
U nemocnice 
zastaví vlak

Na  železniční trati Znojmo– 

Okříšky, respektive na ulici Růže-

ny Svobodové ve Znojmě vznikne 

nová železniční zastávka Znojmo 

– centrum.  

Stát bude nedaleko mostu ve-

doucího k  nemocnici. Rok stará 

iniciativa znojemské radnice tak 

začíná sklízet své ovoce. „V minu-

lých dnech dalo město investorovi 

akce, kterým je Správa železniční 

dopravní cesty, souhlas k realizaci 

stavby na pozemku, jehož vlastní-

kem je město Znojmo,“ potvrzuje 

znojemský starosta Vlastimil Gabr-

hel. Vybuduje se železniční spodek, 

nástupiště a  upravovat se budou 

rozvody nízkého napětí a osvětlení. 

Předpokládané náklady dle studie 

činí na tři miliony korun, přičemž 

město hodlá přispět fi nanční část-

kou půl milionu korun. „Zřízení 

nové zastávky samozřejmě vítáme. 

Město o ni usilovalo již delší dobu,“ 

konstatuje starosta. 

Možnost vystoupit z  vlaku 

v blízkosti nemocnice jistě uvítají 

především cestující.  xa

Firma postaví 
místo jatek 
továrnu

Bezpečnost 
ve Znojmě

Trhali fotky, 
aby udělali 
nové

» strana 3 » strana 8 až 10 » strana 12

MÚ INFORMUJE TÉMA SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

LISTY
ZN

O
JE

M
SK

É

Novinky 
v Městském 
divadle

» strana 6

MÚ INFORMUJE

NOVINY MĚSTSKÉHO 
ÚŘADU ZNOJMO

ŘÍJEN 2013

ČTVRTEK 24. ŘÍJNA 2013  |  číslo 18 – ročník XXII.  www.znojmocity.cz

� Den města Znojma v  Praze. Před party 
stanem se s  maskotem Znojma sešli ar-
chitektka města Iveta Ludvíková a ředitel 
Architecture Week Petr Ivanov. Gumová 
pracovní rukavice architektky je jen důka-
zem, že při instalaci u party stanu bylo třeba 
každé ruky.  Foto: lp

„A kde máte ty hory?“ byl až ne-

čekaně častý dotaz Pražanů prohlí-

žejících si snímky Národního parku 

Podyjí. 

Ptali se tak na Dni města Znojma, 

který byl součástí Architecture Week 

2013 v Praze. Znojmo se mezinárodní-

ho festivalu architektury a urbanismu 

zúčastnilo poprvé. Letošní již 7. roč-

ník nesl téma architektonické dědic-

tví a současná architektura a Znojmo 

se připojilo k vystavujícím městům 

v obsáhlé expozici v Jiřském klášteře. 

Veřejnost získala povědomí o krásách 

královského města na Dyji a jeho okolí 

také díky vystavenému modelu a oce-

něnému propagačnímu fi lmu Znojma, 

ochutnávce VOC vín a tradičních oku-

rek, cimbálové muzice Denár i nové 

sérii propagačních fotografií města 

a  okolní krajiny Národního parku 

Podyjí. Novinkou letošního festivalu 

byl projekt Hravý architekt věnovaný 

dětem. Znojmo reprezentovali žáci 

4. třídy základní školy JUDr. Mareše. 

Více k tématu na str. 5.  lp

Na fes� valu architektury v Praze 
hledali hory ve Znojmě

Místo jatek bude 
stát továrna

Znojemská firma postaví 

na  místě bývalého areálu jatek 

novou továrnu. 

Zaměstnání v ní najde minimál-

ně dvacet lidí. „Díky proaktivnímu 

přístupu radnice jsme našli nové 

využití pro objekt bývalých jatek. 

Společnost K-Produkt Holding s.r.o. 

od města jatka odkoupí, stávající 

budovy zbourá a místo nich vybu-

duje nový závod lehkého průmyslu 

a skladovací haly s administrativní 

budovou. Projekt Kolumbus si může 

na své konto připsat další úspěch,“ 

říká starosta Vlastimil Gabrhel. Po-

drobnosti najdete na str. 3.  zp

Bezpečnost ve městě patří mezi 

priority, na jejichž řešení se podle do-

poručení občanů mají soustředit jejich 

volení zástupci. 

Alespoň to vyplývá z průzkumu, 

který pro město nedávno provedla 

Soukromá vysoká škola ekonomická 

ve Znojmě. Téměř osmdesát procent 

Radnice usiluje o bezpečnost pro všechny
respondentů si myslí, že radnice má 

odpovědnost za bezpečnost ve městě.  

Na to je nutné reagovat. Jak potvrzuje 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, 

na nové bezpečnostní koncepci, která 

má několik rovin, se na radnici sys-

tematicky pracuje již řadu měsíců. 

Nastal čas představit ji veřejnosti. Pod 

názvem Bezpečné Znojmo se skrývá 

nejen komplexně pojímaná práce kva-

litně technicky i personálně vybavené 

městské policie, ale také preventivní 

činnost, omezení hazardu a zvýšená 

ochrana nejohroženějších skupin oby-

vatel, jako jsou děti, mladí lidé a senio-

ři. (Více k tématu na str. 8–10).  xa
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KONEC ŘIDIČSKÝCH 

PRŮKAZŮ SE BLÍŽÍ 

K  24. 10. zbývá jen 68 dní k výměně 

řidičských průkazů. Držitelé řidič-

ských průkazů vydávaných v roz-

mezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 

jsou povinni vyměnit doklad nej-

později do 31. 12. 2013. 

MĚSTO VYHLÁSILO SOUTĚŽ

Do výtvarné soutěže Znojmo – 

město zeleně a památek vyhlášené 

městem se mohou hlásit zájemci 

do 1. listopadu. Vybrané práce 

budou vystaveny v  prostorách 

Městského úřadu Znojmo. Podrob-

né informace najdete na strán-

kách města www.znojmocity.cz 

(odbor školství, kultury a památ-

kové péče).

PLAVÁNÍ I V NEDĚLI

Udržovat tělo ve formě se dá různý-

mi způsoby. Ve Znojmě se veřejnos-

ti mimo jiné nabízí také možnost 

navštěvovat pravidelně plavecký 

bazén v Městských lázních, kte-

ré provozuje Správa nemovitostí 

města Znojma. Rozpis plavání se 

každý měsíc aktualizuje. Zájem-

ci se platné informace dozvědí 

na webových stránkách http://

www.snznojmo.cz/lazne. Od října 

se ve Znojmě plave i v neděli.

ZNOJMO V PROMĚNÁCH

Na pultech znojemských knihku-

pectví je nová publikace o městě 

Znojmě. Její autor Eman Macoun ji 

nazval Znojmo v proměnách. Vedle 

textů jsou na desítkách fotografi í 

zachyceny proměny konkrétních 

míst, kterými více či méně prochá-

zely dějiny našeho města.

ANKETA KRAJ MÉHO SRDCE

Podruhé byla vyhlášena interne-

tová anketa o turisticky nejoblíbe-

nější kraj České republiky. Cílem 

ankety Kraj mého srdce 2013 je 

podpořit domácí cestovní ruch, 

získat názor široké laické veřejnosti 

a mapovat tak aktuální oblibu jed-

notlivých regionů ČR z pohledu tu-

ristických možností u respondentů. 

Hlasovat pro „svůj“ nejoblíbenější 

kraj v jednotlivých kategoriích lze 

na adrese www.kampocesku.cz až 

do 31. ledna 2014. 

FILM SBÍRÁ CENY 

Propagační fi lm o Znojmě z dílny 

bratrů Otrubů sbírá jednu cenu 

za druhou. Vedle ocenění na Tour-

Film festivalu v Karlových Varech 

si odnesl z 2. ročníku fi lm festivalu 

Dobromysl tři ceny – za nejlepší 

kameru, propagační snímek a Ab-

solutní vítěz festivalu.

Jeden z největších sídlištních celků 

ve Znojmě prochází zásadní regenera-

cí. Stojí to hodně peněz, dá to hodně 

práce, ale vyžaduje to i velkou dávku 

trpělivosti ze strany těch, kteří v aglo-

meraci přímětického sídliště žijí.

Město Znojmo jako investor rea-

lizuje akci, která je spolufi nancovaná 

z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj v rámci Integrovaného operač-

ního programu, v sedmi etapách. Velká 

část práce je již hotová. Podle projektu 

se pracovalo a pracuje na rekonstrukci 

či stavbě místních komunikací, ve-

řejného osvětlení, na úpravách vodo-

hospodářské infrastruktury. Vznikají 

nové herní a pobytové plochy. Vše 

završí sadové úpravy a celý prostor se 

vybaví novým městským mobiliářem 

a kontejnery. 

V současné době se pracuje na páté 

etapě, která zahrnuje úpravy na Větrné 

ulici. Regenerace sídliště, která přijde 

celkově na  pětadvacet milionů ko-

run, bude trvat ještě rok. Do poloviny 

Přímě� cké sídliště bude do roka hotové

Problémem pro stavebníky a sa-

mozřejmě hlavně pro bydlící je parko-

vání automobilů. Město Znojmo sice 

zajistilo náhradní parkovací prostory 

na pozemcích v areálu bývalého škol-

ního statku, ale pro většinu motoristů 

je to z ruky. Pozemky, které by lépe vy-

hovovaly, nepatří však městu Znojmu. 

Jejich vlastníci pronájem pozemků 

za tímto účelem zamítli. 

Parkování na chodnících 
v záruce nelze tolerovat

Každý vlastník 
si chrání svůj 
majetek, město 
není výjimka.

Někteří obyvatelé sídliště si stěžují 

na to, že městská policie netoleruje stá-

ní jejich vozidel na nových chodnících. 

I když jsou nyní strážníci v souvislosti 

s  revitalizací sídliště k přestupkům 

v Příměticích v  jistém ohledu bene-

volentnější, je nutné určitá pravidla 

respektovat. Patří k nim i  zmíněné 

parkování na chodníku. 

Každý vlastník si chrání svůj ma-

jetek – a město Znojmo nečiní jinak. 

Nové komunikace a  chodníky jsou 

v záruce, ale stavební fi rma z pochopi-

telných důvodů neuzná opravy, které 

by byly vyvolány neadekvátním chová-

ním motoristů. Tomu se chce investor 

vyhnout.  xa

� Hotová část sídliště.  Foto: xa

� Podoba hřiště na revitalizovaném přímětickém sídlišti.  Foto: xa

roku 2014 se bude pracovat na ulici 

Dlouhá (práce ve směru od ul. Větrné 

ke hřbitovu. Úpravy ulice Poštovní 

(práce od obchodního centra Agora 

a do vjezdu z ulice Hlavní směrem 

k ulici Sklářská) mají skončit 30. září 

2014, což je také datum dokončení celé 

akce. Jistá dávka trpělivosti obyvatel 

sídliště a především motoristů bude 

tedy ještě na místě.  xa 

� Před školní budovou je nová dlažba a vy-
sazené stromy obepínají dřevěná kola, kte-
rá je chrání a zároveň slouží jako originální 
lavičky.  Foto: xa

Předčasné 
parlamentní
volby 

Volby do Poslanecké sněmovny 

parlamentu ČR se budou konat v pá-

tek a v sobotu 25.–26. října 2013. 

Voliči půjdou k urnám o několik 

měsíců dříve. Důvodem konání před-

časných voleb je rozpuštění stávající 

dolní komory, pro které při srpnovém 

hlasování zvedlo ruku 140 poslanců. 

Prezident republiky Miloš Zeman sně-

movnu rozpustil 28. srpna 2013. 

O křesla v poslanecké sněmovně 

usiluje 5 908 kandidátů z 24 politic-

kých stran a hnutí. Volební místnosti 

budou otevřeny v pátek od 14.00 hod. 

do 22.00 hod., v sobotu od 8.00 hod. 

do 14.00 hod. lp
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PREMIÉR V NEMOCNICI

I NA RADNICI

Předseda vlády ČR Jiří Rusnok 

přijel v úterý 8. října na pracovní 

návštěvu Znojma. Nejprve na-

vštívil nemocnici, kde jednal s ve-

dením nemocnice, a také si pro-

hlédl zrekonstruované operační 

sály a nový CT přístroj. Po té se 

na radnici sešel s vedením města 

v čele se starostou Vlastimilem 

Gabrhelem.

VODOMĚRY VYMĚŇUJÍ SAMI

Pracovníci údržby Správy nemovi-

tostí města Znojma od letošního 

roku sami vyměňují vodoměry 

v  bytech, které jsou majetkem 

města. Samozřejmě se tím výrazně 

šetří městské fi nance. Do loňského 

roku se ještě využívalo služeb 

externí fi rmy. V letošním roce se 

bude měnit patnáct set vodomě-

rů, hotová je zatím  asi třetina.

ČERNÝ VÝLEP I PRO ZPĚVAČKU

Pracovníci fi rmy Rengl, která spra-

vuje výlepové plochy ve Znojmě, 

v září na vyhrazeném území města 

odstranili šestadvacet kusů černé-

ho výlepu. Nejčastější nepovolený 

výlep byl zaznamenán na  ulici 

Dr. Milady Horákové, na sloupech 

na autobusovém nádraží a na ulici 

28. října. Černý výlep se objevil na-

příklad v souvislosti s nabízenou 

burzou, doučování i koncertem 

známé zpěvačky. Organizátoři 

akcí, které se podařilo fi rmě Ren-

gl dohledat, byli upozorněni, že 

jednají nelegálně a jejich plakáty 

jsou proto strhávány. Všem byl 

zároveň nabídnut výlep legálním 

způsobem.

ŠEST OCENĚNÝCH MAZHAUZŮ

Na peněžité dary se mohou těšit 

provozovatelé šesti mázhauzů, 

které byly hodnoceny v  rámci 

letošního historického vinobra-

ní. Nejvyšší možnou odměnu 

4 000 korun dostanou Šenk U Otí-

ka (Malá Michalská 6), U Jindřicha 

z Lipé (Slepičí trh 2) a U Ferryho 

(Horní Česká 29),  2 000 korun zís-

ká mazhauz U Válků (Masarykovo 

nám. 19) a po 1 000 koruně dosta-

nou mazhauzy Morava (Horní ná-

městí 16) a Vinařství Piálek & Jäger 

(Divišovo náměstí 1).

 

MÉNĚ ZA LEDOVOU PLOCHU

Rada města schválila snížení po-

platku za pronájem ledu na Zim-

ním stadionu pro žáky ze školních 

družin znojemských základních škol 

a to od října 2013 do dubna 2014, 

(vždy středa od 13.30 –14.30 hod.) 

na 1050 korun za hodinu.

STALO SE

Správa železniční dopravní cesty 

(SŽDC) plánuje v letech 2014–2015 

revitalizaci a modernizaci tratě Břec-

lav – Znojmo. 

„Trať ze Znojma do Břeclavi se 

v příštích dvou letech dočká oprav 

na dvou nevytíženějších úsecích – ze 

Znojma do Hrušovan nad Jevišovkou 

a z Mikulova do Břeclavi. Vzhledem 

k  situaci na  SŽDC, kde chybí pro-

středky, považuji částku čtyři sta mi-

lionů korun pro Znojemsko za velký 

úspěch,“ uvedl starosta Znojma Vlas-

timil Gabrhel. 

V minulých dnech také prověřoval 

námitky Jiřího Kacetla vznesené na za-

stupitelstvu. Podle slov zastupitele je 

Půl miliardy půjde na modernizaci železniční 
tratě do Hrušovan nad Jevišovkou

zrychlení vlaků na této trati pro krajské 

úředníky nežádoucí. „Rádi bychom 

uvedli na pravou míru výroky doktora 

Kacetla, že Jihomoravský kraj nepod-

poruje tuto investiční akci. Opak je 

pravdou. O zvýšení traťové rychlosti 

na této trati kraj se SŽDC v historii 

několikrát diskutoval a navrhoval její 

postupnou realizaci alespoň formou 

údržbových neinvestičních prací a po-

stupným zabezpečováním přejezdů,“ 

vysvětluje Rostislav Snovický, vedoucí 

odboru dopravy Krajského úřadu Jiho-

moravského kraje. Podle Snovického 

kraj vyslovil návrhu plnou podporu 

a přislíbil aktivní součinnost při její 

realizaci. Do modernizace tratě plá-

nuje SŽDC investovat přibližně jednu 

miliardu korun, přičemž její komplet-

ní modernizace by si vyžádala náklady 

4–4,5 miliardy korun. 

„Tyto prostředky ovšem SŽDC 

na tuto modernizaci nemá a je zřejmé, 

že v dohledné době ani mít nebude,“ 

dodává Snovický. „O tristním želez-

ničním napojení ze Znojma směrem 

do České republiky jsem hovořil pří-

mo s  ministrem dopravy v  demisi 

Zdeňkem Žákem. Reálná možnost 

větších investic v tuto chvíli neexistu-

je, a proto věřím, že i částečná moder-

nizace přispěje k vyššímu komfortu 

a  spokojenosti cestujících,“ dodává 

starosta.  zp, lp

Znojemská jatka byla dlouhodobě 

nevyužita a  chátrala. Na  vině byly 

majetkové spory, které pramenily 

z rozhodnutí města zapojit se v de-

vadesátých letech minulého století 

do projektu výstavby nových jatek. 

Tyto spory byly defi nitivně vyřešeny 

až v loňském roce.

„Po vyřešení majetkových sporů 

jsme intenzivně hledali potenciálního 

investora. Znalecký posudek tvrdil, že 

jatka mají cenu osm miliónů korun. 

Bohužel se nenašel nikdo, kdo by ob-

jekt a pozemky za tuto cenu koupil,“ 

uvádí starosta. „Proto jsme museli 

změnit přístup,“ dodává. 

Radnice na začátku srpna nabídla 

jatka k prodeji znovu. Tentokrát však 

kupní cena nebyla stanovena s  tím, 

že jatka budou prodána za nejvyšší 

nabízenou cenu.

„Druhým hlediskem při prodeji 

bylo, že jsme chtěli, aby se nový maji-

tel městu zaručil, že nabyté pozemky 

využije ke komerčním účelům a nově 

zaměstná ve městě minimálně dva-

cet Znojmáků. Společnost K-Produkt 

Holding s.r.o. tuto podmínku splnila, 

proto jsme na úterní radě města přijali 

usnesení, že jí jatka prodáme,“ vysvět-

luje starosta. 

Podle jednatele Jiřího Kúna se jeho 

společnost do dvou let od koupě po-

zemků zavázala zahájit výstavu výrob-

ního areálu. „Na místě dnešních jatek 

Znojemská fi rma postaví na místě 
bývalých jatek novou továrnu

Bývalá jatka jsou prodána. Zaměstnání 

zde najde minimálně třicet lidí.

chceme postavit nový výrobní areál 

pro lehký dřevozpracující průmysl 

a zpracování plastů a také skladovací 

haly s administrativní budovou,“ vy-

světluje podnikatelský záměr Jiří Kún. 

„Domluvili jsme se, že po dobu pěti 

let ode dne zahájení výrobní činnosti 

bude K-Produkt Holding v novém vý-

� Studie, jak bude areál s novou továrnou vypadat. 

robním areálu zaměstnávat minimálně 

dvacet osob a po dobu dalších pěti let 

minimálně třicet osob,“ doplnil Vlas-

timil Gabrhel. 

Prodej areálu bývalých jatek a ná-

sledná výstavba nové továrny je asi 

největším úspěchem projektu Kolum-

bus, o kterém Znojemské LISTY po-

drobně informovaly v minulém čísle. 

Nový investor ve Znojmě je také dů-

kazem proaktivního přístupu radnice 

k problematice nezaměstnanosti. Je 

vidět, že Znojmo má investorům co 

nabídnout. zp
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ZAČÍNÁ ZIMNÍ ČAS

Zimní čas 2013 začíná v neděli 

27. října. Hodiny posuneme o jed-

nu hodinu zpět, tedy z 3.00 hod. 

na 2.00 hod.

DOTACE DO KONCE 

MĚSÍCE ŘÍJNA

Město Znojmo vyhlašuje záměr 

poskytnutí dotací z rozpočtu měs-

ta na rok 2014. Žadatelé předloží 

na příslušném tiskopise žádost 

s požadovanými přílohami v ter-

mínu do 31. 10. 2013 na podatelnu 

Městského úřadu Znojmo nebo 

zašlou poštou do uvedeného data. 

Odbor školství, kultury a památ-

kové  péče poskytuje dotace v ob-

lastech: 

A. Tělovýchova, sport a volnočaso-

vé aktivity dětí a mládeže (kontakt 

Jan Tomšíček, tel.: 515 216 576, 

jan.tomsicek@muznojmo.cz) 

B. Kultura (kontakt Eva Ham-

bálková,  te l . :  515  216  579, 

eva.hambalkova@muznojmo.cz). 

Podrobné informace jsou zve-

řejněny na  stránkách města – 

www.znojmocity.cz, odbor škol-

ství, kultury a památkové péče 

– tiskopisy nebo jsou k dispozici 

na příslušném odboru.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve středu 6. listopadu proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouš-

ka 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–Pá 

17.00–22.00,  So,  Ne,  svátky 

8.00–20.00. 

V náhlých případech poskytuje lé-

čebnou péči nepřetržitě Zdravot-

nická záchranná služba – telefon 

155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ve Znojmě je zubní pohotovost

podle rozpisu služeb lékařů. In-

formace o aktuálním místě zubní

pohotovosti na tel.: 515 215 222.

So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Znojemská nemocnice oslaví 

10. listopadu 40 let svého trvání. His-

torie znojemského zdravotnictví je 

ovšem stará 650 let, neboť písemné 

prameny hovoří o lazaretu ve Znojmě 

již v roce 1363. 

Nemocnice v pravém slova smyslu 

vznikla až roku 1797 a měla v začát-

cích jedenáct pokojů pro pacienty. 

Vzrůstající počet obyvatel vedl v  le-

tech 1906–1907 ke stavbě nemocnice 

na Vídeňské ulici. Po válce disponovala 

494 lůžky, ale ani toto množství nesta-

čilo k zajištění nutné lékařské péče, 

a tak byla v roce 1966 zahájena podle 

projektu Ing. Arch. Spurného výstav-

ba nové nemocnice. Ke slavnostnímu 

zahájení provozu došlo 10. listopa-

du 1973. Počet lůžek se zvýšil na 910 

a otevřena byla také léčebna pro dlou-

hodobě nemocné se 140 lůžky. Počet 

lůžkových oddělení vzrostl z jedenácti 

na šestnáct, k stávajícím přibylo ARO, 

rehabilitace, radioterapie, ortopedie 

a psychiatrie. Do nových budov se pře-

Čtyřicet let léčby těla i duše
stěhovala oddělení klinické biochemie, 

radiodiagnostické, transfúzní, rehabi-

litační a patologie. Byl zřízen centrální 

příjem, oddělení nukleární medicíny 

a další odborná oddělení. Od roku 

2004 prochází jedno z největších zdra-

votnických zařízení v kraji náročnou 

rekonstrukcí, jejímž cílem je mimo 

jiného centralizace všech odborností 

v areálu tzv. nové nemocnice. 

Za poslední dva roky se může zno-

jemská nemocnice pyšnit komfortnější 

parkovací plochou pro pacienty, he-

liportem pro vrtulníky zdravotnické 

záchranné služby, zrekonstruovaný-

mi operačními sály a novým CT pří-

strojem, jedním z nejmodernějších 

diagnostických zařízení svého druhu 

v České republice.  lp

Od devadesátých let 20. století 

poskytuje nemocnice zdravotní 

péči pro spádovou oblast 

se 150 000 obyvateli.

Nádoby 
na bioodpad 
za tři miliony 

Zase o něco blíž zkvalitnění naklá-

dání s biologicky rozložitelnými ko-

munálními odpady je město Znojmo. 

Radní schválili vítěze soutěže 

o dodání nádob na bioodpad a pří-

slušenství, což jsou čipy a nálepky. Ve 

výběrovém řízení uspěla fi rma ELKO-

PLAST, s.r.o. ze Zlína. Město žádá v této 

souvislosti o dotaci z Operačního pro-

gramu Životní prostředí. Předpokláda-

ná hodnota zakázky jsou necelé tři mi-

liony korun bez DPH, přičemž dotace 

by mohly činit až 90 % celkové částky. 

Jak již Znojemské LISTY informovaly, 

nádoby, které jsou určeny na bioodpad 

ze zahrad a zeleně, budou mít k dispo-

zici automaticky majitelé nemovitostí se 

zahradou. Seznam těchto nemovitostí 

bude zveřejněn v dostatečném před-

stihu. Ostatní si o nádobu budou moci 

požádat. Nádoby budou očipované, 

takže město bude mít přehled o tom, 

které se skutečně používají, případně 

je přesouvat. Počítá se s tím, že nádoby 

budou občané moci používat již na 

jaře příštího roku. Bioodpad se bude 

svážet a pak dále využívat v únanovské 

kompostárně.  xa

Znojemskou radnici navštívil 

během své pracovní cesty po Jiho-

moravském kraji předseda vlády ČR 

v demisi Jiří Rusnok. 

Starosta města Vlastimil Gabr-

hel ocenil, že si hosté našli ve svém 

programu čas na pracovní jednání se 

zástupci Znojma. V úvodu premié-

rovi nastínil, jaké problémy vedení 

města v současné době řeší. Vesměs 

jde o záležitosti, které se nedají ovliv-

nit vlastními silami. V první řadě se 

zmínil o nekompetentním rozhodnutí 

bývalého ministra fi nancí, respektive 

Generálního ředitelství cel Praha, které 

převedením tří pracovníků celního re-

ferátu do Brna a Jihlavy zkomplikovalo 

život fi rmám ze znojemského regionu, 

jež jsou nyní nuceny proclívat své zbo-

ží v  jihomoravské metropoli. Takové 

rozhodnutí se podle starosty neslučuje 

s podporou proexportní politiky české 

vlády. Podstatná část jednání byla vě-

nována otázkám dopravního napojení 

Znojma na Prahu a Brno, a také zablo-

kované stavbě znojemského obchvatu. 

„Jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic 

o tom, aby jako investor urychlilo stav-

bu obchvatu města, uvízla na mrtvém 

bodě,“ konstatoval starosta Vlastimil 

Gabrhel. „Přes sliby, které vedení Zno-

jma dostalo na počátku letošního roku, 

se věci v podstatě nehnuly dopředu 

ani o píď,“ upozornil také přítomnou 

Premiér se ve Znojmě zajímal 
o zrušení celního úřadu

ředitelku brněnského závodu ŘSD 

Věru Hoderovou. Pozornost věnovali 

účastníci pracovní schůzky i železniční 

dopravě, kde se na časy blýská díky 

opravě v úseku Znojmo–Hrušovany 

nad Jevišovkou. V závěru jednání se 

předseda vlády zajímal o strukturu 

rozpočtu Znojma a ocenil, jak se ve-

dení města vyrovnává se zděděnými 

dluhy. Nezapomněl se však zeptat ani 

na to, zda radnice podporuje sportov-

ce, kteří město reprezentují. Starosta 

ho ubezpečil, že kromě vrcholových 

sportovců vedení Znojma nezapomíná 

ani na podporu dětských a mládežnic-

kých sportovních oddílů.  xa

� Starosta Gabrhel přivítal premiéra Rusnoka.  Foto: archiv ZL
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� Projekt Hravý architek – děti ze 4. třídy Základní školy JUDr. Mareše Znojmo v areálu Jiř-
ského kláštera. Fota: lp, zp

� Den města Znojma v Praze zahájil starosta Vlastimil 
Gabrhel, starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a ředitel Ar-
chitecture Week Petr Ivanov.

� Informace o možnostech návštěvy města Znojma a jeho okolí ochotně podávaly studentky SOU a SOŠ SČMSD Přímětická ulice.

� Tradičně velký zájem o degustace VOC vín.

� Nad party stanem Znojma vlály dva obrovské hrozny vína.

� Moderátor Dne města Znojma Milan Jonáš s hosty 
hercem Mirkem Hrabětem a Libuší Holečkovou, švag-
rovou slavného hokejového brankáře Jiřího Holečka.

Organizátoři prestižního festivalu 

oslovili Znojmo, aby se stalo součástí 

letošního 7. ročníku mezinárodní-

ho festivalu architektury a urbanis-

mu Architecture Week 2013 v Praze 

(23. 9.–20. 10). Znojmo se tak poprvé 

připojilo k vystavujícím městům v ob-

sáhlé expozici v Jiřském klášteře. 

Festivaloví návštěvníci získali po-

vědomí o krásách našeho města i díky 

vystavenému modelu a oceněnému 

propagačnímu fi lmu. Velký ohlas u ve-

řejnosti pak vyvolala především celo-

denní prezentace na takzvaném Dni 

města Znojma v centru Prahy, na jehož 

zahájení přišel nejen starosta Vlasti-

mil Gabrhel, ale také starosta Prahy 

1 Oldřich Lomecký a ředitel festivalu 

Architecture Week Petr Ivanov. 

Na nezájem si Znojmo rozhodně 

nemohlo stěžovat. Po celý den se v par-

ty stanu střídaly desítky lidí a mnozí při 

sklence vína poseděli s přáteli. Někteří 

si přišli pro tištěné materiály, jiní se 

zajímali o vína, ubytování i podobu akcí 

Architecture Week 2013: Na fes� valu 
v Praze hledali hory ve Znojmě

konaných během roku či na-

bídku cykloturistiky. Nemalou 

pozornost budila série nových 

propagačních fotografi í Znoj-

emska. „A kde máte ty hory? 

To je snad fotomontáž, ne?“ 

byl až nečekaně častý dotaz 

Pražanů před snímky mean-

drují řeky Dyje v Národního 

parku Podyjí. Konstatování, 

že Znojmo neleží na rovině, 

vyvolával nefalšovaný údiv 

a  sháňku po  propagačních 

brožurách s fotografi emi měs-

ta a jeho okolí.

Pro všechny návštěvníky 

byly připraveny ochutnávky 

okurek a  VOC vín, velkou 

pozornost kolemjdoucích 

poutala cimbálová muzika 

Denár i celoplošná obrazovka 

nabízející spoty z atraktivních 

míst a akcí Znojma. V progra-

mu připraveném Znojemskou 

Besedou a uváděném Mila-

nem Jonášem se postupně stří-

dali známí znojemští rodáci 

(například Miroslav Hrabě, 

Martina Preissová), kteří zvali 

k návštěvě královského města 

na Dyji. 

Novinkou letošního festi-

valu byl projekt Hravý archi-

tekt věnovaný dětem. Jejich 

úkolem bylo výtvarně ztvárnit 

vybrané architektonické pa-

mátky z jejich města. Nejlepší 

práce byly představeny v sa-

mostatné expozici na výstavě 

v Jiřském klášteře. Třída, která na pro-

jektu pracovala, pak strávila celý den 

na Pražském hradě, kde pro ně byl při-

praven program. Ze Znojma se do Pra-

hy podívali žáci 5. třídy základní školy 

JUDr. Mareše. V dopro-

vodu pedagožek Renaty 

Hubáčové a Evy Sovové 

si prohlédli výstavu i in-

teriér chrámu sv.Víta, 

historik a architekt Zde-

něk Lukeš je provedl 

stálou expozicí Příběh 

Pražského hradu a z ná-

vštěvy si odvezli také 

řadu upomínkových 

předmětů. 

Záštitu nad festiva-

lem převzal prezident 

Miloš Zeman, který 

pozval představitele vystavujících měst 

do Španělského sálu k přátelskému se-

tkání. Znojmo reprezentoval starosta 

Gabrhel, místostarosta Jan Grois a ar-

chitektka města Iveta Ludvíková.  lp



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)

A na koho dopadne světelný ku-

žel? Přece na herce ve znojemském 

divadle, kteří budou díky novým re-

flektorům na podiu jako pod drob-

nohledem.

Letošní údržbové práce v divadle bě-

hem letních měsíců se totiž výrazně sou-

středily právě na osvětlovací techniku. 

Šest starších refl ektorů bylo nahrazeno 

novými kvalitnějšími, což kromě sa-

motného zlepšení světelných podmínek 

na jevišti přineslo i usnadnění ovládání 

celého světelného parku. Nové refl ektory 

nejsou ovšem jediným zkvalitněním 

divadelní techniky. Zmodernizována 

byla i zvuková technika včetně zkva-

litnění vlastního propojení a ovládání 

jednotlivých přístrojů, což ve výsledku 

umožňuje účinkujícím především slyšet 

věrnější a hlasitější zvuk z odposlecho-

vých reproduktorů. „Techniku, která 

pro podmínky divadla již dosloužila, 

ale je stále funkční, určitě nevyhodí-

me. Pracovníci Znojemské Besedy ji 

využijí při jiných akcích, které během 

roku pořádají, například při oblíbených 

letních představeních pod širým nebem 

v hradním příkopu,“ upřesnila Alena 

Moravcová, vedoucí Městského divadla. 

Divadelní technici přivítali získání zcela 

nového profesionálního přehrávače CD 

a minidisků, zatímco diváci nejspíše oce-

ní opravy prozaičtějšího druhu, jako jsou 

například toalety.

Jak vypadá kvalitnější osvětlení 

a čistý zvuk se může přesvědčit kaž-

dý, kdo navštíví některé představení 

v aktuální divadelní sezoně. A že je 

Posví	 me si na ně refl ektory

z čeho vybírat! Stačí se podívat na nové 

webové stránky Znojemské Besedy 

www.znojemskabeseda.cz, jejichž ne-

malá část je věnována právě divadlu. 

Zde najdete jak konkrétní informace 

o programu, tak i možnost si vybrané 

vstupenky rezervovat či dokonce pří-

mo zakoupit.  lp

Fandí celá 
rodina

Otevření dětského koutku na 

zimním stadionu je další krok pro-

gramu Fandí celá rodina. 

Za novinkou stojí znojemští Orli, 

fi rma LaVaRoss2010 a město Znojmo. 

Místo vyhrazené nejmenším vznik-

lo rekonstrukcí nepoužívaných pro-

stor nad jedním z bufetů na stadionu. 

V provozu je při všech zápasech „A“ 

mužstva a při speciálně určených ak-

cích. O děti se starají zkušení peda-

gogičtí pracovníci z DDM Znojmo, 

kteří rovněž pomohli s realizací této 

myšlenky. Dětský koutek je kapacitně 

omezen na 15 dětí a za dítě se vybírá 

poplatek dvacet korun. Je dobré dítě 

vybavit přezůvkami a pitím.

 „Myšlenku dětského koutku plně 

podporuji, protože jsem sám rodič. 

A na zápas často chodím i se svojí ma-

lou dcerou. Teď vím, že když ji hokej 

nebude bavit, zabavím ji na hokeji ji-

nak,“ říká s úsměvem  starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel. „Otevření koutku je 

dalším krokem v programu Fandí celá 

rodina. Prvním bylo výrazné zlevnění 

vstupného pro děti a mládež,“ uvedl 

manažer Orlů Petr Veselý. zp
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Pracovník prodeje 

Verkaufsmitarbeiter(in)

Hofer KG 

Retz 15 km 

žádosti online na http://

www.stellenangebote.at/d/4110525

Nabízíme mzdu výrazně 

na minimem dle kolektivní smlouvy 

1.391 EUR / měs. brutto od 1. roku.

Prodavač/ka 

Verkäufer/Innen

Raiff eisen-Lagerhaus Hollabrunn-

Horn eGen 

Hollabrunn 35 km 

markt.hollabrunn@hollabrunn.rlh.at 

Michael Krötz 

Prodavač/ka pro odd. dlažba 

a sanita, nářadí a železářství, 

elektroinstalace, bílé zboží 

a sporáky, barvy, laky a dřevo, 

zahradní odd. 

Min. mzda 1.400 EUR/měs. brutto.

Prodavačka 

Verkäuferin

Eurogast Pilz 

Stronsdorf 35 km 

eurogast.pilz@aon.cz  

+43/2852/52511 

Martin Pilz 

Okamžitý nástup, 15 hodin týdně. 

Kasa, prodej. 

Představit se přijďte přímo 

do obchodu k paní Maria Futschik. 

Mzda dle KS.

Prodavač/ka + obsluha v kavárně 

Verkäufer/in + Service

Bäckerei Neubauer 

Horn 45 km 

gabi_neubauer@hotmail.com

+43/2982/2439 

Gabriele Neubauer

Práce na 40 hod., 6 dní v týdnu bez 

nedělí a svátků. 

Prodej pečiva a cukrářských 

výrobků, výpomoc v obsluze 

kavárny. 

Min. mzda 1.277,48 EUR/měs. brutto 

v 1. roce.

Prodavač Junior

 Jungverkäufer

Autohaus Waldviertel GmbH 

Horn 45 km 

robert.peter@autohaus.at  

+43/2982/3955 50

Práce v nejmodernějším autosalonu 

v Waldviertel. 

Min. mzda 1.391 EUR/měs. brutto – 

příplatky dle výsledků.

PRÁCE V RAKOUSKU Úklidová síla 

Reinigungskraft

(S)tegmann Personaldienstleistung 

GmbH 

St. Pölten 95 km 

gepard.huebl@stegmann-personal.at

+43/1/532 13 30 

Gerhard Hübl

Práce na 5 dní v týdnu, 3 hod. denně 

– celkem 15 hodin týdně. 

Mzda 8,53 EUR /hod.

Elektrikáři 

Elektrofachkräfte

(S)tegmann Personaldienstleistung 

GmbH

Wien, Linz, St.Pölten, Zwettl, Horn, 

Mistelbach, atd.

wien@stegmann-personal.at 

+43/1/532 13 30 

Stephanie Bonau

Trvalý pracovní poměr, příjemné 

podnikové klima. 

Mzda 2.334 EUR/měs. brutto.

2 svářeči 

2 Schweisser

L&P Personal GmbH 

Krems 75 km 

nicole.hoesele@vm-personal.at 

+43/2732/71486 

Nicole Hösele

Mzda 11,57 EUR/hod.

Kuchař – snídaně 

Frühstückskoch

LOISIUM Hotel Betriebs GmbH & 

Co. KG

Langenlois 65 km 

offi  ce-langenlois@loisium.at  

+43/2734/77 100-105 

Claudia Görög

Snídaňový kuchař pro nadcházející 

sezónu. 

Min. mzda dle KS 1.426 EUR/měst. 

brutto + příplatky.

 

Němčina pro dě�  s rodilým mluvčím
NABÍZÍME: Hravou hodinu pro děti (4-8 let) pod vedením rodilé mluvčí 

s mnohaletými zkušenostmi s dětmi předškolního a školního věku. První 

přirozený kontakt s cizím jazykem našich sousedů. Přirozené vstřebávání 

cizího jazyka hravou formou. Zkušební hodinu ZDARMA (případě zájmu 

o zkušební hodinu je potřeba se předem přihlásit).

KDY a KDE: Ve čtvrtek 14.30-15.15 hod., 15.30-16.15 hod. Dolní Česká 25, 

Znojmo, v prostorách výuky Helen Doron. Začínáme 3. 10. 2013.

KONTAKT: Přátelé česko-rakouské školky, o.s., Věra Svobodová, 

Tel. 737 225 584, e-mail: vera.svobodova@skolkabezhranic.eu

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.

Cukrář 

Zuckerbäcer

Raimitz & Reis Gastronomie 

GesmbH. 

Krems 75 km 

bahnhofsplatz@raimitz.at  

+43/2732/75055 

Frau Raimitz

Práce 40 hod. týdně i o víkendech 

a svátcích. 

Mzda 1.700 EUR/měs. brutto.

Noční recepční 

Nachtrezeptionist

Arte Hotel Krems – Arte Hotel GmbH

Krems 75 km

m.froedrich@arte-hotel.at  

+43/2732/71123 

Michael Frödrich

Obvyklá práce recepční + denní 

uzávěrky a příprava seminárních 

místností. Částečný úvazek 16 hod. 

týdně. 

Mzda při plném úvazku 1.370 EUR/

měs. brutto + příplatky za noc.

Pracovník recepce/kasy 

Mitarbeiter für Rezeption/Kasse

Pichler-Wagensonner GmbH 

Grunddorf 70 km 

offi  ce@pichler-wagensonner.at 

+43/2735/2419 

Christoph Gugerell

Částečný úvazek – 20 hod. týdně.

Práce na recepci /v kase módního 

domu se společenskými 

a stavebními šaty. 

Min. mzda při úvazku 20 hod. týdně 

11.000 EUR/ročně.

Číšník/servírka 

KellnerIn

TBL Therme Laa a.d. Thaya – 

Betriebsgesellschaft m.b.H.

Laa an der Thaya 35 km 

bewerbung@therme-laa.at  

+43/2522/84700-708 

Doris Schwarzl

Prostírání, obsluha, optimální péče 

o hosta, týmová práce v obsluze 

i v kuchyni. Min. mzda dle KS 

1.375 EUR/měst. brutto.

Autoklempíř

KFZ-Spengler

PMC International GmbH 

Wien, 22. Bezirk 90 km 

i.neuwald@pmrecruiting.at  

+43/1/313 29-53 

Inez Neuwald 

Dlouhodobé a jisté zaměstnání,

mzda 2.300 EUR/měs. brutto.

Organizace nabízí k odprodeji 

DVA POZEMKY 
o velikosti 7700 m2 a 3700 m2

v centru města Znojma 
Kontakt: lkravak@scmsd.cz
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Nová bezpečnostní koncepce znojemské radnice 
Bezpečné Znojmo má čtyři základní cíle:

Bezpečnější ulice � Potlačení hazardu

Ochrana mladistvých před alkoholismem a toxikomanií � Ochrana seniorů

JAK TOHO DOSÁHNEME?  
BEZPEČNĚJŠÍ ULICE

»  Zvýšení akceschopnosti městské policie (navýšení počtu strážníků v ulicích, zkvalitnění technického vybavení MP 

- každý strážník v terénu má k dispozici on-line přístup do evidence obyvatel, registru vozidel a registru kradených 

vozidel)

»  Zvýšení kontrol městských částí a problémových lokalit zejména po 22. hodině (navýšení počtu hlídek, zkvalitňo-

vání vozového parku)

»  Modernizace Městského dohlížecího kamerového systému (větší počet kamer v ulicích, přechod na kamery typu 

FULL HD, rychlejší vyhledávání v archivu kamerového systému)

POTLAČENÍ HAZARDU 

»  Nová obecně závazná vyhláška č. 5/2013 O regulaci provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her, která 

zakazuje:

 �  jakoukoliv venkovní reklamu propagující hazard

  �  zřízení nových heren v exponovaných oblastech (Městská památková rezervace, vymezená část ulice 

Dukelských bojovníků)

 �  provozování heren v době, kdy chodí děti do školy

OCHRANA MLADISTVÝCH PŘED ALKOHOLISMEM A TOXIKOMANIÍ 

»  Zamezení podávání alkoholu mladistvým (zintenzivnění pravidelných kontrol v hospodách a restauracích, vyhláškou 

o hazardu daný zákaz propagace podávání alkoholu a jiných benefi tů zdarma)

»  Účinná prevence (přesun kompetencí manažera prevence kriminality do oblasti působení Městské policie, 

preventivní přednášky strážníků Městské policie pro děti a mládež, projekty typu Podpůrný program pro děti 

z rodin ohrožených sociální exkluzí, Tancem proti kriminalitě apod. v rámci každoročně aktualizovaného Městského 

programu prevence kriminality, podpora projektů zaměřených na osoby ohrožené závislostmi)

OCHRANA SENIORŮ

»  Tržním řádem dané zamezení podomního prodeje 

»  Rozmístění kamer do lokalit, které jsou rizikové z pohledu seniorů (do blízkosti domů s pečovatelskou službou apod.)

»  Důraz na dodržování nočního klidu, který je vymezen v obecně závazné vyhlášce č. 2/2013 o veřejném pořádku 

»  Preventivní přednášky zaměřené na patologické jevy současné společnosti

Téma

Pocit bezpečí člověk bez diskuze 

řadí k důležitým věcem, které potře-

buje pro spokojený život. Vlastními 

silami si ho může zajistit jen v ome-

zené míře, spoléhat se musí hlavně 

na orgány, které mají tyto záležitosti 

v popisu práce. 

Kromě státu se o  své občany 

i v tomto případě musí stále více po-

starat obec, respektive město. Vedení 

města Znojma se této povinnosti ne-

zříká. Dlouhodobě pracuje na kon-

cepci, jejímž cílem je Bezpečné Znoj-

mo. Jde o nejen o to, aby se lidé cítili 

v ulicích svého města bezpečně, ale 

i  o  předcházení negativním jevům 

a zamezení různým nástrahám.

Nový přístup k bezpečnostní pro-

blematice ve městě vychází z analýzy, 

kterou vypracovala Městská policie 

Znojmo a  Policie ČR ÚO Znojmo. 

Koncepce je reakcí na aktuální trendy 

ve vývoji kriminality v ulicích města. 

Přestože z pohledu závažné kri-

minality zůstává Znojmo relativně 

bezpečným místem pro život, u pře-

stupků došlo v posledních šesti letech 

k výraznému navýšení. Počet přestup-

ků proti veřejnému pořádku vzrostl 

dva a půl krát. K výraznému nárůstu 

došlo také u přestupků proti majetku 

(+38 %) a přestupků, které souvise-

jí s  alkoholem a  jinou toxikomanií 

(+42 %). V rámci své běžné činnosti 

musí Městská policie Znojmo řešit 

ročně také 6 478 oznámení od občanů 

na  tísňové lince 156, zatímco před 

šesti lety to bylo o dva tisíce oznámení 

méně. Důležitým druhem prevence 

kriminality je určitě i to, když jsou 

strážníci vidět v ulicích. Nic nenahradí 

aktivní zabezpečování veřejného po-

řádku při hlídkové činnosti.

Radnice pracuje na tom, aby Znojmo 
bylo město bezpečné pro život

»  Počet městských strážníků se 

v brzké době zvýší ze součas-

ných 44 na 52.  Ještě větší důraz 

bude kladen na práci okrskářů. 

»  Do spolehlivého kamerového 

systému přibudou nově 3 ka-

mery – dohlížet budou na dolní 

část města v okolí ulice Dukel-

ských bojovníků a v Příměti-

cích na místa u sběrného dvora.  

»  Nový tržní řád, který už platí, 

mimo jiné zakazuje podomní 

prodej.

»  O omezení hazardu ve Znoj-

mě rozhodovali zastupitelé 

na svém posledním jednání.

� Nový manažer prevence kriminality Petr Hladký v rozhovoru se starostou města Vlasti-
milem Gabrhelem, který podle zákona obecní policii řídí.  Foto: archiv MP a ZL

Souhrn každodenních činností je 

různorodý. Od časných ranních hodin 

zahrnuje kontrolu ulic před blokovým 

čištěním, po celý den pak kontrolu vo-

zidel zaparkovaných v rozporu s před-

pisy, jako je parkování před vjezdy 

nebo na přechodech. Důležité je za-

jištění přechodů v době, kdy jdou děti 

do školy či ze školy. 

Pravidelně se kontroluje nádra-

ží a  jeho okolí. Procházejí se okrsky 

a frekventované ulice a různá zákoutí, 

kde se opakovaně scházejí neukázněné 

děti a mládež. 

Hlídají se i  nepovolené zábory, 

vznik černých skládek. Strážníci jsou 

přítomni při všech akcích, jako jsou 

městem organizované slavnosti napří-

klad Slavnosti okurek či historické vi-

nobraní nebo sportovní utkání.  xa
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Kvalitní práce strážníků znojemské 

městské policie je základním předpo-

kladem pro to, aby ulice Znojma byly 

bezpečnější. Nejde jen o to, aby byli 

okrskáři a okrskářky ve svých okrs-

cích opravdu vidět, aby se po zavolání 

na tísňovou linku co nejdříve objevila 

hlídka, která má krizovou situaci řešit. 

A už vůbec nejde v první řadě o botičky 

nebo dokonce o odtahy aut. 

Dobrá práce městské policie je základ
NOVÉ VYHLÁŠKY

Vedení města v uplynulém roce 

zpracovalo zásadní obecně závazné 

vyhlášky, o které se strážníci mohou 

opřít. Nejprve to byla vyhláška, která 

se týká zabezpečení místních záleži-

tostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, ochrany nočního kli-

du a zajištění veřejného pořádku při 

provozování veřejnosti přístupných 

kulturních podniků. Pak zastupitelé 

schválili nový tržní řád, který mimo 

jiné zakazuje podomní prodej. V tom-

to týdnu projednali vyhlášku o regulaci 

provozu sázkových her, loterií a jiných 

podobných her. 

VÍCE STRÁŽNÍKŮ V ULICÍCH

Je známo, že už sama přítomnost 

muže zákona v ulicích lidi motivuje 

Každý má zákonné právo 

obracet se na strážníky 

se žádostí o pomoc, ti jsou 

povinni v rozsahu svých 

úkolů požadovanou pomoc 

poskytnout. 

Jeden z osmi městských okrsků 

má na starosti strážník Věra Šrám-

ková, kterou jsou obyvatelé Znoj-

ma zvyklí téměř denně potkávat 

v ulicích.  

Paní strážnice, jaké jsou povinnosti 

okrskáře?

K  jeho povinnostem například 

patří kontrola volného pobíhání zví-

řat, neoprávněných záborů veřejného 

prostranství, znečišťování veřejného 

prostranství týkající se zejména od-

hozených nedopalků nebo psích ex-

krementů, neoprávněného zakládání 

skládek zejména odpadků mimo vý-

vozových nádob, dodržování občan-

ského soužití, kontrola odstavených 

autovraků, prevence kriminality. Dále 

k dodržování platných norem chování. 

Většina si rozmyslí i  to, jestli zahodí 

na zem nepotřebný papírek, natož aby 

se dopouštěla nějakých zásadnějších 

přestupků nebo dokonce trestných 

činů.

Aby byli strážníci na  veřejnos-

ti opravdu vidět, bylo nutné navýšit 

jejich počet. Zakrátko přibude osm 

nových lidí a Městská policie Znojmo 

bude mít dvaapadesát strážníků. Sa-

mozřejmě to bude stát víc peněz, ale je 

to krok nutný. I proto, že na městskou 

policii postupně přecházejí povinnosti, 

které donedávna zabezpečovala Policie 

ČR. S převodem pravomocí a úkolů 

však stát nesanuje žádným způsobem 

rozpočet obcí a měst. To znamená, že 

také Znojmo musí bezpečnost svých 

občanů zajistit z vlastních prostředků. 

Osm nových strážníků například 

přijde městskou pokladnu se vším 

všudy na  tři miliony korun ročně. 

Čtyři z nich budou vyčleněni pro po-

sílení hlídek po 22.00 hodině. Místo 

dvou dvoučlenných hlídek se budou 

po městě v noci pohybovat tři. Další 

čtyři noví příslušníci městské policie 

budou pracovat jako okrskáři. Město je 

totiž nově rozděleno do osmi okrsků, 

které bude mít na starost určený stráž-

ník. Ve čtyřech nejfrekventovanějších 

okrscích se budou příslušní okrskáři 

pohybovat po celý den.

Dbát se bude na pravidelné proško-

lování členů Městské policie Znojmo. 

Kromě povinné prolongace osvědčení 

městského strážníka budou probíhat 

každoroční kurzy zaměřené na zvládání 

konfl iktních a rizikových situací. xa

Okrskář je na ulici pro občany
zajišťuje dohled na přechodu pro chod-

ce v blízkosti základních škol, dohlíží 

na dodržování obecně závazných vy-

hlášek Města Znojma. Navíc také do-

hlíží na bezpečnost a plynulost provozu 

na komunikacích.

Co vidíte jako svůj zásadní úkol?

Být v bližším kontaktu s občany, 

získat si jejich důvěru, aby se na mě, 

na svého okrskáře, mohli kdykoliv ob-

rátit - ať už s oznámením, stížností či 

s různými podněty a informacemi. 

Zvykají si lidé na to, že jste tam pro ně?

Ano, mohu říct, že většina lidí 

v mém okrsku si na mě zvykla. Budu 

ráda, když i nadále se mnou budou 

o různých věcech komunikovat. xa

� Okrskářka Věra Šrámková kontroluje, zda pejskaři dodržují obecní vyhlášku. 
 Foto: archiv MP a ZL

� Strážnice městské policie Eva Smutná upozorňuje děti z mateřské školy Gránická prostřed-
nictvím pohádkových příběhů na nebezpečí, která na ně mohou číhat.  Foto: archiv MP a ZL

V  nové bezpečnostní koncepci 

se klade důraz na ochranu nejohro-

ženějších skupin obyvatel, jako jsou 

děti a mladiství a senioři. 

Znamená to mimo jiné zinten-

zivnění pravidelných kontrol v hos-

podách a restauracích nebo vyhláš-

kou o hazardu daný zákaz propagace 

podávání alkoholu a  jiných benefi tů 

zdarma. Seniory chrání například 

zamezení podomního prodeje, které 

zaručuje nový tržní řád. Ochranu jim 

poskytuje i kamerový systém, který 

zabírá taková místa, jako jsou pro-

stranství před domy s pečovatelskou 

službou, frekventovaná místa, kde se 

mohou pohybovat kapsáři apod. Své 

Ochrana dě	 , mládeže 
a seniorů je prioritou

ovoce již přináší pravidelné kontroly, 

které strážníci městské policie dělají 

v pohostinských zařízeních, a to nejen 

o víkendu. Mnozí prodejci si už uvě-

domili, že se jim nevyplácí porušování 

zákonného ustanovení, které zakazuje 

prodej alkoholu a tabákových výrobků 

osobám mladším osmnácti let.

Ve Znojmě se velmi sází na pre-

venci. Také přesun kompetencí mana-

žera prevence kriminality do referátu 

městské policie je systémovým krokem 

s  jasným cílem. Ostatně přednášky 

strážníků pro děti, mládež i seniory 

jsou již dlouho nástrojem k tomu, aby 

tyto rizikové skupiny získaly potřebné 

informace či dokonce dovednosti.  xa
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Regulace 
hazardu 

Další oblastí, na kterou se nová 

bezpečnostní koncepce města za-

měřuje, je omezení hazardu. Novou 

obecně závaznou vyhlášku o regulaci 

provozu sázkových her, loterií a  ji-

ných podobných her projednávalo 

zastupitelstvo města na svém jednání 

22. října. 

Vyhláška zakazuje jakoukoliv ven-

kovní reklamu propagující hazard, zří-

zení nových heren v exponovaných ob-

lastech (Městská památková rezervace, 

vymezená část ulice Dukelských bo-

jovníků) a provozování heren v době, 

kdy chodí děti do školy. 

Ve  Znojmě je v  současné době 

v provozu osmaosmdesát VHP.  Za po-

sledního tři čtvrtě roku se jejich počet 

snížil o dvacet. Příjem do rozpočtu 

města Znojma v roce 2012 30,4 mil. 

Kč. Více než padesát procent této část-

ky využilo vedení města na příspěvky 

a investice do sportu, na čtyřicet pro-

cent peněz šlo do školství a kultury, 

zbytek si rozdělilo zdravotnictví a so-

ciální věci. O počtu VLT, které jsou 

v kompetenci Ministerstva fi nancí ČR, 

má radnice pouze orientační údaje. 

Odhaduje se, že jsou jich na území 

města asi tři stovky. 

PROČ ZNOJMO NEZAKAZUJE 
HAZARD ÚPLNĚ?

To je otázka pro starostu Vlastimi-

la Gabrhela: „Víme, že někde šli touto 

cestou. Z konzultací s odborníky na 

Ministerstvu fi nancí ČR vyplynulo, že 

zatím není právně zcela jasné, zda obec 

může provozování hazardu na svém 

území úplně zakázat. Proto nyní volíme 

dílčí kroky. Na druhé straně je jisté, že 

ten, kdo hrát chce, si způsob a místo 

vždycky najde. Kontrola černých heren 

by byla obtížná. A dojet si do Chvalovic 

či na Hatě také není žádná nepřekona-

telná překážka.“ xa

Téma

Kvalitní materiálové vybavení 
je pro strážníky nutnos	 

Ředitel Městské policie ve Znojmě 

Ivan Budín klade důraz na neustálé 

zvyšování bezpečnosti občanů.

V poslední době se evidentně zvý-

šil počet přestupků, které městská 

policie řešila. Čím je tento nárůst 

způsoben?

Ten nárůst je markantní zejména 

u odhalených a vyřešených přestupků 

souvisejících s veřejným pořádkem 

a jeho zajišťováním. Je to dáno jednak 

zvyšujícím se důrazem, který stráž-

níci MP Znojmo kladou na proble-

matiku ochrany veřejného pořádku, 

jednak bohužel i narůstajícím počtem 

protiprávních jednání neukázněných 

občanů. Zejména u majetkových pře-

stupků a přestupků, které se týkají zne-

čisťování veřejných prostranství.

Jaký vliv na vaši práci má lepší tech-

nické vybavenosti městské policie?

Já osobně tomu přikládám vel-

kou důležitost, protože bez kvalitního 

a dnes již v podstatě nepostradatelné-

ho a moderního technického vybavení 

nelze vykonávat kvalitně, zodpovědně 

a efektivně výkon služby k ochraně 

zdraví, životů a majetku občanů, klid-

ného soužití a veřejného pořádku vů-

bec. Vždy ale zůstane na prvním místě 

poctivá a zodpovědná práce lidí, tedy 

strážníků. 

Jak si stojí Znojmo v oblasti zajištění 

bezpečnosti svých občanů ve srovná-

ní s jinými městy?

S  ostatními řediteli městských 

policií jsme v častém kontaktu a mohu 

říct, že vnímám velmi pozitivně, že 

město Znojmo, respektive jeho vede-

ní, přikládá problematice bezpečnos-

ti velkou váhu a dělá to nejlepší, co 

v rámci fi nančních a zákonných mož-

Občané Znojma se mohou cí� t 
bezpečně, tvrdí ředitel strážníků

� Ředitel znojemské městské policie Ivan Budín před stěnou s obrazovkami, které prostřednic-
tvím kamerového dohlížecího systému zachycují dění na ulicích Znojma.  Foto: archiv MP a ZL

Práci městské policie usnadňuje 

také moderní technické vybavení. 

Strážníci v  terénu mají k  dispozici 

online přístup do evidence obyvatel, 

registru vozidel a  řidičů a  registru 

kradených vozidel. 

Výměna starých radiostanic 

za moderní přišla na půl milionu ko-

run. Práci strážníkům velmi ulehčuje 

také nový počítačový program, určený 

cíleně pro městskou policii. Konečně 

došlo i na modernizaci městského do-

hlížecího kamerového systému. Počet 

kamer se navýší na devatenáct. Nově 

přibydou kamery v lokalitě Přímětice 

ve směru na Suchohrdly u sběrného 

dvora a v dolní části města, kde budou 

monitorovat například prostranství 

před tamními hernami a před domem 

s  pečovatelskou službou. Přechod 

na kamery typu FULL HD nabízí lepší 

kvalitu záznamu i snadnější orientaci 

» Výherní hrací přístroje (VHP) 

– povoluje je obecní úřad, který jed-

nou za tři měsíce inkasuje od provo-

zovatele pět tisíc korun

» Videoloterijní terminály (VLT) 

– povoluje je ministerstvo financí, 

které kasíruje jedenkrát za  měsíc 

jednadvacet procent ze zisku

� Strážníci se často setkávají s dětmi na různých akcích. Snímek zachycuje možná budou-
cího strážníka. Foto: archiv MP a ZL

ností jde. V porovnání s městy s po-

dobným počtem obyvatel a charakte-

rem je bezpečnost občanů ve městě 

Znojmě zajišťována na velmi dobré 

úrovni a občané se mohou cítit bez-

pečně. Samozřejmě, že cílem měs-

ta, potažmo městské policie je tento 

standard bezpečnosti občanů a jejich 

klidné a  pohodové soužití nadále 

zlepšovat. Anna Maixnerová

v archivu. Ostatně výstupy kamerového 

systému často slouží i Policii ČR, která 

si v případě potřeby vyžádá od svých 

kolegů konkrétní záznam. xa

ZNOJMO 
kasina 2

herny 53

pohostinství  24
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� Znojemští návštěvníci před kavárnou na čtyřech kolech.  Foto: archiv ZL

Školství a sociální služby

Věk: Přibližně 5 let

Plemeno: Kříženec (typ jako šiba inu), ke kolenům

Povaha: Vhodný na dvorek, ke starším lidem, snese jiné psy, je mazlivý

V případě zájmu o pejska volejte Městský útulek Načeratice, 

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

MíšaDalší ročník tradiční podzimní 

soutěže Poznej svoje město, uspořá-

dal pro děti Junák Znojmo. 

Podzimní sluníčko přilákalo 

na Vodárnu k řece Dyji asi stovku sou-

těžících. Pořadatelé zavedli děti mezi 

stromové skřítky, kteří žijí ve starých 

městských uličkách. Ti jim za splnění 

úkolu představili svůj strom a vyprá-

věli část pověsti o Obří hlavě. Děti 

pak pomohly nešťastnému skřítku 

Sešli se ve Vodárně, 
aby poznali svoje město

� Skřítek Vrbníček na snímku s Janičkou a Adélkou.  Foto: Archiv Junák

Vrbníčkovi (na  snímku s  Janičkou 

a Adélkou) s  jeho povodní zničenou 

knihovničkou. „Po sečtení bodů v jed-

notlivých kategoriích získali prvenství 

Anetka Hrdličková s maminkou, To-

máš Vodák s  tatínkem, Matěj Vav-

roušek a Beďa Petrášek, Karla Zoufalá 

a Eva Řídká, Jakub Monhart a Marek 

Milička, Petra Veselá a Barbora Gřiv-

nová,“ vyjmenovala Hana Kloudová 

z Junáku.  lp

Mezi rakouským Centrem mlá-

deže Hollabrunn a českým nízkopra-

hovým zařízením pro děti a mládež 

KLUB COOLNA ve Znojmě vyvrcholil 

dlouhodobý mezinárodní projekt Spo-

lečně proti rasismu a xenofobii. 

Jeho cílem bylo přispět k rozvoji 

praktických a sociálních dovedností 

dětí a mladých lidí 

pro s t ře d n i c t v í m 

rozšířené nabídky 

volnočasových a se-

berozvojových akti-

vit skrze workshopy 

a  získání nových 

informací o rasismu 

a xenofobii formou rozhovorů a disku-

zí. Závěrečné akce v Centru mládeže 

Hollabrunn se účastnilo kolem třicít-

ky mladých lidí z řad uživatelů Klubu 

Coolna, tak i  jejich přátel. Organizá-

toři připravili bohatý program, jehož 

součástí byla například výstava fotek, 

workshopy graffiti, malba na plátno, 

kreativní psaní, hudba, tanec. V rámci 

kreativního psaní vytvořili mladí lidé 

Klub Coolna zabojoval 
s Rakušany pro�  rasismu

obrovský plakát v duchu tématu boje 

proti rasismu, který bude na památku 

zdobit prostory Centra mládeže v Hol-

labrunu, stejně tak jako díla z worksho-

pů graffiti nebo malby na  plátno. 

V mezinárodním projektu byl natočen 

i hudební klip znojemských aktérů DJ 

Ezteka a Fábia, který se spojil s na-

hrávkou z rakouské 

strany, a tím byl vy-

tvořen jeden song.  

„Budeme pokra-

čovat i nadále ať už 

specifi ckou prevencí 

v  klubu a  terénu 

s  uživateli formou 

rozhovorů o tomto tématu, nebo sezná-

mení se skrze vytvořené velké vzděláva-

cí nástěnky s pojmy, které jsou pro řadu 

mladých lidí neznámé jako je holocaust, 

kult vůdce, rasismus, xenofobie, národ-

ní hrdost, antisemitismus, homofobie 

a další,“ uvedl Robert Knebl ze znoj-

emské  Coolny. Projekt byl podpořen 

v rámci Bezhraničního regionálního 

rozvoje.  rk, lp, foto: Archiv KC

Klienti znojemského TyfloCentra 

navštívili v Brně netradiční kavárnu na 

čtyřech kolech. 

V autobuse s neobvyklou Kavárnou 
POTMĚ obsluhuje tým nevidomých a 
nabízí například šálek vyhlášené čer-
nočerné kávy.  Tyfl oCentrum Brno, re-
gionální pracoviště Znojmo je obecně 
prospěšná společnost, která pomáhá ne-
vidomým a slabozrakým lidem. Kromě 
běžných aktivit pro ně pořádá i podobně 

Navš	 vili netradiční kavárnu 
na čtyřech kolech

zajímavé výlety jako ten do kavárny PO-
TMĚ. Pokud byste službu Tyfl oCentra 
využili anebo znáte někoho, kdo by ta-
kovou pomoc potřeboval, můžete navští-
vit sociálně právní poradnu na Masary-
kově náměstí 19, a to každou středu bez 
objednání (13.00–17.00 hod.), v ostatní 
dny je třeba se objednat předem (Eva Pe-
xová – tel.: 774 715 107, 774 715 109). 
Více na www.centrumpronevidome.cz/
znojmo.  lp
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INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo.
Tel.: 605 154 160
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Petra Raušerová (Tasovice)

Michal Hlávka (Tasovice)

Petra Auerová (Krhovice)

Ivan Pfeifer (Krhovice)

Vladimíra Komendová (Skalice)

Radek Vančura (Skalice)

Jana Bednářová (Oblekovice)

Josef Jancek (Vrbovec)

Michaela Průšková (Znojmo)

Michael Glazer (Jaroslavice)

Dominka Boudná (Šatov)

Tomáš Jeřábek (Brno)

Vítěz Czech Press Photo znojem-

ský rodák Jakub Skokan a  zlínský 

fotograf Martin Tůma vytvořili zcela 

Trhali fotky, aby je později 
mohli nafo� t jako nové

� Zadavatelem nové propagace města 
byla Znojemská Beseda. Na  průběh krea-
tivní práce se do  pražského ateliéru přijel 
podívat její ředitel Dušan Varga (uprostřed). 
Vlevo fotograf Martin Tůma, vpravo pak Ja-
kub Skokan.  Foto: lp

netradičně pojatou propagaci města 

Znojma. Autoři při práci s již nafoce-

ným materiálem využívali možnosti 

fotografi ckého papíru, který různě tr-

hali, točili do rolí, propichovali nebo 

máčeli ve vodě, aby pak z takto zpra-

covaných fotek vytvořili zcela nové. 

Ve výsledku tak originálně předsta-

vují na dvanácti fotografi ích turistic-

ky zajímavá místa potencionálním 

návštěvníkům Znojma. Přilákat je má 

k prohlídce například rotunda, měst-

ské divadlo, památník Prokopa Diviše 

i Sealsfi eldův kámen v Národním par-

ku Podyjí. Sérii propagačních fotogra-

fi í poprvé vystavili v Praze v rámci Dne 

města Znojma na Architecture Week 

Praque 2013. Ve Znojmě budou foto-

grafi e premiérově k vidění 8. listopadu 

na Masarykově náměstí.  lp

Zfilmované Znojmo v propagač-

ním snímku produkce VideoBrothers 

s.r.o. znovu obsadilo 1. místo na Tour 

Region Filmu 2013 v Karlových Varech. 

Potvrdilo tak svůj dřívější úspěch 

na festivalu turistických fi lmů. Nejlepší 

filmy států, regionů a měst vybrala 

letos odborná porota 

již po  šestačtyřicá-

té. Dvacátým rokem 

jsou také zvlášť oce-

ňovány filmy z Čes-

ké republiky. Kromě 

úspěchu v 1. kategorii 

české sekce se pro-

pagační film města 

Znojma pro rok 2013 

těšil i z přízně mezi-

národní poroty. V ce-

losvětové konkurenci 

obdržela znojemská 

tříminutová reklama 

Cenu hejtmana Kar-

lovarského kraje. Bra-

trské duo Jan a Vítěz-

slav Otrubovi, fungující pod hlavičkou 

produkce VideoBrothers s.r.o., získalo 

na Tour Region Filmu již šesté ocenění 

v průběhu posledních pěti let. „Po le-

tošních dvou úspěších s tímto sním-

kem na festivalech v Itálii a Srbsku je 

potvrzení kvality filmu i na domácí 

půdě velmi příjemné,” uvedl Vítězslav 

Otruba, jeden ze dvou režisérů fi lmu. 

Několikanásobně oceněný fi lm 
o Znojmě uvidí konečně doma

„V konkurenci 143 českých a 747 svě-

tových děl je skvělé získat hned dvě 

ocenění naráz. Ještě navíc, když jsme 

stejného úspěchu dosáhli i  s  před-

chozím propagačním filmem města 

Znojma,” dodává Jan Otruba, druhý 

z bratrů. Oceněný propagační film 

byl součástí expozice města Znojma 

na festivalu Architecture Week Praque 

2013 na Pražském hradě. Znojemská 

veřejnost ho bude moci zhlédnout 

v Den otevřených dveří radnice 17. lis-

topadu v prostorách městského úřadu 

na Obrokové ulici. Již nyní je k vidění 

na www.videobratohers.cz nebo face-

book.com/videobrothers. lp

� Autoři nejlepšího propagačního snímku Vítězslav a Jan Otru-
bovi s cenami v Karlových Varech.  Foto: archiv bří Otrubů

Nechte knihu 
cestovat

Bořek, kluk ze znaku je název kni-

hy, která od května cestuje po celé Čes-

ké republice. 

Nápad vymysleli lidé z Infocentra 

Pod Velvarskou branou ve Slaném. 

Útlá knížka doputovala do znojem-

ského infocentra  na Obrokové ulici, 

kde si ji může každý příchozí pro-

hlédnout a kdo má zájem, může se 

zapojit do off -line hry a nechat knihu 

dál cestovat. Ten, kdo se tak rozhodne, 

musí dojít do infocentra a splnit čtyři 

jednoduché  pokyny, jak postupovat. 

Knihu si také může přečíst, okomen-

tovat ji na webu a na památku se do ní, 

než ji pošle dál, podepsat (či ji opatřit 

turistickým razítkem).   Text a foto: lp

OPUSTILI NÁS

Ladislava Bendová
1937 Znojmo

Marta Novotná
1931 Šatov

Miluše Svobodová
1936 Znojmo

Zdeněk Skácel
1946 Plaveč

Marie Vodáková
1923 Jevišovice

Miroslav Souček
1982 Znojmo

Jaroslav Fetterle
1927 Znojmo

Marcela Přibylová
1951 Znojmo

Stanislav Hahn
1940 Znojmo
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Hokejov ým Orlům ze Znoj-

ma se úvod října náramně vydařil. 

Od 27. září vytvořili bodovou šňůru, 

která v době uzávěrky tohoto čísla či-

nila úctyhodných sedm zápasů. Před 

domácím publikem pak čtyřikrát 

za sebou nasázeli soupeři pět gólů, 

a to i tehdy vedoucímu týmu tabulky 

z Linze.

Tým přitom táhnou 

za  úspěchy znojemští 

odchovanci. Nejpro-

duktivnějším hráčem 

týmu je Adam Havlík, 

nejlepším střelcem zase 

Jan Lattner. Obzvlášť 

Lattnerova role v týmu 

je pozoruhodná. Uni-

verzální hokejista za-

čínal sezónu na  postu 

obránce, později se pře-

sunul do  útoku. Mezi 

defenzivou a ofenzivou 

pendloval už i v minu-

lých sezonách. 

„Honza má smůlu, 

že k nám přišel do bran-

ky Sasu Hovi. Jinak by-

chom ho zkusili i tam,“ 

vtipkoval na adresu své-

ho svěřence hlavní tre-

nér Znojma Jiří Režnar. 

Samotný Lattner by se 

ale podobné změny rád 

vyvaroval. „Asi bych se 

v brance bál a schová-

O tom, že se znojemští hokejisté 

vyznají nejen s pukem na ledě, ale 

s knihou v ruce, přesvědčila zájemce 

událost „Orli čtou dětem“ v knihovně 

v Jevišovicích. Tam ve středu 2. říj-

na dorazili kapitán Orlů Jiří Beroun, 

útočník Peter Pucher, a také dvě de-

sítky dětí, některé v doprovodu rodi-

čů či prarodičů.

Účastníci besedy se mohli hrá-

čů ptát na vše, co je o hokeji zajímá. 

Dozvěděli se tak nejen to, v kolika 

letech začali s hokejem a co je k němu 

přivedlo, ale i to, jací byli žáci a jaký 

měli a mají vztah k četbě. Vzhledem 

k  tomu, že jsou oba tito hráči také 

ROZPIS ZÁPASŮ EBEL

pátek 25. 10. Fehérvár – Znojmo 19.15 hod.

neděle 27. 10. Znojmo – Salzburg 17.30 hod.

úterý 29. 10. Znojmo – Lublaň 18.30 hod.

pátek 1. 11. Vídeň – Znojmo 17.30 hod.

neděle 3. 11. Lublaň – Znojmo 17.30 hod.

� Trojice znojemských odchovanců v dresu Orlů – zleva Da-
vid Bartoš, Adam Havlík a Jan Lattner.

Orli četli dětem
tátové, momentálně čtou především 

svým synům. 

Pokračovalo se předčítáním 

z knih, které si oba hokejisté v knihov-

ně vybrali. Jiří Beroun sáhl po knize, 

která jej oslovila již v dětství, a to Hon-

zíkově cestě. Peter Pucher vybral knihu 

s názvem Detektivní příběh pro děti 

školou povinné – Leonardo da Vinci 

a zloděj obrazů.

Následovala autogramiáda a roz-

dávání drobných dárečků od hokejo-

vého klubu. Orli Znojmo tak pokra-

čují v tradici akcí přibližujících dění 

v klubu a jeho osobnosti také v obcích 

a městech znojemského regionu.

Hokejoví Orli vylétli tabulkou vzhůru
val se za betony,“ reaguje pobaveně. 

Faktem zůstává, že Lattnerova forma 

je jedním z klíčových 

prvků znojemské vý-

sledkové série. „Jsem 

hlavně rád za  to, že 

hraju. Neřeším, jestli 

v obraně nebo v úto-

ku. Abych ale pravdu 

řekl, teď se týmu daří, 

takže bych nic neměnil 

a nechal se v útoku,“ komentuje své 

působení.

Je libo projít se podzimními vino-

hrady a zažít krojované hody? Pak 

není nic jednoduššího, než se připojit 

k celorepublikové akci Nordic Wal-

king Tour 2013, která v tomto roce 

míří do fi nále. 

Poslední procházka se koná 16. lis-

topadu v Hnanicích. V 10.00 hodin je 

v hotelu Happy Star připravena regist-

race účastníků, potrvá do 11.30 hodin. 

V mezičase si budou moci účastníci 

Vezměte hůlky a projděte 
se podzimní přírodou

procházky prohlédnout nabídku part-

nerů akce, prodiskutovat s instruktory 

správný styl nordic walkingu nebo si 

dát něco dobrého na zub. Před po-

lednem pak vyrazí skupiny účastníků 

s instruktory na příjemnou procházku 

podzimními vinohrady 

v okolí Hnanic.  

Opět budou připra-

veny dvě tratě (5 km 

a 9 km). První ochut-

návka vzorků vín pro-

běhne na  stánku spo-

lečnosti Vinice Hnanice 

a  účastníci delší pro-

cházky se mohou těšit 

ještě na  ochutnávku 

vín Znovínu Znojmo 

na stánku Staré vinice 

v  Havraníkách. V  cíli 

(opět hotel Happy Star) 

na  všechny čeká teplé 

občerstvení a bohatá tombola. 

Více informací o Nordic Walking 

Tour 2013 najdete na www.cknw.cz, 

www.nordicwalkingtour.cz a na Face-

booku.  lp

� Účastníci Nordic Walking Tour 2013 na jedné z procházek 
přírodou.  Foto: Archiv ZL

Spor tovní stadion, kter ý je 

ve  Znojmě známý jako Čafka, už 

není negativním symbolem náměs-

tí Otmara Chlupa. Nevzhledné ple-

chové oplocení kolem hřiště zmizelo. 

A nejen to.

Vedení města Znojma se rozhodlo 

revitalizovat sportovní zařízení tak, 

aby mohlo dobře a  bezpečně slou-

žit svému účelu. Vloni se pracovalo 

na dispozičních úpravách hlavní budo-

vy – rekonstruovaly se šatny a sociální 

zařízení, což přišlo na 1,75 milionu 

korun. V tomto roce se pokračovalo 

Skončil čas plechového 
krunýře. Ča� a se vylepšila

demontáží starého oplocení, zbou-

ral se typický dřevěný stánek na rohu 

náměstí a Rooseveltovy ulice. Poté se 

částečně demontovaly objekty tribun 

v severní a západní části hřiště, opra-

vily a dozdily se zídky po obvodu areá-

lu. Na nich se ukotvilo 

nové oplocení. Ve vy-

braných místech se 

plot nastavil ochran-

nou sítí z polyetylé-

nu. Demolice čekala 

i  vybrané zpevněné 

plochy, odstranily se 

rovněž části betono-

vých tribun v  seve-

rozápadní části po-

zemku, čímž vznikla 

plocha pro rozcvičení. 

V další etapě se počítá s vybudováním 

závlahového systému a studny.

Vložené investice budou sloužit 

především dětem a mladým sportov-

cům. Fotbalový klub 1. SC Znojmo tu 

totiž našel zázemí pro Sportovní cen-

trum mládeže a Sportovní středisko 

mládeže.  xa
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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.

25. 10. SLAMĚNÝ KLOBOUK

DERNIÉRA! DS Rotunda Znojmo

Komedie Miroslava Horníčka volně 

napsaná podle frašky Eugéna Labiche 

o záletném panu Fadinardovi.

V 19.00 hod.

3. 11. JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ

Divadlo Palace Praha – Agentura 

Mithea. Francouzská komedie o tom, 

jak může dopadnout doučování 

matematiky pod peřinou. Hrají: Jiří 

Langmajer, Adéla Gondíková, Berenika 

Kohoutová a další. A – 2. představení. 

V 19.00 hod.

4. 11. BÍLÁ NEMOC

Divadlo Různých Jmen, Praha. Je 

to už opravdu přes sedmdesát let co 

Karel Čapek sepsal tuto velkolepou 

apokalyptickou vizi světa? Hrají: 

Ladislav Trojan/Tomáš Valík, Petr 

Franěk, Martin Písařík a další. Pro 

střední školy. V 9.00 a v 11.00 hod.

4. 11. ZMĚNA JE ŽIVOT!

Travesti skupina Techtle Mechtle. 

Tentokrát s novým přestavením v nové 

sestavě jako nová skupina! Slečna 

Dolores, slečna Stacey a mistr Alex–to 

je travesti revue Techtle Mechtle! 

V 19.00 hod.

6. 11. LISTOVÁNI

Divadelní představení s knihou v ruce, 

zvláštní druh scénického čtení. Hrají: 

Věra Hollá A Pavel Oubram. Pro ZŠ 

Republiky a ZŠ Mládeže. V 8.10, 9.10, 

10.10, 11.15 hod.

8. 11. JAKUB SMOLÍK s kapelou

Příjemné písničky, dobrá nálada a nové 

historky jako příslib hezkého večera. 

V 19.00 hod.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz 

24.–30. 10. PŘÍBĚH KMOTRA

Policista Cajthaml (Lukáš Vaculík) 

je celý život na stopě Kmotrovi 

(Ondřej Vetchý). Příběh je inspirován 

bestsellerem Jaroslava Kmenty 

Kmotr Mrázek. ČR. 24. 17.00, 19.00, 

21.00, 25.–26. Sobota • 18.00, 20.00, 

27. 17.30, 21.30, 28.–30. 17.00, 19.00, 

21.00.

24. 10. FUTUROLOGICKÝ 

KONGRES

Robin Wright hraje fi lmovou hvězdu 

za zenitem, které ubývá rolí. Režisér 

Ari Folman kombinuje herecké výkony 

s animovanými pasážemi. Izrael. 20.30.

24.–30. 10. JEN BŮH ODPOUŠTÍ

Před deseti lety Julian (Ryan Gosling) 

zabil policajta, ale podařilo se mu 

utéct. Dnes je z něj jeden z největších 

drogových dealerů v Bangkoku. 

Francie, Dánsko. 24. 18.30, 25. 20.30, 

26. nehraje se, 27. 20.00, 28.–30. 19.30.

25.–28. 10. ČTYŘLÍSTEK 

VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Oblíbený komiks ve své animované 

podobě. ČR. 25. 17.30, 26.–27. 17.00, 

28. 16.30.

25.–27. 10. CARRIE

Režisérka Kimberly Peirce (Kluci 

nepláčou) přichází s remakem 

kultovního snímku z roku 1976 

na motivy románu Stephena Kinga. 

Hlavní hrdinkou je mladá, pro své okolí 

neatraktivní dívka Carrie White (Chloë 

Grace Moretz). USA. 25.–26. 22.00, 

27. 19.30.

26. 10. NOS

PŘÍMÝ PŘENOS z Metropolitní opery 

v New Yorku. Nos je opera Dmitrije 

Šostakoviče, která vznikla na motivy 

stejnojmenné povídky Nikolaje V. 

Gogola. V hlavní roli barytonista Paul 

Szot. Hrozivého policejního inspektora 

ztvární Andrej Popov a nezvyklé úlohy 

zatoulaného nosu se zhostí Alexander 

Lewis. 18.45

31. 10.–6. 11. BATTLE OF THE 

YEAR: THE DREAM TEAM

Battle of the Year je pro tanečníky 

breakdance něco jako olympiáda. 

Losangeleský hiphopový magnát 

a bývalý b–boy najme trenéra, aby 

sestavil hvězdný tým. USA. 3D 

31. 18.00

31. 10.–6. 11. PTAČÍ ÚLET

Příběh dvou odvážných krocanů, kteří 

vymyslí ambiciózní plán jak vrátit čas 

a zachránit sebe a další svého druhu 

od jistého konce. USA. 31. 16.00

31. 10. VELKÁ NÁDHERA

Příběh stárnoucího spisovatele 

a novináře Jepa zasazuje režisér Paolo 

Sorrentino do prostředí „třpytivé“ 

vysoké smetánky podmanivého Říma. 

Itálie, Francie. 20.30.

31. 10.–6. 11. U KONCE SVĚTA

Kamarádství na život a na smrt, 

nadměrná spotřeba alkoholu, 

problematičtí hrdinové, pěstní výměny 

názorů a nečekaná překvapení. USA. 

31. 20.00

31. 10.–6. 11. VYKOUPENÍ

Th riller se točí kolem bývalého 

válečného veterána (Jason Statham), 
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 NENECHTE SI UJÍT

� DIVADLO

Langmajer a Gondíková na scéně

Jo, není to jednoduché – na tuto skutečnost upozorňuje francouzská kon-

verzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod 

peřinou. „Postarší profesor a mladičká žačka. On se s ní chce pro své mo-

rální zásady rozejít, ona by ho ráda dotáhla před oltář. Jejich utajovaný po-

měr uvádí celý děj. Není však jediným podivuhodným vztahem na pódiu,“ 

uvádí ve své recenzi příjemné konverzačky Jana Kumherová. V hlavních 

rolích se představí Jiří Langmajer, Adéla Gondíková a Berenika Kohoutová. 

Do znojemského divadla přiváží hru, která má za úkol hlavně pobavit divá-

ky, 3. listopadu pražské Divadlo Palace. lp

� VÝSTAVU

Misie věrozvěstů je k vidění v klášteře

Až do 15. listopadu je v Minoritském klášteře Jihomoravského muzea 

ve Znojmě k vidění výstava Velkomoravské Znojmo, kterou pracovníci 

muzea připravili k příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Cy-

rila a Metoděje na Moravu. Bratři ze Soluně se zasloužili o vznik prvního 

slovanského písma, překlad Starého zákona i vytvoření nového právní-

ho řádu. Položili také základ moderní české státnosti a ovlivnili historii 

všech slovanských národů. Návštěvníci výstavy získají základní informa-

ce o misii Cyrila a Metoděje na Moravě, seznámí se s tehdejší společnos-

tí, zvyky, tradicemi, řemesly, obchodem a cestováním. Důraz je kladen 

na  dobovou situaci ve  znojemském regionu. Příchozí si budou moci 

prohlédnout archeologické nálezy a  repliky nástrojů, zbraní a  šperků 

z období Velkomoravské říše. Na výstavě je poprvé zpřístupněn pohřeb 

velkomoravského bojovníka vybaveného ostruhami a zbraněmi. lp

 

� PŘEDNÁŠKU

Co nového na Ledových slujích

Co nového na  Ledových slujích prozradí zvídavým posluchačům Jan 

Kos ze Správy Národního parku Podyjí a odborníci z Ústavu geoniky aka-

demie věd představí neživou přírodu, skalní tvary a historii i současnost 

výzkumné a monitorovací práce na Ledových slujích. Zájemci o nauč-

nou vycházku mají sraz v  sobotu 26. října v  9.00 hodin v  Čížově před 

budovou návštěvnického střediska. lp

� POHÁDKU
 

Doporučujeme nenechat si ujít další z řady stále více oblíbených Neděl-

ních pohádek, které pro děti pořádá Znojemská Beseda. Ta nejaktuálněj-

ší pohádka se jmenuje Plaváček a ve štukovém sále Znojemské Besedy 

na Masarykově náměstí ve Znojmě ji 10. listopadu zahrají nejmladšímu 

publiku herci pražského loutkového divadla Elf. Začátek je v 16.00 hodin. 

Vstupenky za 80 korun (osoba) prodává TIC na Obrokové 10.   lp

který se pokouší začlenit do smetánky 

londýnské vyšší společnosti. USA, 

Velká Británie. 31. 18.30

VÝSTAVY

2. 10.–29. 10. TADY ŽIJEME 

Galerie Domu porozumění na Slepičím 

trhu (otevřeno Po, St, Pá, Ne 

11.00–17.00 hod.) – výstava obrazů 

Zdeňky Mlýnkové. 

8. 10.–30. 10. ZDENĚK MAIXNER

Galerie AGNES (Kollárova 13, 

naproti Vlkově věži, otevřeno Po–Pá 

11.00–18.00 hod.) – sochařská tvorba 

znojemského umělce.

5. 9.–15. 11. VELKOMORAVSKÉ 

ZNOJMO

Minoritský klášter – výstava 

u příležitosti 1150. výročí příchodu 

byzantské misie Cyrila a Metoděje 

na Moravu. 

13. 9.–31. 10. ZNOJMO JAKO 

NA DLANI

Dům umění – výstava obrazů 

znojemského selfmademena Pavla 

Davida.

20. 9.–1. 11. SECESNÍ ŠPERK 

OČIMA SOUČASNÝCH ŠPERKAŘŮ

ArtFashion – šperkařský ateliér (ul. 

Přemyslovců) prodejní výstava šperků.

9. 10.–15. 11. ČAROVNÉ BARVY 

ZEMĚ

Základní škola ul. Mládeže–výstavu 

3. ročníku malířské soutěže pořádá 

v areálu školy Masarykovo muzeum 

v Hodoníně. Otevřeno Po–Pá 

8.00–14.00 hod.

DALŠÍ AKCE

RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA 

Pražská 80 (areál MŠ Pražská), tel.: 

723 454 091, e–mail: rc.maceska@

volny.cz, www.maceska.kibo.cz. 

4. 11. 16.00 hod.–kurzy zdravého 

vaření vede Ing. Lucie Entlerová

KONCERTY

29. 10. VLADIMÍR VÁCLAVEK – 

NEVIDITELNÝ SVĚT 

Hospůdka Na Věčnosti 

(Velká Mikulášská 11), 

tel. 728 815 495

Šaman české hudební scény a výrazná 

postava brněnské alternativní scény. 

Křest knihy, písně i autorské čtení. 

V 20.00 hod.

8. 11. NOČNÍ PTÁK

Hospůdka Na Věčnosti (Velká 

Mikulášská 11), tel. 776 856 650

Alternativní hudební duo Luboše 

Fidlera a Zdeňka Konopáska. 

V 20.00 hod.
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Skvělého úspěchu dosáhli mladí 

volejbalisté VK Pegas Znojmo z Pří-

mětic. V Novém Jičíně bojovali v kon-

kurenci šestnácti týmů v prvním kole 

východní části Poháru České republi-

ky a po napínavém průběhu turnaje, 

kdy se do finálové osmičky museli 

prokousat přes somifi nále, dokázali 

celý turnaj vyhrát.

Ve své skupině s přehledem pora-

zili Velké Meziříčí i Ostravu, pak ale 

podlehli domácímu Novému Jičínu. 

A protože mezi nejlepších osm postu-

povali přímo jen vítězové skupin, čekal 

je osmifi nálový souboj s Bojkovicemi, 

který ale znojemští mladíci s přehle-

dem zvládli a postoupili dál.

Ve čtvrtfi nále se hochům z Přímě-

tic postavila do cesty Česká Třebová, 

která svou skupinu vyhrála. Znoj-

mo ale pro ni bylo těžším soupeřem 

a vystavilo ji stopku. VK Pegas tak 

splnil svůj vysněný cíl, postup mezi 

nejlepší čtyři. Ale to nemělo být vše. 

V semifi nále čekal na Znojmáky opět 

Nový Jičín, ale tentokrát bylo vše jinak. 

Domácí neměli šanci a Znojmo bylo 

ve fi nále proti Brnu.

Fotbalisté 1. SC Znojmo byli jen 

pár vteřin od toho, aby v první lize 

opustili sestupové vody. 

V  Ostravě na  Baníku gólem ze 

37. min, kdy si po rohu vyskočil nejvý-

Fotbalisté propásli šanci utéct ze dna

Volejbaloví žáci vyhráli první turnaj Českého poháru
„Finálový zápas jsme hráli od za-

čátku ve velké pohodě. Našeho tra-

dičního soupeře, který se překvapivě 

dostal do fi nále i přes zranění několika 

klíčových hráčů, známe velice dobře. 

Mnoho hráčů hrálo společně v  loň-

ském roce za tým KCM 98 i na Olym-

piádě dětí. Výborně útočíme, soupeře 

dostáváme do hry jen díky zkaženým 

podáním. Brňáci se snaží hrát rychle 

po kůlech, ale to na vítězství nestačí. 

Naši hráči si pohodové vedení nesku-

tečně užívali a mohloi jsme si dovolit 

i střídat,“ popsal fi nálový zápas trenér 

Daniel Kasan. Znojmo tak vyhrálo po-

prvé v historii turnaj Českého poháru.

„Ze všech mužstev máme nejvy-

rovnanější tým, který výborně kom-

binuje na útoku. Hrajeme pohledný 

volejbal. Každý z hráčů chvíli tzv. táh-

ne tým, nespoléháme se jen na jedince. 

Musíme ještě vylepšit přihrávku a or-

ganizaci hry obrany v poli a stabilizo-

vat kvalitu podání. Pochvalu si zaslouží 

celý tým 10 hráčů, kteří se všichni 

podíleli na historickém úspěchu hod-

notil vítězství v Českém poháru Daniel 

Kasan.

še Hnaníček a uklidil míč do sítě, vedli 

ještě v 89. minutě 1:0 a toto vítězství by 

jim zajistilo posun minimálně na čtr-

náctou příčku. Na počátku devadesáté 

minuty ale inkasovali a v nastavením 

čase dokonce mohli přijít i o bod. Fa-

mózním zákrokem proti Fantišovi jej 

ale zachránil brankář Vlastimil Hrubý. 

„Snažil jsem se mu jen zmenšit stře-

lecký úhel a co nejvác se roztáhnout. 

A vyšlo to, trefi l mě do nártu levé nohy. 

Šancí tam z  jejich strany bylo dost, 

ale tato situace byla asi nejsložitější,“ 

popisoval znojemský gólman infark-

tový závěr zápasu. Jenže šance měli 

i hosté. Ještě před gólem Hnaníčka pá-

lil nebezpečně z úhlu Helísek a krátce 

po znojemské brance se prodral do váp-

na Crnkić a  jeho střela těsně minula 

branku. Daleko více než vyložených 

šancí ale mělo Znojmo nebezpečných 

brejkových situací, které ale jeho hráči 

ve fi nálové fázi špatně řešili. Z mnoha 

slibných kontrů se dokázal do lepšího 

zakončení prosadit pouze Okleštěk. 

Ten ještě pět minut před koncem z úhlu 

otřel svojí střelou míč o tyč, bohužel z té 

špatné strany. A pak přišly ony drama-

tické chvíle v závěru, kdy Znojmo přišlo 

o dva body, ale zachránilo aspoň jeden.

„Po  tom hořkém konci se mi 

těžko mluví. Bohužel neumíme tyto 

brejkové situace dohrát. Kdyby-

chom je dohráli, tak se nemusíme 

v devadesáté minutě strachovat ještě 

i o bod,“ konstatoval Martin Hudec, 

který se ve znojemském dresu objevil 

po  patnácti letech, během kterých 

zažil úspěšné působení v Olomouci, 

kratší angažmá v Brně a okusil také 

německou Bundesligu.  (eks)� Jan Mudra se snaží přelstít obranu Baníku.  FOTO: eks


