pražská 59 (v budově Po-

licie ČR, chodba vlevo, přepážky 

1–3), a to nejpozději do 23. října 2013 

do 16.00 hodin.

Blíží se předčasné volby do poslanecké sněmovny
Vzor žádosti o voličský průkaz je 

na stránkách www.znojmocity.cz v tis-

kopisech odboru správního. Městský 

úřad Znojmo vydá voličský průkaz 

osobně voliči, popřípadě osobě, kte-

rá se prokáže plnou mocí s úředně 

ověřeným podpisem voliče žádajícího 

o vydání voličského průkazu, nebo jej 

voliči zašle na  jím uvedenou adresu 

nejdříve 10. října 2013.

Každý volič si může na  oddě-

lení evidence obyvatel MěÚ Znojmo 

na výše uvedené adrese do 23. října 2013 

do 16.00 hodin ověřit, zda je zapsán 

ve stálém seznamu voličů. Může požádat 

doplnění údajů nebo provedení oprav. 

Více informací lze získat na telefonních 

číslech 515 216 366, 515 216 369.

HLASOVACÍ LÍSTEK

Hlasovací lístky budou voličům 

doručeny nejpozději jeden den před 

zahájením voleb. Kompletní sady hla-

sovacích lístků budou rovněž k dispo-

zici ve volební místnosti. 

HLASOVÁNÍ

Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže svoji totožnost a státní 

občanství ČR platným občanským 

průkazem nebo cestovním dokladem. 

V prostoru určeném pro úpravu hla-

sovacích lístků vloží do úřední obálky, 

kterou obdrží od volební komise, jeden 

hlasovací lístek volební strany, pro niž 

se rozhodl hlasovat. Rovněž může vo-

lič zakroužkováním pořadového čísla 

nejvýš u čtyř kandidátů uvedených 

na témže hlasovacím lístku vyznačit, 

kterému z kandidátů dává přednost. 

Volič může požádat ze závažných 

zdravotních či rodinných důvodů 

Městský úřad Znojmo na  telefon-

ních číslech 515 216 366, 515 216 524 

a ve dnech voleb přímo okrskovou 

volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost do přenosné 

volební schránky. Je to však možné 

pouze v územním obvodu volební-

ho okrsku, pro který byla okrsková 

volební komise zřízena. V  takovém 

případě okrsková volební komise vy-

šle k voliči dva své členy s přenosnou 

volební schránkou, úřední obálkou 

a hlasovacími lístky.

Ing. Radek Svoboda

vedoucí správního odboru 

Městského úřadu Znojmo

Ani deštivé počasí neodradilo 

70 000 lidí od návštěvy Znojemského 

historického vinobraní 2013. 

Je to sice o 6 000 méně než vloni, 

ale ti, kteří se nezalekli nepřízně počasí, 

určitě nelitovali. Produkční tým Zno-

jemské Besedy připra-

vil atraktivní multi-

žánrový program. 

Nechyběly rytířské 

turnaje ani tradiční 

historický průvod 

v  čele s  králem Ja-

nem Lucemburským 

a královnou Eliškou 

Přemyslovnou. Jako 

nový král se předsta-

vil profesionální he-

rec Miroslav Hrabě 

a  podle nadšených 

ohlasů publika zvládl 

svou roli královsky, 

stejně jako zkušenější 

královna v podání Šárky Drozdové. 

Na několika scénách sklízely potlesk 

nejen hvězdy zvučných jmen. Jako 

vydařené se jevily novinky v podobě 

programu Na Káře a v hradním pří-

kopě městského parku. Vše korunoval 

velkolepý závěrečný ohňostroj. Obrov-

Ani déšť nesmyl parádu 
letošního vinobraní

ský zájem budil stan s ochutnávkou 

VOC vín. „Na ochutnávce se vytvořila 

nezaměnitelná pohodová atmosféra, 

která vládla mezi návštěvníky popíje-

jícími vína odrůd Sauvignon, Ryzlink 

rýnský a Veltlínské zelené. Tomu vše-

mu dominoval vý-

hled na  historickou 

část města Znojma 

a do blízkého okolí. 

Byla to obrovská ra-

dost vidět pohroma-

dě tolik spokojených 

milovníků kvalitního 

vína,“  konstatoval 

František Koude-

la, předseda VOC 

Znojmo. U  rotundy 

sv. Kateřiny se vypilo 

48 000 degustačních 

porcí. Včetně prodeje 

vína v lahvích je to cel-

kem 5 400 lahví vína 

z produkce 14 vinařství. „Na přípravě 

a organizaci vinobraní se podílí zhruba 

šedesátičlenný produkční tým. Takže 

potlesk, který každoročně sklidí za své 

výkony účinkující umělci, patří také 

jim,“ říká Dušan Varga, ředitel Znojem-

ské Besedy.  lp, foto: Archiv ZB

Vítěze už má te-

matická fotografi cká 

soutěž Voda a  lidé 

– partneři pro život, 

kterou již tradičně vy-

hlašuje Vodárenská 

akciová společnost, 

divize Znojmo ve spo-

lupráci s Foto Mašek 

a městem Znojmem. 

Ocenění autorům 

nejlepších snímků 

předali v budově vo-

dárny na náměstí Re-

publiky ve  Znojmě, 

kde jsou také k vidění 

fotografi e inspirované 

tématikou vody, sta-

rosta Znojma Vlasti-

mil Gabrhel, ředitel 

VAS, divize Znojmo 

Zdeněk Jaroš a za po-

řádající f irmu její 

majitel Oto Mašek. 

Třetí místo za citlivé 

ztvárnění přírodní scenérie s tématem 

vody získala Martina Husová z Kucha-

řovic za fotografi i Vodopády Bílé Opa-

vy.  Za reportážní expresivitu si druhé 

místo zasloužil Pavel Zemánek z Mo-

ravských Budějovic. Jeho fotografi e se 

Fotosoutěž Voda a lidé – partneři 
pro život už zná vítěze

� Vítězové fotografi cké soutěže Voda a lidé – partneři pro život 
(zleva) Karel Maráz, Martina Husová a Pavel Zemánek.  Foto: xa 

jmenuje Radostný vodopes. Vítězem 

soutěže se stal Karel Maráz s fotografi í 

Vynoření v lázeňském bazénu. Porota 

ocenila pohotové zachycení odkrytí in-

timního okamžiku, což přesně vystihuje 

téma soutěže.  xa



6 ZNOJEMSKÉ LISTYMěstský úřad informuje

pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

se širokou nabídkou programù v HD kvalitì

více než 40 programù za 124,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

více než 80 programù za 347,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)

Ministr dopravy ČR v demisi Zde-

něk Žák se sešel s čelními představiteli 

Jihomoravského kraje v čele s hejtma-

nem Michalem Haškem, aby s nimi 

prodiskutoval problematiku silniční 

dopravy v regionu a infrastrukturní 

projekty na území jižní Moravy.

Jednání se zúčastnil také krajský 

zastupitel a starosta města Znojma Vlas-

timil Gabrhel, který využil příležitosti 

a informoval ministra o dlouhodobých 

defi citech v dopravní obslužnosti dru-

hého největšího města kraje i celé zno-

jemské oblasti. Hlavní pozornost přitom 

věnoval otázce obchvatu města a chy-

bějícího kvalitního napojení ve směru 

na Brno a Jihlavu, a to jak silničního, tak 

železničního. Starosta Znojma označil 

za pozitivní posun ve spolupráci mezi 

městem a Ředitelstvím silnic a dálnic, 

které je investorem stavby obchvatu. 

I díky pravidelným společným jedná-

ním, které město iniciovalo, je možné 

zahájit stavbu II. etapy obchvatu. V sou-

časné době se již zpracovává zadávací 

dokumentace pro soutěž na zhotovitele 

stavby. 

Starosta mluvil s ministrem 
dopravy nejen o obchvatu

I když tyto otázky nebyly na pořadu 

jednání, připomněl starosta Znojma také 

problémy, které souvisejí se železniční 

dopravou. „Máme sice kvalitní napojení 

na hlavní město Rakouské republiky 

Vídeň, ale ve směru na Prahu a Brno 

je to tristní,“ upozornil znojemský sta-

rosta na bolavé místo nejen Znojemska 

a v podstatě celé republiky. Dopravci 

přicházejí o možnost přesunovat zboží 

tímto ekologicky přijatelným způsobem, 

který by navíc odlehčil silniční dopravě. 

V. Gabrhel proto požádal ministra do-

pravy, aby se zasadil o zahájení příprav 

na kvalitní železniční napojení Znojma 

na Brno. Ministr Zdeněk Žák usoudil, že 

se stát musí začít zabývat nejen stavbami 

páteřních silnic a uzlových železničních 

bodů. Stejně důležité jsou podle jeho slov 

i menší projekty, které zlepší dopravní 

obslužnost a napojení významných regi-

onů na hlavní centra republiky . „Spoustu 

staveb, o kterých se hovoří desítky let, 

můžeme odblokovat“, konstatoval mini-

str. Starosta Gabrhel vyslovil přesvědče-

ní, že mezi těmito stavbami budou i ty, 

které se týkají Znojma.  xa

Šestý ročník soutěže Rozkvetlé 

Znojmo zná své vítěze. 

„Letos jsme do hodnocení zahr-

nuli i  tu skutečnost, že někteří ne-

zvelebují jen své předzahrádky, ale 

prakticky cizí pozemky, předzahrádky 

všech. Týká se to zejména panelových 

domů. Je krásné, že se v dnešní době 

najdou lidé, kteří věnují svůj čas i pe-

níze na úpravu předzahrádky, kterou 

jim nezřídkakdy ničí kolemjdoucí. Ale 

Pošesté nechali 
rozkvést Znojmo

poděkovat bychom 

samozřejmě chtěli 

všem, kterým jejich 

okolí není lhostejné 

a snaží se ho zkrášlit 

například květinami. 

Ozdobí se tím celé 

Znojmo,“ vysvětlu-

je místostarosta Jan 

Grois, který vítězům 

předal ceny a podě-

koval, že se starají 

o své okolí. 

V kategorii nej-

lépe vyzdobené zno-

jemské okno zvítězi-

la Vladimíra Nekulová, druhé místo 

obsadila Marie Pavelková a třetí Květa 

Floryková. V kategorii nejlépe vyzdo-

bený znojemský balkon nebo lodžie 

se na prvním místě umístila Vladimí-

ra Vávrová, na druhém Eva a Milan 

Kaksovi a na třetím Blanka Litavcová. 

Kategorii nejlépe vyzdobená předza-

hrádka vyhrála Marie Krejčí, druhá 

skončila Jarmila Čírtková a třetí Mi-

luše Knoppová.   zp

� Místostarosta Jan Grois s oceněnými vítězkami.   Foto: zp
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Řidič mobilního bagru 

Mobilbaggerfahrer

Holzindustrie Maresch GmbH

Retz 15 km 

bewerbung@maresch-retz.co.at 

+43/2942/28200 12 

Lukas Gschweicher

Obsluha a řízení mobilního bagru 

s kleštěmi na kulatinu (Liebherr 924 

nebo 934), manipulace se dřevem.

Min. mzda dle KS 1.857 EUR/měs. 

brutto při plném úvazku 38,5hod./

týdně. Práce po dohodě od pondělí 

do soboty.

Zámečník 

Schlosser

Holzindustrie Maresch GmbH

Retz 15 km

bewerbung@maresch-retz.co.at 

+43/2942/28200 12 

Lukas Gschweicher

Údržba a opravy zařízení v nočních 

směnách od 22.00 do 6.00 hod.

Min. mzda dle KS 2.350 EUR/měs. 

brutto při plném úvazku. Ohodnocení 

dle kvalifi kace a zkušeností.

Číšník/servírka do kavárny 

Kellner/in für Kaff eehaus

Bäckerei Neubauer 

PRÁCE V RAKOUSKU Horn 45 km 

gabi_neubauer@hotmail.com 

+43/2982/2439 Gabriele Neubauer

Práce na směny, 40 hod. týdně, 6 dní 

v týdnu. Neděle a svátky zavřeno.

Min. mzda v 1. roce 1.153 EUR/měs. 

brutto.

Pomocník/ce do cukrárny 

Konditorgehilfe/in

Ehrenberger GesmbH.

Gars am Kamp 50 km

ehrenberger@baecker.at 

+43/2985/2241 

Manuela Ehrenberger

Práce na 20–30 hod. týdně 

v cukrářském úseku pekárny. Není 

třeba mít praxi. Pracovní doba 

někdy už od 4.30 hod. Min. mzda 

1.253 EUR/měs. při plném úvazku.

Výpomoc v kuchyni 

Küchengehilfe/in

Landgasthaus zum Knell

Horn 45 km

info@zumknell.at

+43/2982/8290 Cornelia Knell 

Práce na 20 nebo 40 hod. dle 

dohody. Jednoduché práce 

v kuchyni, umývání nádobí.

Číšník/servírka s inkasem 

Kelner/in mit Inkasso

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

Landgasthaus zum Knell 

Horn 45 km 

info@zumknell.at  

+43/2982/8290 Cornelia Knell

Práce na 20 nebo 40 hod. 

převážně ve večerních hodinách 

a o víkendech. Odměny dle výkonu, 

strava zdarma.

Bourací a demontážní práce

 Abbruch/Demontage

Stark GmbH 

Irnfritz 55 km 

rosemarie.schuh@stark-gmbh.at 

+43/2986/6655-18 

Mag. Rosemarie Schuh

Manuální práce s bouracím nářadím 

(pila a beton, vrtací kladivo, autogen 

apod.). Fyzická zdatnost, týmový 

duch, žádný strach z výšek.

Truhlář/montér pro kuchyně 

Küchenmontagetischler

Möbelix 

Wien 90 km 

jobs@moebelix.at  

+43/50111100931 

Eva Sturmair

Montáže kuchyní v servisním centru 

Möbelix, Wien 22.

Min. mzda dle KS 1.417 EUR/měs. 

brutto+možné příplatky.

 

Aufgaben:

• Unterstützung der Geschäftsleitung
• allgemeine Bürotätigkeiten
• bilaterales Dolmetschen (Deutsch - Tschechisch)

Anforderungen:

• kaufmännische Ausbildung
• Deutsch und Tschechisch in Wort und Schrift
• sicherer Umgang mit MS Office
• flexibel, teamfähig, zuverlässig und kontaktfreudig
• idealerweise kommen Sie aus dem Einzugsgebiet von Retz

Zur Verstärkung unseres Teams in Retz suchen wir eine

Holzindustrie Maresch GmbH
A-2070 Retz • Breiten 1

Assistentin der Geschäftsleitung

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich ganz einfach!

bewerbung@maresch-retz.co.at
Tel.: +43 (0) 2942 28200 DW 12

Zahradní architekt/ka

Landschaftsarchitekt/in

Consent Personalberatung

Wien

bewerbung@consent.at 

+43/1/8773003-15 

Mag. Gabriele Bernard

Atraktivní pracovní prostředí, 

úspěšná fi rma. Mzda od 2.659 EUR/

měs. brutto + možné příplatky. 

Služební auto k dispozici.

Pracovník/ce údržby cest 

(zimní služby) 

Mitarbeiter/in für die 

Strassenerhaltung (Wienterdienst)

ASFINAG Service GmbH

Stockerau 60 km

Žádost pouze online na uvedeném 

odkazu http://www.karriere.at/

jobs/4096482 Zimní údržba silnic 

od 1. 11. 2013–31. 3. 2014 – řidič 

shrnovače, sypače – práce na směny 

+ pohotovost. Min. mzda 1.939 EUR/

měs. brutto.

Pracovník/ce skladu 

Lagermitarbeiter/in

KIKA Möbel-Handelsges.m.b.H.

Horn 45 km 

doris.grassmann@kika.at

+43/2982/53073 Doris Grassmann 

Min. mzda dle KS 8,22 EUR/hod.

Už jen několik dní zbývá do konce 

tzv. sběru dat společnosti A-tender, 

která se specializuje na  občanské 

e-aukce. 

„E-aukce jsou v  současné době 

nejefektivnějším prostředkem, jak při-

nutit velké dodavatele snížit své ceny 

na nejnižší možnou úroveň. Odběratel 

jednotlivec totiž nemá žádnou šanci 

vyjednat lepší podmínky,“ vysvětluje 

specialista na e-aukce František Sadí-

lek. Společnost A-tender proto sdru-

žuje více odběratelů najednou a nutí 

dodavatele energií nacenit dodávku 

energií domácností a podniků jako 

celek. „Tímto způsobem dokážeme 

vyjednat výrazně lepší ceny, než po-

kud by se s dodavatelem energií snažil 

člověk „smlouvat“ sám,“ tvrdí Sadílek. 

Majitelé bytů 3+1, kteří pla-

tí za  elektřinu při roční spotřebě 

7,5 MWh cca 15 000 korun, mohou 

při e-aukci ušetřit až čytři tisíce, ma-

jitelé rodinných domů dokonce dvoj-

násobek. V případě odběru plynu to je 

podobné. „Při roční spotřebě 20 MWh 

máme příklady, kdy jsme lidem ušet-

řili třicet procent ročních nákladů,“ 

vypočítává Sadílek.

Nutnou podmínkou k  účasti 

v e-aukci je, že se lidé musí osobně 

dostavit buď v pondělí, nebo ve středu 

od 14.00 do 18.00 hodin na tzv. sběr-

né místo a zde se k e-aukci přihlásit. 

Sběrné místo se nachází v Podnika-

telském inkubátoru Znojmo na ná-

městí Armády 8. S sebou je nutné vzít 

jednak své roční vyúčtování za ener-

gie, jednak platnou smlouvu se stá-

vajícím dodavatelem, včetně všech 

dodatků. Registrace zájemců končí 

už 9.  října. Samotná první „ostrá“ 

e-aukce je naplánována na druhou 

polovinu října. Pozváni budou jak 

samotní účastníci, tak i zastupitelé 

města a novináři. Všechny informace 

k e-aukci energií jsou rovněž dostupné 

na www.znojmocity.cz. red

Přihlášení do e-aukcí 
končí 9. října



8 ZNOJEMSKÉ LISTYTéma

Tajemno, jak známo, láká. I proto 

se rozhodla znojemská radnice pro 

radikální krok. Vyšla vstříc patriotům 

i turistům a zpřístupnila tři nové trasy 

znojemského podzemí představují-

cí celkem čtyři kilometry nelehkého 

putování. 

Nešlo to ale ze dne na den. Na-

bídnout nové zážitky v podzemí není 

jako otevřít nové trasy na zámku nebo 

v přírodě. Lidé, kteří se ve znojemském 

podzemí dobře orientují, vytipovali 

možné cesty, město Znojmo shromáž-

dilo potřebné finance, vypracoval se 

projekt. Budovat se začalo vloni v květ-

nu. Když to vypadalo, že turistická 

sezona 2013 bude ve znamení nové 

nabídky, přišla březnová studená spr-

cha. Při závěrečné geologické prohlídce 

bylo zjištěno, že v některých úsecích 

jsou stěny nestabilní a vyžadují sanaci. 

Bezpečnost návštěvníků je samozřejmě 

nade vše, takže bylo nutné odsunout 

termín otevření. V kontroverzních mís-

tech se odstranil nesoudržný povrch 

a stěny byly zpevněny. Kolaudaci, která 

se uskutečnila v závěru srpna, pak už 

nic nebránilo.  xa

Znojemské podzemí překvapí třemi 
novými trasami plnými adrenalinu

� V adrenalinovém podzemí je pořádně ouzko. Mezi prvními si to vyzkoušel starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.  Foto: Zdeněk Dvořák

Adrenalinové trasy nejsou adre-

nalinové jen podle jména. Nejde 

o žádnou imitaci, mnozí z těch, kteří 

už měli možnost si nové cesty projít, 

se pořádně zapotili. Je tedy logic-

ké, že vítáni jsou jen fyzicky zdatní 

jedinci. 

Než se zájemce rozhodne pro ná-

vštěvu některé z  tras, musí okusit, 

jestli se se svou tělesnou konstrukcí 

vůbec do úzkých profi lů vejde. Říká 

se tomu honosně zkušební rám pro-

storové připravenosti návštěvníka, 

ve  skutečnosti člověk prostě musí 

zkusit, jestli proleze připravenými 

rámy. „Jednička“ je celkem v pohodě, 

do „trojky“ se už ale musí nasoukat 

vkleče. Potom se návštěvníci musí 

patřičně vybavit. K dispozici jsou gu-

mové holínky, pláště i přilby s čelovou 

svítilnou. Bez toho by to opravdu ne-

šlo. Navíc se musí počítat s tím, že se 

člověk prostě zašpiní nebo z podzemí 

vyleze mokrý. 

Jaké trasy jsou na výběr

Všechny adrenalinové trasy za-

čínají na stejném místě jako klasická 

prohlídka podzemí. Tedy na dvorku 

Nová nabídka jen pro fyzicky zdatné
domu číslo 2 na Slepičím trhu. Ven 

z katakomb se ale návštěvníci vynoří 

na různých místech v centru města.

TRASA 1

Uvádí se, že je to trasa s nízkým 

stupněm obtížnosti. To by ale nemělo 

návštěvníky mást. I  tady jsou místa, 

která nezvládne každý. Prohlídka trvá 

asi osmdesát minut. Ke zhlédnutí je 

i archeologická expozice a expozice 

o vinařství. Ta je umístěna pod budo-

vou radnice v tamním sklepení. Na uli-

ci se lidé dostanou na Horním náměstí 

4 zhruba naproti Althanskému paláci. 

Maximální kapacita je deset návštěvní-

ků v jedné skupině.

TRASA 2

Projít tuto trasu trvá asi hodinu 

a půl. Udává se u ní střední stupeň 

obtížnosti a nabízí kromě zajímavostí, 

jako jsou jezuitský vodovod, průhledy 

do klasické prohlídkové trasy a origi-

nální tesaný znak budovatelů podzemí 

z roku 1402, také výstavu o stavebním 

vývoji Znojma. Osmičlenné prohlíd-

kové skupiny budou z podzemí vychá-

zet na ulici Dolní Česká 42.

TRASA 3

Velmi omezený bude počet lidí 

v prohlídkových skupinách na adre-

nalinové trase č. 3. Pět návštěvníků 

zvládne nejobtížnější cestu asi za dvě 

a půl hodiny. Její část kopíruje druhou 

trasu, navíc je k dispozici expozice 

o historii znojemského podzemí. Lidé 

se musejí připravit na stoupání po žeb-

říku i na protahování úzkými chod-

bami. Ven se dostanou na Divišově 

náměstí č. 1.

Jelikož budou návštěvníci adre-

nalinového podzemí speciálně přio-

děni, respektive vybaveni holínkami, 

pláštěm a přilbou s čelovkou, stane se 

časem pro obyvatele Znojma samo-

zřejmostí, že budou na ulicích potká-

vat zvláštně oblečené lidi, kteří se vy-

noří z průjezdů výše uvedených domů 

na Dolní České a Horním a Divišově 

náměstí.  xa

Adrenalinová trasa 1

cca 1 hod 15 min 110 Kč

Adrenalinová trasa 2

cca 1 hod 30 min 130 Kč

Adrenalinová trasa 3

cca 2 hod 30 min 200 Kč 

Bezpečnost 
nade vše
Bezpečnost návštěvníků adrena-
linových tras je samozřejmě to 
nejdůležitější. Nic nebude pone-
cháno náhodě. 
Od striktního dodržování provoz-
ního řádu, který potvrdil Báňský 
úřad, až po signalizační zařízení 
a kontrolní stanoviště v podzemí. 
K dispozici je i obrazovka v poklad-
ně na Slepičím trhu, na které bude 
možné sledovat pohyb skupiny. 
Na několika místech v podzemí je 
umístěn nouzový telefon napoje-
ný na služebnu Městské policie, 
tísňové volání 112 i na pokladnu 
podzemí. Na třech místech se bu-
dou moci účastníci adrenalinové 
prohlídky na oplátku podívat, co 
se děje nad jejich hlavami. Bude 
to na Obrokové ulici, Václavském 
a Horním náměstí a na Masaryko-
vě náměstí. Pro všechny případy 
jsou samozřejmě připraveny i nou-
zové východy, přesněji řečeno 
poklopy.  xa
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B e z  p ř e h á n ě -

ní stovky hodin už 

strávili v podzemí při 

budování a přípravě 

adrenalinových tras 

pracovnice Znojem-

ské Besedy Marcela 

Knotková a průvodce 

Kamil Tomek, který ZL 

poskytl rozhovor. 

Vaše postavení je tak 

trochu výsadní. Jen 

málo lidí zná znoj-

emské podzemí tak 

dobře jako teď vy.

Měl jsem štěstí, 

že mým „učitelem“ 

byl bývalý pracovník 

f irmy Unigeo pan 

Radim Tlášek, který 

se perfektně orien-

toval v  podzemním 

systému. A díky jeho 

znalostem byly moje 

začátky mnohem snaz-

ší, než by se na první 

pohled zdálo. Samo-

zřejmě je stále co ob-

jevovat, v  této fázi se 

však věnujeme přípravám k zahájení 

provozu. Zajímavý by byl další prů-

zkum chodeb, které jistě pokračovaly 

až za hradby města.

Kterou z nabízených tras byste lidem 

zvlášť doporučil?

Je to velice individuální, záleží 

na tom, co návštěvník očekává. Napří-

klad trasu 1 bych doporučil zvídavým 

návštěvníkům, a  to vzhledem k vel-

kému objemu informací, které nabízí. 

A trasu 3 bych doporučil spíše opravdo-

vým adrenalinovým nadšencům. Trasa 

2 je zase zajímavá tím, že návštěvník 

může na několika místech nahlédnout 

do klasické prohlídkové trasy.

Kamil Tomek je ve znojemském
podzemí téměř jako doma

Bude omezen věk návštěvníků adre-

nalinových tras?

Ano, trasu 1 mohou absolvovat 

návštěvníci starší 12 let, na trasy 2 a 3 

se dostanou návštěvníci starší 15 let. 

Ovšem ve všech případech v doprovo-

du osoby starší 18 let. Každopádně to 

musejí být fyzicky velmi zdatní jedinci. 

Máte už nějaký mimořádný záži-

tek z prvních zkušebních prohlídek? 

Bude se ještě něco měnit?

Jsou to víceméně drobné orga-

nizační záležitosti, např. optimaliza-

ce rozmístění osob v úzkých prosto-

rách při výkladu a doplnění výkladu 

o ukázku konkrétního místa na mapce, 

� Pro větší  bezpečnost je na několika místech nouzový telefon pro 
tísňová volání i spojení s pokladnou.  Foto: Zdeněk Dvořák

� Povinnou výbavou při vstupu do  podzemí je helma, plášť 
čelovka a holínky.  Foto: Zdeněk Dvořák

� Než návštěvníci vejdou do adrenalinové-
ho podzemí, musí projít otvory, které věrně 
kopírují skutečné rozměry chodeb. Zda při 
své výšce úzkými chodbičkami projde, si 
musel vyzkoušet i první muž města. 
 Foto: Zdeněk Dvořák 

aby skupina věděla, kde se zrovna na-

chází a kam směřuje. Nevím, jestli se 

to dá nazvat mimořádným zážitkem, 

ale velice příjemné pro nás bylo to, 

že hodnocení prvních „testovacích“ 

návštěvníků bylo velmi pozitivní. 

 Anna Maixnerová

Ve  zkušebním režimu absolvo-

valo prohlídku několik skupin lidí. 

Mezi prvními, kteří si nenechali ujít 

adrenalinový zážitek, byl i starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel. Jaké byly 

jeho bezprostřední dojmy? 

„Doporučuji tenhle zážitek každé-

mu, kdo má rád vzrušení, je zvídavý 

a nebojí se vstoupit do neznáma. Je 

velmi zajímavé prohlédnout si to, co 

je našim očím normálně skryto. Za tu 

trochu nepohodlí a potu to stojí. Kaž-

dopádně to však není běžná prohlíd-

ka, na jakou byli dosud lidé zvyklí. Je 

třeba dopředu zvážit vlastní fyzické 

možnosti. 

Klaustrofobikům samozřejmě 

cestu křivolakými úzkými chodbami 

nedoporučuji, ale jinak by si zájemci 

tohle dobrodružství neměli nechat 

ujít. Jsem rád, že můžeme tuto novinku 

lidem nabídnout.“  xa

První dojmy

� Kamil Tomek a starosta Vlastimil Gabrhel se v podzemí brodili vodou a častokrát se v úzkých chodbách pod 
nízkým stropem museli hodně ohnout.  Foto: Zdeněk Dvořák

Investor: Město Znojmo

Architekt: 

ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Zhotovitel: UNIGEO, a.s., Ostrava

Cena: 7,5 milionu Kč

Dotace EU: 85 % celkové částky

Celková délka nových tras: 4 km

Více fotografi í podzemí 

autora Zdeňka Dvořáka 

na www.znojmocity.cz

Město Znojmo bude adrenalinové 

podzemí propagovat nejen formou ve-

letrhů cestovního ruchu. Využilo také 

nabídky znojemských Orlů, kteří chtějí 

informaci o nové znojemské raritě šířit 

po Evropě. Byl tedy vyroben fi lmový 

šot, který se bude promítat na zim-

ních stadionech při utkáních hokejové 

EBE ligy. Je pravděpodobné, že si pak 

návštěvu adrenalinového podzemí ne-

nechají ujít například členové fanklubů 

jednotlivých hokejových mužstev.  xa

Podzemí jde 
do světa
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Věk: 2 roky

Plemeno: Kříženec jezevčíka (mohutná postava)

Povaha: Dobře přizpůsobivý, snese jiné psy, ale nesnese drůbež a kočky, 

čistotný, vhodný na dvorek jako hlídač

Kontakt: Městský útulek Načeratice, 

tel: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Broček

Učitelka ze školky ztratila tříletou 

holčičku, ta bloudila po sídlišti a volala 

maminku. Přesně této situaci, která 

se stala nedávno v Brně, zabrání bez-

pečnostní systém Walkodile (takzvaný 

krokodýl), který pro předškolní děti 

zakoupila znojemská radnice. 

Jako první ve Znojmě ho nyní užívá 

mateřská škola Dělnická a její odlou-

čené pracoviště Gránická. Učitelkám 

systém, který udrží při procházkách děti 

pohromadě a nedovolí žádnému z nich 

nečekaně vběhnout na silnici, předali 

místostarosta Znojma Jan Grois a Pavel 

Fischer, zástupce společnosti BUSINESS 

AFFAIRS s.r.o., která městu sady Walko-

dile dodala. Walkodile se skládá z jakési 

fl exibilní páteře, na níž se nacházejí ne-

jen držátka pro děti, ale také bezpeč-

Předškolní dě�  ve Znojmě už chrání krokodýl
nostní spony a popruhy, jimiž jsou děti 

připojeny ke konstrukci. Popruh dítě 

nikterak neomezuje v pohybu a po pří-

chodu na místo určení, například do par-

ku si jej může jen odepnout, ale zároveň 

nechat na sobě. „Popruh u Walkodile je 

výrazně označen refl exní páskou a děti 

jsou tak na procházce velmi dobře vi-

dět. A v parku učitelky svou skupinku 

snáze rozeznají mezi ostatními dětmi,“ 

zdůraznil další výhodu bezpečnostního 

krokodýla Pavel Fischer. Postupně chce 

radnice bezpečnostním krokodýlem vy-

bavit i další školky. Více fotografi í najdete 

na www.znojmocity.cz lp

� Jan Grois a Pavel Fischer několik sad bez-
pečnostního krokodýla pomohli učitelkám 
sestavit, aby si společně s dětmi mohly no-
vinku hned vyzkoušet v praxi.  Foto: lp

Vyrůstáme společně je název no-

vého projektu na podporu německé-

ho jazyka na Základní škole a Mateř-

ské škole, Znojmo, Pražská. 

Projekt je volným pokračováním 

loňské aktivity Můj evropský soused 

a kamarád, v rámci které  děti prv-

ních a druhých tříd znojemské školy 

a školy z rakouského Retzu navázaly 

první kontakty a přátelství. Škole se 

podařilo získat dotaci od Regionální 

rozvojové agentury pro jižní Moravu. 

Předmětem letošního projek-

tu jsou čtyři setkání dětí 1. stupně 

zmíněných škol, dvě ve Znojmě, dvě 

v Retzu. Setkání jsou plánována v jed-

notlivých ročních obdobích, při nichž 

Snídaně u jednoho 
stolu na hranici

budou vznikat výtvarná díla charak-

terizující dané období. „Hlavním zá-

měrem projektu je podpořit zájem 

dětí o výuku němčiny a češtiny v rám-

ci běžné výuky v jejich domovských 

školách, zlepšení jazykových kompe-

tencí, a tím i výchovy dětí k větší to-

leranci a národnostní snášenlivosti,“ 

uvedl Pavel Trulík, ředitel školy. 

Rozdíl oproti loňskému projek-

tu spočívá ve  větším vtažení rodi-

čů do společných aktivit. Také proto 

bude v červnu 2014 projekt ukončen 

na hranicích společnou snídaní ro-

dičů s dětmi. Zdobit ji bude výstava 

žákovských prací vytvořených během 

ročních období. lp

Školní budova JUDr. Josefa Mare-

še a MŠ, Znojmo přivítala v září žáky 

novým interiérem umýváren i osvět-

lením ve třídách. 

Poměrně rozsáhlé a také nákladné 

rekonstrukce byly provedeny během 

hlavních prázdnin. Kromě menších 

oprav to byla hlavně rekonstrukce zbý-

vajících sociálních zařízení na škole 

a o nic menší generální oprava elek-

troinstalace a výměny světel v  jedné 

části školy. Došlo i na sociální zařízení. 

„Bylo původní, tedy tak staré jako sama 

škola, takže výměna byla opravdu nut-

ná. Děti nyní mají ve škole nejen nové, 

Škola si více posví� la 
na třídy i kabinety

ale i hodně pěkné umývárny a záchod-

ky, jejichž stav a úroveň rovněž vypo-

vídá o kultuře a podmínkách ve škole,“ 

konstatoval ředitel školy Miloslav Hu-

batka. Patrně nejvíce žáci i pedagogové 

oceňují výměnu osvětlení. Ve třídách, 

v kabinetech a dalších prostorách školy 

se výrazně zvýšil světelný komfort spl-

ňující navíc nejpřísnější normy. 

Ve spolupráci s odborem školství 

i s vedením města se škole podařilo 

dosáhnout i dalších vylepšení. Vedle 

nového vybavení tříd a školní družiny 

jsou to šatní skříňky, opravy interiéru 

nebo podlah.  lp

Veřejnost je srdečně zvána na Den 

Charity, který se uskuteční ve čtvr-

tek 26. září od 14.00 do 17.00 hodin 

na Horním náměstí ve Znojmě. Akce 

je zaměřena na prezentaci činnosti Ob-

lastní charity Znojmo. „Kromě toho se 

můžete dozvědět spoustu dalších důle-

žitých informací týkajících se činnosti 

a rozvoje Oblastní charity Znojmo. Děti 

se mohou těšit na tvořivé dílny, soutěže, 

malování na obličej, naplétání copánků 

Na Dni charity vám změří 
tlak i namalují obličej

a volnočasové aktivity (diabolo, hakis, 

fl ower stick). Pro dospělé je připraveno 

měření krevního tlaku, líčení a ukázky 

pletení košíků. Dále vystoupí s pohád-

kou děti z Domova pro matky v tís-

ni, Ateliér Samuel zabubnuje na džembé 

a hudební vystoupení předvede Denní 

stacionář sv. Damiána. Těšit se můžete 

na malé občerstvení,“ zve na zajímavou 

akci pracovnice znojemské charity Ve-

ronika Miholová.  lp
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INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo.
Tel.: 605 154 160
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OPUSTILI NÁS

Jarmila Surových
1955 Šanov

Theresia Heinecke
1926 Bonn

Eva Tománková
1941 Onšov

František Buchal
1919 Znojmo

Libor Krainer
1949 Znojmo

Milan Klimeš
1937 Znojmo

Tulliová Pavla (Přímětice)

Michal Vydra (Přímětice)

Kamila Křížová (Znojmo)

Milan Sekanina (Znojmo)

Monika Málková (Vranov n./Dyjí) 

Miloš Kremláček (Znojmo)

Pavlína Seethalerová (Lechovice) 

Martin Šabata (Vítonice)

Mirka Gabrhelová (Znojmo)

Michal Pokorný (Znojmo)

Šárka Kapounová (Višňové)

Jan Komárek (Brno)

Barbora Kuříková (Praha)

Karel Komenda (Znojmo)

Jana Nekulová (Mladoňovice)

Tomáš Malach (Dobšice)

Adéla Janěková (Brno)

Ondřej Biravský (Znojmo)

Alžběta Gabrielová (Praha)

Milan Kolomazník (Hluk)

Monika Kožíšková (Znojmo)

Pavel Nachtnebl (Znojmo)

Gabriela Kretschmannová 
(Sedlešovice)

Patrik Čech (Sedlešovice)

Lucie Konradová (Znojmo)

Jan Kocák (Vranov n./Dyjí)

Helena Trnková (Znojmo)

Lukáš Hemelík (Znojmo)

Marie a Jaroslav 
Šulovi (Znojmo)

diamantová svatba

Milena a Rudolf 
Tomsovi (Znojmo)

zlatá svatba

Hedvika a Bohumil 
Pfeff erovi (Znojmo) 
zlatá svatba

OSLAVILI

Myslíte si, že není možné najít 

spojení mezi galerií a střední školou? 

Opak je pravdou. Přesvědčit se o tom 

mohli první návštěvníci nové znojem-

ské Galerie Agnes, jejíž majitelkou je 

sochařka Hana Čertková. 

Důvod, proč u křtu nového kul-

turního stánku v centru Znojma stála 

právě SOU a SOŠ SČMSD, Přímětická, 

je velmi prostý. Řečeno slovy Hany 

Čertkové: „Umění se těžko samo pro-

sazuje a umělci bez příležitostí nemají 

možnost ukázat, co umí. Tím prvním, 

kdo mi dal šanci, a já mohla tvořit, byla 

právě tato škola, které záleží i na esteti-

ce prostředí, v němž vzdělává a vycho-

vává své žáky.“ 

U majitelky sochařky nebyla ná-

hoda, že si na premiéru zvolila výstavu 

z děl vzešlých z řezbářsko-sochařských 

sympozií, které od roku 2006 pořádá 

obec Písečná a každoročně vystavuje 

Vratěnín. Hana Čertková pojmeno-

vala galerii podle své sochy Agnes, 

která několik měsíců zdobila interiér 

Aničku pokř� li v nové galerii Agnes
výše zmíněné školy. 

„Měl jsem ji denně 

na očích a soukro-

mě jsem si ji po-

jmenoval Anička. 

Trochu mi bude 

chybět, ale věřím, 

že i zde bude těšit 

všechny budoucí 

návštěvníky,“ řekl 

na  vernisáži při 

křtu nové galerie 

ředitel školy Libor 

Hanzal. Jeho vyslo-

vené přání stejně 

jako těch od  ne-

malého počtu prvních návštěvníků 

budou mít šanci v průběhu času ukázat 

svou životaschopnost. K ní má nová 

galerie oproti jiným zdravě našlápnuto. 

Od stávajících se bude vždy odlišovat 

stálou nabídkou designově upravených 

tepelných panelů, které šikovné ruce 

umělkyně Hany Čertkové povyšují 

z obyčejného užitkového předmětu 

na originální interiérový doplněk. No-

vopečená galeristka už nyní připravuje 

další výstavy, například znojemského 

sochaře Zdeňka Maixnera či brněn-

ského sochaře, řezbáře a restaurátora 

Jiřího Netíka. A dobrou zprávou je, že 

i nadále bude pokračovat spolupráce 

školy na Přímětické s Galerií Agnes. 

 Ľuba Peterková, Dana Andelová 

� Ředitel školy Libor Hanzal a Hana Čertková se sochou Aničky/
Agnes, která dala jméno nové znojemské galerii.  Foto: archiv ZL

� Na  výstavě se vedle běžně nositelných 
brýlí najdou i unikáty.  Foto: lp

� Naďa Urtbánková a její dvorní optička Šárka Kocandová na vernisáži.  Foto: lp

Legenda české popové scény 

zpěvačka Naďa Urbánková přijela 

do Znojma, aby osobně zahájila vý-

stavu svých brýlí v prostorách Optiky 

Kocandová na Obrokové ulici. 

Výběr místa nebyl náhodný, neboť 

tato optika se již pět let stará o charak-

teristickou ozdobu i nutnost zpěvačky. 

Na vernisáži ve skvělé formě zazpívala 

několik písní ze semaforského období 

a kultovní hit Závidím, který pro ni 

napsal Jiří Grossmann. „Nikomu nic 

nezávidím, závist nemám ráda, a když 

Jiří psal tuhle písničku, ještě nevěděl, 

že mu zbývá na tomto světě jen málo 

času. Ten text je nádherný, dobře mu 

rozumím,“ uvedla Urbánková, která se 

sama potýkala se zákeřnou chorobou. 

Nejen ona byla písní dojata. Verni-

Legenda Naďa Urbánková
vystavila své brýle

sáž pokračovala autogramiádou knihy 

A příště lépe mapující veselou i bolest-

nou životní cestu populární zpěvačky. 

Výstava Brýle Nadi Urbánkové 

doplněná o fotografi e zachycující pro-

fesní život umělkyně je veřejnosti pří-

stupná do 5. října.  lp

Na Malbu hlasem v kapli sv. Vác-

lava zve veřejnost Rodinné centrum 

Maceška. 

Hlavními účinkujícími budou 

paní Feng-yűn Song (zpěv) a Jaroslav 
Kořán (bubny, perkuse, Orloj snivců). 
Ojedinělá akce nese podtitul: Kdo 
potřebuje klid, naslouchejte, kdo má 
chuť si zazpívat, prodýchat, neváhejte. 
Všichni dospělí i děti jsou srdečně 
zváni do kaple sv. Václava na Mi-
kulášském náměstí v pátek 4. října 
v 19.00 hodin.  lp

Malujte si 
v kapli hlasem

Den v maringotce
Ve Znojmě se během celorepubli-

kového Týdne nízkoprahových klubů 

bude konat Coolna Days čili Open 

Day in Maringotka. 

Místem, kde se veřejnost seznámí 

s významem a smyslem práce soci-

álních pracovníků – streetworkerů, 

bude maringotka Klubu Coolna stojící 

na sídlišti Holandská u skatepoolu. 

Příchozí budou mít možnost prohléd-

nout si nejen prostory maringotky, 

která je určena mládeži (15–26 let) 

k pomoci a využívání volnočasových 

aktivit či akcí, ale také si sami mohou 

vyzkoušet některé netradiční volnoča-

sovky pro mladé (diabolo, fl owerstick, 

hakisák) či chození po gumě metr nad 

zemí na slacklinu. Akce se bude konat 

27. září (15.00–17.00 hod.). Vstup je 

zdarma.  lp
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První zápasy v  novém ročníku 

mezinárodní Erste Bank Eishockey 

Ligy (EBEL) mají za sebou hokejisté 

Orlů Znojmo. Do  ochozů znojem-

ského zimního stadionu si na úvod-

ní duely našlo i  přes pěkné počasí 

a konkurenci historického vinobraní 

cestu průměrně 2400 fanoušků, kteří 

tradičně vytvořili domácímu týmu 

skvělou sportovní atmosféru.

Na tribunách znojemského sta-

dionu nechybí ani mládež a studenti. 

Právě pro ně přichystalo vedení klubu 

ještě před startem sezony speciální 

slevu na vstupném. Místo základní 

ceny 110 Kč za jednorázovou vstupen-

ku mohou nyní po předložení studijní-

ho průkazu s fotografi í zakoupit lístek 

na zápas už za 75 Kč. Nadále přitom 

zůstává v platnosti vstup zdarma pro 

děti do 140 cm výšky. Děti do patnácti 

let bez studijního průkazu si mohou 

v kanceláři klubu na ulici Dvořákova 

vyřídit speciální kartičku opravňující 

k nároku na zlevněné vstupné. Více 

informací o studentském vstupném je 

k dispozici na www.hcorli.cz. 

Nejúspěšnější znojemský hokejis-

ta znovu s orlem na dresu

Těsně před prvním ligovým utká-

ním se Orli dohodli na prozatím mě-

síční spolupráci s Milanem Procházkou. 

Znojemský rodák a odchovanec byl 

prvním hokejistou z města na Dyji, 

který si v 90. letech zahrál českou extra-

ligu. Později výrazně pomohl v postupu 

Znojma do extraligy. 

V roce 2004 odešel do Karlových 

Varů, kde o pět let později vyhrál mis-

trovský titul. Následo-

valo angažmá v Cho-

mutově,  s   kter ým 

Procházka rovněž do-

kázal postoupit do ex-

traligy. Nyní znovu hájí 

znojemské barvy, ten-

tokrát v mezinárodní 

konkurenci EBEL.

Orli odstartovali sezonu, na hokej lze chodit levněji

ROZPIS ZÁPASŮ EBEL

pátek 27. 9. Znojmo – Villach 18.30 hod.

sobota 28. 9. Znojmo – Innsbruck 17.30 hod.

pátek 4. 10. Znojmo – Lublaň 18.30 hod.

neděle 6. 10. Villach – Znojmo 17.30 hod.

úterý 8. 10. Znojmo – Linz 18.30 hod.

Vedení klubu poprvé debatovalo 

s veřejností

Vůbec poprvé uspořádali Orli 

Znojmo debatu vedení klubu se zájem-

ci z řad široké veřejnosti. Ve VIP pro-

storách stadionu odpovídal na dotazy 

prezident klubu Pavel Ohera, manažer 

Petr Veselý, trenér Jiří Režnar a kapitán 

týmu Jiří Beroun. Diskutovalo se o nej-

různějších tématech, od časů zápasů 

přes hráčský kádr až po rozhodčí.

 „Příznivci znojemského hoke-

je v průzkumu projevili o podobnou 

debatu zájem. Tímto krokem jsme 

jim chtěli vyjít vstříc a dění v klubu 

ještě více otevřít těm, kteří o to budou 

mít zájem. Je v plánu tuto akci pravi-

delně opakovat. Nabízíme tak šanci, 

jak přímo komunikovat se zástupci 

klubu a zeptat se veřejně na věci, které 

fanoušky zajímají,“ řekl manažer Orlů 

Petr Veselý. 

INZERCE
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PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

e-mail: dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod. , také So a Ne 

(pouze květen–září). Stálé expozice: 

Živá a neživá příroda Znojemska, 

Archeologie na Znojemsku, Černé 

řemeslo, sbírka orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen–říjen.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září denně 9.00–17.00.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Z důvodů 

stavebních prací zavřeno.

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

květen–září Út–Ne 9.00–17.00.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,

e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

září denně 9.00–17.00, říjen–duben 

Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN, 

tel.: 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

červen–září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum–motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

KULTURA www.knihovna.cz. Otevřeno odd. 

pro dospělé: Po–zavřeno, Út–Pá 

8.30–18.30, Studovna, čítárna, 

internet Po 12.00–17.00, Út–Pá 

12.00–18.30. Knihovna rakouské 

literatury Po–zavřeno, Út 8.30–11.00 

12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 

8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské 

odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 

St–zavřeno, Hudební odd. pouze 

St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost 

přístupno: studovna Po–Pá 

12.30–18.30 hod., knihovna Út–Pá 

8.30–18.30 hod. Nahlášení návštěvy 

a konkrétního požadavku je nutné 

nejméně den předem na tel.: 

515 282 220 p. Nevrklová.

INFORMAČNÍ CENTRUM 

VOC ZNOJMO vinařské akce, 

otevřené sklepy Vlkova věž

Kollárova ul., tel.: 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 

květen–září Po–Čt 10.00–18.00 hod., 

Pá–So 10.00–20.00 hod., Ne

10.00–15.00 hod. včetně svátků. 

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno: 

září–říjen So–Ne 9.00–19.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

září–říjen Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00, 

listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00 

So 9.00–13.00 13.30–17.00, 

Ne 10.00–13.00 13.30–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cesta k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září TIC denně 9.00–16.00, 

Jižní cesta Ne–Čt 9.00–21.00, 

Pá, So 9.00–23.00. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, 

e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

26. 9. NÁVŠTĚVY U PANA 

GREENA

Automobilová nehoda přivádí 

do kontaktu dva muže, které rozdělují 

dvě generace a kteří by se jinak 

nejspíše nesetkali. Hrají: Stanislav 

Zindulka, Matěj Hádek. V 19.00.

7. 10. CANTERVILLSKÉ 

STRAŠIDLO

aneb Strašlivá sudba sira Simona. 

Městské divadlo Mladá Boleslav.

Romantická detektivní komedie 

s hororovým laděním podle proslulé 

povídky Oscara Wildea. Hrají: Luděk 

Jiřík, Eva Horká, Svatava Milková 

a další. V 19.00.

10. 10. YVONNE SANCHEZ 

A PEDRO TAGLIANI

Přední dáma české jazzové scény 

Yvonne Sanchez s brazilským 

kytaristou Pedrem Taglianim. 

Znojemské zastavení v rámci 

evropského turné této mimořádné 

dvojice. V 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz

www.illusion.cz. 

26. 9. POZICE DÍTĚTE

Rumunské drama oceněné Zlatým 

Medvědem na MFF v Berlíně. Jednoho 

studeného večera Barbo srazí malé 

dítě a chlapec krátce po nehodě umírá. 

Viníka čeká trest odnětí svobody 

od tří do patnácti let. Tehdy vstupuje 

na scénu Barbuho matka Cornelia, 

rozhodnutá zasáhnout a pomoci 

svému synovi vyhnout se vězení. 

RUMUNSKO. 20.30.

26.–29. 9. MORTAL 

INSTRUMENTS: MĚSTO Z KOSTÍ

Clary je obyčejná holka z New Yorku. 

Než její máma zmizí, než zjistí, 

že vidí to, co ostatní ne, než pozná, 

že v našem světě se skrývá ještě 

jeden, plný démonů a strážců. Než 

se ukáže, že její máma i ona náleží 

k vyvoleným. A pak se její život 

úplně změní. KANADA. 26. 17.30, 

27.–28. 20.30, 29. 20.00.

26. 9.–2. 10. OGGY A ŠKODÍCI

Oggy, dobrosrdečný tlustý kocour 

nemá rád nic jiného než poklidné 

podřimování u televize. Tři zlomyslní 

švábi se však svým neustálým 

obtěžováním postarají o to, aby jeho 

poklidný život skončil. FRANCIE. 

DABING! 26. 16.00, 27.–28. 17.00, 

29. 16.30, 30.–1., 2. 10. 17.30.

26. 9.–2. 10. DONŠAJNI

Zatím poslední fi lm režiséra Jiřího 

Menzela. Operní soubor na malém 

městě se rozhodne uvést Mozartova 

Dona Giovanniho. Pohled do zákulisí 

příprav odhalí svět opery zbavený 

pozlátka. Hrají Jan Hartl, Libuše 

Šafránková, Martin Huba, Jiřina 

Jirásková, Ivana Chýlková. ČR. 

26. 20.00, 27.–28. 18.30, 29. 18.00, 

30.–1., 2. 10. 19.00.

26. 9.–2. 10. NEŘÍZENÉ STŘELY

Tommaso je synem početné tradiční 

rodiny z jihu Itálie, která se již od 60. 

let zabývá výrobou těstovin. Na cestě 

z Říma, kde studuje literaturu, se 

Tommaso rozhodne říci rodičům 

pravdu o své sexuální orientaci. Ale 

když je konečně připraven před 

ně předstoupit, jeho starší bratr 

Antonio mu překazí všechny jeho 

plány. Neřízené střely jsou zábavnou, 

povznášející a dojemnou komedií 

„al dente“. Itálie 26. 18.30, 27.–28. 

20.00, 29. 19.00, 30.–1., 2. 10. 19. 30.

3. 10. VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ANO

Komedie Dušana Kleina z roku 1989 

připomene dobu, kdy bylo třeba 

myslet politicky i při výrobě sanitární 

keramiky. V hlavní roli Milan Lasica, 

hudbu složil Petr Hapka. ČR. 20.30

3.–9. 10. ZATAŽENO OBČAS 

TRAKAŘE 2

Ve druhém dílu animovaného fi lmu 

vynálezce Flint zjistí, že jeho zařízení 

na výrobu jídla z vody klimatu stále 

pracuje a vytváří živoucí jídlo. Flint 

bude mít s kamarády spoustu práce 

uvést svět zase do pořádku. USA. 

DABING. 3D 3. 17.30, 5.–6. 17.30, 

8. 17.00, 2D 4., 7., 9. 16.30. 

3.–9. 10. GRAVITACE

Sandra Bullock jako doktorka Ryan 

Stone na své první vesmírné misi. 

George Clooney jako veterán Matt 

Kowalsky. Během rutinní výpravy 

do kosmu však dojde ke katastrofě. 

USA. 3. 19.30, 4. 20.30, 5. nehraje se, 

6. 18.30, 7. 20.30, 8. 19.00, 9. 20.30.

3.–9. 10. RIVALOVÉ

Zlatá éra Formule 1! Skutečný 

příběh dvou brilantních řidičů 

a rivalů Nikiho Laudy (Daniel Brühl) 

a Jamese Hunta, (Chris Hemsworth). 

USA/Německo/Velká Británie. 

3. 19.30, 4.–5. 20.00, 6. 19.30, 

7.–9. 20.00.

5. 10. EVŽEN ONĚGIN

Metropolitní opera v New Yorku. 

PŘÍMÝ PŘENOS opery Evžen 

Oněgin P. I. Čajkovského. Anna 

Netrebko a Mariusz Kwiecien jako 
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 NENECHTE SI UJÍT

� KINO
Menzelův zatím poslední fi lm

Donšajni jsou zatím posledním fi lmem režiséra Jiřího Menzela. Operní 

soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanni-

ho. Pohled do zákulisí příprav odhalí svět opery zbavený pozlátka. V pří-

běhu o lásce a zklamání, o hudbě a vášnivém milování a o lidech, kteří 

žijí svůj život opeře navzdory, je herecké obsazení tak zajímavé, že fi lm 

stojí za  pozornost publika a  režisérský veterán Menzel točit rozhodně 

umí. Doufejme jen ve skvělý scénář.  lp

Přímý přenos z New Yorku

Díky podpoře znojemské radnice mohou vyznavači operního umění 

v kině Svět opět zhlédnout přímé přenosy z Metropolitní opery v New 

Yorku. Novou sezonu zahájí 5. října Evžen Oněgin P. I. Čajkovského. Oper-

ní hvězdy Anna Netrebko a Mariusz Kwiecien jako Taťána a Oněgin.   lp

� VÝSTAVU
Secesní šperk očima současných šperkařů

Po výstavě šperků z doby Velké Moravy představuje šperkařský ateliér 

ArtFashion další skvosty tentokrát z  výrazně zdobné historie. Secesní 

šperky tvořené podle dobových návrhů a  moderních variací ve  sty-

lu Art Nouveau  z dílen profesionálních i amatérských šperkařů z celé 

republiky si mohou lidé v  ateliéru prohlédnout, a  některé i  zakoupit, 

až do 1. listopadu.  lp

� DIVADLO
Hlas, co rozproudí i morek v kostech

Hlas Yvonne Sanchez, vynikající jazzové zpěvačky, v Česku hledá jen těž-

ko konkurenci. Její alt dokáže rozproudit i morek v kostech. Nenechte 

si proto ujít znojemské zastavení v  rámci evropského turné mimořád-

né hudební dvojice. Yvonne Sanchez vystoupí 10. listopadu v  divadle 

na společném koncertě s brazilským kytaristou Pedrem Taglianim.  lp

� TELEVIZI
Zapomeňte na tuctové krimi, přichází seriálové špičky

Jestli některé ze seriálů, které nasadila od září televize, stojí za vidění, 

pak určitě dva. Prvním je americký veleúspěšný seriál Ve  jménu vlasti 

(Homeland), pohybující se na  hranici psychologického thrilleru a  dra-

matu. Hlavním hrdinou je seržant americké námořní pěchoty Nicholas 

Brody (Damian Lewis), který se po osmi letech navrací z iráckého zajetí. 

Agentka CIA Carrie Mathisonová (Claire Danesová) je přesvědčena, že 

za celým plánem zřejmě stojí al-Káida a oslavovaný miláček národa by 

ve skutečnosti mohl být kukaččím vejcem. A začíná rafi nované vyšetřo-

vání. Seriál již získal šest cen Emmy, dvakrát Zlatý Globus a ceny za nej-

lepší dramatický seriál roku, scénář, střih a herecké výkony.

Druhým je švédsko-britský Wallander. Kurt Wallander (vynikající Kenne-

th Branagh) vede kriminalistické oddělení Ystadské policie. Nespí, trpí 

přepracováním, má vaky pod očima, na  tváři několikadenní strniště, 

žádný osobní život. Jen svoji práci, ve které je zcela ponořen. Jedineč-

ná severská atmosféra, nečekaná rozuzlení každého příběhu a bravurní 

herectví Branagha staví Wallandera mezi nejkvalitnější krimi seriály po-

sledních let.  lp

Taťána a Oněgin. Diriguje ruský 

mistr taktovky Valerij Gergijev. USA. 

Začátek v 18.45, představení má 

přestávku.

VÝSTAVY

8. 10.–30. 10. ZDENĚK MAIXNER

NOVINKA! Galerie AGNES 

(Kollárova 13, naproti Vlkově věži, 

otevřeno Po–Pá 11.00–18.00 hod.) 

– sochařská tvorba znojemského 

umělce.

4. 9.–27. 9. Obrazy a ilustrace 

VLASTY ŠVEJDOVÉ

Galerie Domu porozumění 

na Slepičím trhu (otevřeno Po, St, Pá, 

Ne 11.00–17.00 hod.).

5. 9.–25. 11. VELKOMORAVSKÉ 

ZNOJMO

Minoritský klášter – výstava 

u příležitosti 1 150. výročí příchodu 

byzantské misie Cyrila a Metoděje 

na Moravu. 

11. 9.–5. 10. BRÝLE NADI 

URBÁNKOVÉ

Optika Kocandová (Obrokova ul.) – 

výstava originálních brýlí pětinásobné 

zlaté slavice obohacená o fotografi e 

z uměleckého života známé zpěvačky.

13. 9.–3. 10. SOCHY 

Z ŘEZBÁŘSKÝCH SYMPOZIÍ

NOVINKA! Galerie AGNES 

(Kollárova 13, naproti Vlkově věži, 

otevřeno Po–Pá 11.00–18.00 hod.).

13. 9.–31. 10. ZNOJMO JAKO 

NA DLANI

Dům umění – výstava obrazů 

znojemského selfmademe na Pavla 

Davida.

20. 9.–1. 11. SECESNÍ ŠPERK 

OČIMA SOUČASNÝCH ŠPERKAŘŮ

ArtFashion – šperkařský ateliér 

(ul. Přemyslovců) prodejní výstava 

šperků podle dobových návrhů 

a moderních variací ve stylu Art 

Nouveau z dílen profesionálních 

i amatérských šperkařů z celé 

republiky.

18. 7.–7. 10. 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

KERAMICKÉ VÝROBY JIKA

Dům umění – vernisáž 18. 7. 

v 11.00 hod. 

3. 6.–29. 9. KNIŽNÍ TOULKY 

minulostí města Znojma

Minoritský klášter.

DALŠÍ AKCE

9. 10. KONCERT HANY 

ZAGOROVÉ

Hotel Dukla v 19.00 hod. Vstupenky 

lze zakoupit v TIC Obroková ulice.

Evangelická církev metodistická ve Znojmì nabízí ženám a dìtem 
školního vìku pøíležitost osvojit si rùzné výtvarné techniky 
(napø. : linoryt, kaligrafii, drátkování, slepotisk, tisk s gumovými a 
gelovými razítky, háèkování  aj.) pøi výrobì originálních dekorativních 
a dárkových pøedmìtù. Vše v pøíjemném prostøedí výtvarné dílny  
na Chelèického 774/2 ve Znojmì, pod vedením zkušené lektorky.

                     ženy - úterý    17 - 19.30 hod (10 lekcí øíjen-leden) 1700Kè
                dìti  -  støeda  15 - 17.30 hod (10 lekcí øíjen-leden) 1300Kè
                            ètvrtek 15 - 17.30 hod (16 lekcí øíjen-leden) 1600 Kè

V cenì je zahrnut i materiál. Pøihlašovat se mùžete do 6.10.2013 
telefonicky 736 269 961, 515 220 752 nebo mailem znojmo@umc.cz .

UNICA
Výtvarná setkání

INZERCE

27.–28. 9. 

BURČÁKFEST 2013
Loucký klášter – nádvoří, jízdárna, 

štukový sál, sklepení. Program pro 

děti, nabídky gastronomie, čtyři 

degustační vzorky burčáku zdarma, 

ochutnávka vín Znovínu Znojmo. 

Pátek 27. 9.

16.00–19.00 Duo Carrie

17.00–22.00  Koncert Znojemských 

hudebníků

18.00–23.00  Cimbálová muzika 

ANTONÍNA STEHLÍKA

19.00–20.00  DĚDA MLÁDEK 

ILLEGAL BAND

20.30–01.00  Taneční zábava 

s Duo Carrie

Sobota 28. 8.

12.00–16.30 Kapela EMINENT

14.00–17.30  Koncert Znojemských 

hudebníků

15.00–17.00  Šlapání hroznů bosýma 

dívčíma nohama

16.30–18.00 IVO JAHELKA

17.30–18.30  Středověká hudba 

Gnomus 

18.00–23.00  Cimbálová muzika 

Donava 

19.00–22.00 Večer se saxofonem

20.00–21.30 ČECHOMOR

22.00–01.00 Rockový večer s DJ
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Po fotbalistech a hokejistech za-

hájili soutěžní sezónu také zástup-

ci třetího nejpopulárnějšího sportu 

ve  Znojmě, florbalu. K  úvodnímu 

prvoligovému utkání vyrazili zno-

jemští borci v  sobotu dopoledne 

na palubovku pražského celku Start 

98, odkud dovezli vysoké vítězství 

7:3, i přesto, že v úvodní části o dvě 

branky prohrávali. Od druhé třetiny 

ale předvedli zlepšený výkon a vývoj 

utkání zcela otočili. Dvěma brankami 

se na vítězství Znojma podílel zkuše-

ný Karel Virgl, který byl vyhlášen nej-

lepším hráčem zápasu a odpověděl 

nám na několik otázek.

Čekání na soutěžní zápas bylo letos 

hodně dlouhé, jak jste se na první boj 

o body těšili? 

Florbalisté Znojma vstoupili do první ligy
vítězstvím v Praze se Startem 98

Za účasti nejlepší české závodni-

ce Simony Baumrtové se o víkendu 

v osmidráhové otevřené pětadvacít-

ce na plovárně v Louce uskutečnila 

plavecká Velká cena Znojma. Tra-

dičního podniku se letos zúčastnilo 

sedmnáct výprav, jejichž plavci si to 

rozdali na tratích padesát, sto a dvě 

stě metrů ve všech čtyřech stylech 

a také v polohových závodech na 100 

a 200 m. Vždy v sobotu a neděli do-

poledne se plavaly rozplavby, odpo-

ledne pak byly na programu fi nálové 

závody.

V  nich se kromě výše zmíněné 

chomutovské Baumrtové, která vyhrá-

la i hlavní závod žen na 100 m znak, 

blýskl žatecký Tomáš Plevko, který 

byl vyhlášen nejúspěšnějším plavcem 

Velké ceny. Její hlavní mužský závod 

200 m znak ale vyhrál Luboš Vlčan 

z Jihlavy.

Dařilo se i závodníkům domácího 

TJ Znojmo. V hlavním závodě žen byla 

třetí Veronika Kolníková, mezi muži 

skončil 2. Marek Polach a 3. Matěj Svo-

boda. Domácí plavci také získali pohár 

Města Znojma pro nejlepší tým, když 

dokázali z  louckého bazénu vylovit 

devatenáct medailí, z toho pět zlatých.

Zasloužili se o  ně Ondřej Čer-

mák, který byl 1. na 100 a 200 m kraul 

a 2. na 50 m kraul. Marek Polach zís-

kal 1. místo na 200 m motýlek, 2. byl 

Velké ceně Znojma dominoval domácí tým

na 200 m znak a 3. na 200 m kraul. 

Martin Havlík vybojoval 1. místo 

na 100 m motýlek a na dvojnásobné 

trati skončil třetí. Mužskou medai-

lovou sbírku doplnil Matěj Svoboda 

třetím místem na 200 m znak. Mezi 

ženami byla tradičně nejlepší zno-

jemskou závodnicí Veronika Kolníko-

vá, která skončila 1. na 200 m kraul, 

2.  na  200 m motýlek a  200 m znak 

a 3. na 100 m motýlek a 100 m znak. 

Tereza Coufalová byla 2. na 50 m znak 

a 3. na 100 m kraul a na 200 m znak. 

Lucie Dvořáková pak získala 2. místo 

na 50 m motýlek.  jaš

� Podruhé v historii se Velká cena Znojma plavala pod širým nebem.  FOTO: eks

Na utkání jsem se těšil, protože 

příprava na novou sezónu byla dlouhá 

a náročná. Chtělo to už najet do zápa-

sového režimu a zažít atmosféru ostré-

ho zápasu. Také jsem byl zvědavý, jak 

se nám povede s novými hráči v týmu. 

Do utkání jste nevstoupili příliš dob-

ře, čím si to vysvětlujete?

Úvod se nám nepovedl a  bylo 

za  tím několik faktorů. Ten nejzá-

sadnější byl v nasazení a koncentraci, 

od toho se pak odvíjí i další věci. Sou-

peř je nováček soutěže, hrál s velkým 

nadšením a nám se nedařilo v útočné 

fázi, lehce jsme ztráceli míčky, nebyli 

jsme agresivní a soupeř toho využíval. 

Jen je škoda, že se nám to stalo od za-

čátku přípravy několikrát a pak to stojí 

víc sil se do zápasu vrátit. Doufám, že 

je to pro nás ponaučení a v dalších 

kláních už se to nebude objevovat 

Naopak od druhé třetiny bylo k vidě-

ní jiné Znojmo, souhlasíte?

Už od konce první třetiny jsme 

se začali zlepšovat, zrychlovat hru jak 

v obraně, tak i v útoku. Zpřesnili jsme 

naši rozehrávku a odměnou nám bylo 

otočení skóre a  také celého obrazu 

naší hry.

Byl jste vyhlášen mužem utkání, cítí-

te se ve formě?

Jestli je to forma nebo jen štěstí či 

momentální okolnosti vývoje utkání 

se ukáže až v dalších zápasech, ale 

faktem je, že už od začátku se mi hrálo 

dobře, dařilo se mi a jsem rád, že jsem 

pomohl k vítězství našeho týmu.  jak
� Karel Virgl byl vyhlášen nejlepším hrá-
čem úvodního zápasu první ligy.  FOTO:  eks


