
� Dva roky trvající snaha znojemské radnice o nové využití chátrajícího pivovaru v centru města přinesla na konci září první výsledek. 
Do znojemského pivovaru míří první investor, který bude pod hlavičkou Znojemského městského pivovaru vyrábět místní pivo. O vývoji 
situace kolem areálu pivovaru i jeho dalším využití se dočtete na str. 3. Na obrázku vidíte vizualizaci budoucího minipivovaru z ulice Přemy-
slovců. Zbouráním stávající budovy kuželny se otevře prostor před muzeem s výhledem na Hradiště.
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TÉMA SPOLEČNOST

Slavné Corso 
je zpět!

„To Corso je tak krásné!“ vy-

křikl s dětskou spontaneitou malý 

chlapec, který byl mezi prvními 

návštěvníky nově otevřené ka-

várny Corso. 

Svého času slavný znojemský 

podnik po  letech znovu vzkřísil 

Vítězslav Křenecký. Příjemný in-

teriér je jeho dílem. Hledal inspi-

raci ve vídeňských i pražských ka-

várnách a především v dobových 

fotografiích kavárny a  starého 

Znojma. Více jak sto padesát jich 

je rozvěšených po  stěnách. Pro-

stor, který pojme až sto sedmdesát 

návštěvníků, je striktně rozdělen 

dveřmi na kuřáckou a nekuřáckou 

část. Za prosklenými dveřmi zůstal 

také velký a nadstandardně vybave-

ný dětský koutek, kterému je věno-

vána jedna místnost. Pokračování 

na str. 12

V pivovaru bude zase pivovar!

V uplynulých čtrnácti dnech Mi-

nisterstvo dopravy potvrdilo již dří-

ve zveřejněné informace starostou 

Vlastimilem Gabrhelem, že příští rok 

započne výstavba další části obchva-

tu. Stane se tak s ročním zpožděním, 

neboť bagry měly být na obchvatu již 

letos na podzim. 

Díky žalobě aktivistů vedených Pe-

trem Firbasem, které požadovalo u sou-

du tzv. přiznání odkladného účinku, ne-

bylo možné stavbu zahájit. Ředitelství 

silnic a dálnic přitom mělo na stavbu 

platné stavební povolení od loňského 

Potvrzeno: na obchvat se stavební
fi rmy vrá�  příš�  rok

listopadu. Soud naštěstí přiznání od-

kladného účinku zamítl a příští rok 

se tak může začít stavět. Ministerstvo 

rovněž potvrdilo starostovy informace, 

že by tato část obchvatu měla být do-

končena nejpozději v roce 2018. Při své 

poslední návštěvě Znojma však ministr 

Antonín Prachař zpochybnil dostavbu 

celého obchvatu. Po debatě s občanskou 

veřejností, zejména se sdružením Ob-

chvat Lenky Polákové, dospěl ministr 

k názoru, že místo dostavby obchvatu 

by bylo lepší práce zastavit a začít bu-

dovat nový supervelký obchvat. „Tento 

návrh nemá wžádnou logiku a je obrov-

ským krokem zpět,“ odmítl ministrův 

návrh starosta Gabrhel. „Pokud začne-

me nyní plánovat nový obchvat, vrátí-

me se o 14 let zpět. Mnohem efektivněj-

ší je dokončení obchvatu v plánované 

podobě co nejdříve a nehazardovat 

s trpělivostí Znojmáků,“ vzkázal mi-

nistrovi starosta. Stejného mínění jsou 

i starostové dotčených obcí Kuchařovi-

ce, Suchohrdly, Dobšice a Únanov, kteří 

rovněž trvají na dokončení projektu 

tak, jak jsme jej představili v minulém 

vydání.  mp, zp

Rekonstrukce městského sta-

dionu v Horním parku je již u kon-

ce, a  stadion tak naplno slouží 

sportovcům. 

Po téměř dvou měsících inten-

zivních prací si stadion prohlédli 

premiér Bohuslav Sobotka, hejtman 

Jihomoravského kraje Michal Hašek 

a starosta Vlastimil Gabrhel. Na re-

konstrukci tribuny, ochozů a záze-

mí, která vyšla na téměř 49 milionů 

korun, se město podílelo pouze část-

kou 2,8 milionů. Většina fi nančních 

prostředků šla z dotace Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy 

(40 milionů), zbytek, tedy 6 milionů 

korun, uhradil Jihomoravský kraj. 

Více informací nejen o sobotním 

Dni otevřených dveří na stadionu 

najdete na str. 8, 9 a 16.  zp

Prohlédli
si stadion
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VOLBY

Volby do  Zastupitelstva města 

Znojma a Senátu PČR budou 10. 

a 11. října. Pokud nebude zvolen 

senátor v prvním kole, druhé kolo 

voleb do  Senátu je připraveno 

na 17. a 18. října 2014. Pro druhé 

kolo voleb do Senátu volič obdrží 

hlasovací lístky ve volební místnosti.

PARKOVÁNÍ V CENTRU LEVNĚJI

Zastupitelé schválili snížení mě-

síčního poplatku za  vyhrazené 

parkování pro lidi v centru města. 

Vyhrazené parkovací stání si mo-

hou lidé pořídit za osm set korun 

měsíčně.

PŮJČKY KE ZLEPŠENÍ BYDLENÍ 

Lidé ve Znojmě si mohou od 20. říj-

na do 14. listopadu 2014 zažádat 

o půjčky z Fondu rozvoje bydlení 

města Znojma. Město je poskytuje 

občanům ke zlepšení úrovně byd-

lení. Půjčku nelze poskytnout cha-

ritativním organizacím a bytovým 

družstvům. Pracovníci fi nančního 

odboru jsou připraveni zodpově-

dět všechny případné dotazy. Kon-

taktní osoba: Naděžda Pavlátová, 

fi nanční odbor, ul. Obroková 10, 

tel. 515 216 311. 

NEPLAŤTE ZBYTEČNĚ! 

ZAPOJTE SE DO E-AUKCE 

Pro zájemce o levnějšího dodavate-

le elektřiny a plynu se opět otevírá 

kontaktní místo pro sběr dat. Sběr 

podkladů potrvá do 5. listopadu. 

Registrovat se mohou občané, 

podnikatelé, živnostníci a spole-

čenství vlastníků jednotek. Zájemci 

o e-aukci se buď dostaví na kontakt-

ní místo do prostor podnikatelského 

inkubátoru na nám. Armády 8 (ote-

vřeno Út a St 13.00–17.00), nebo pro 

úsporu času mohou svou smlouvu 

a fakturu zaslat on-line na www.

setrime-lidem.cz/chci-usetrit.

E-aukce se uskuteční 12. listopadu 

na stejném místě. Účast v e-aukci je 

pro občany bezplatná.

ZNOJMO JEDE NA HRAD

I  letos se stane Znojmo součástí 

mezinárodního festivalu architek-

tury a urbanismu Architecture Week 

Praha (15. 9. – 12. 10. 2014). Město se 

bude v Jiřském klášteře Pražského 

hradu prezentovat na výstavě Ar-

chitektura v prostoru a čase. Mimo 

jiného modely rotundy, gotické 

radniční věže a krytého bazénu. 

Znojmo na festivalu reprezentuje 

také Základní škola a Mateřská škola 

Pražská, která se účastní celorepubli-

kového výtvarně-architektonického 

projektu pro děti 4. a 5. tříd Hravý 

architekt.

Znojemští zastupitelé na  svém 

posledním zasedání posvětili roz-

šíření znojemského Autodružstva. 

Ve městě díky tomu vznikne čtyřicet 

pět nových pracovních míst. „Po pro-

jektu Šikulové a poté, co jsme našli 

vhodného investora i pro areál bý-

valých jatek, se nám podařilo přinést 

do  Znojma další pracovní místa,“ 

připomíná starosta Znojma Vlasti-

mil Gabrhel. „Náš proaktivní přístup 

v hledání a jednání s  investory tak 

nese ovoce,“ dodává.

Zastupitelstvo na konci září jed-

nalo o prodeji několika pozemků. Ten, 

který má parcelní číslo 5881 a nachází 

po levé straně ulice Brněnská směrem 

na Dobšice, v sobě ukrývá nové pra-

Ve Znojmě vznikne dalších
45 nových pracovních míst

covní příležitosti. O odkup pozemku 

totiž projevilo zájem Autodružstvo 

Znojmo, které se kromě nabízené ceny 

přes 3,5 milionů korun za pozemek 

ve své nabídce zavázalo také vytvořit 

nová pracovní místa. 

Svou podnikatelskou činnost tu 

musí fi rma zahájit do tří let. Po dobu 

prvních deseti let provozu musí také 

vytvořit stanovený minimální počet 

pracovních míst. „V prvních dvou le-

tech činnosti tu vznikne 20 pracovních 

míst a v následujících sedmi letech 

45  pracovních míst,“ uvádí staros-

ta. Znojemské Autodružstvo se totiž 

chystá rozšířit svou činnost. Kromě 

samotné prodejny vznikne nově i mycí 

linka a servis. 

„Když jsme před dvěma lety nastar-

tovali projekt Kolumbus, řekl jsem, že 

pokud do města přinese byť jen jediné 

nové pracovní místo, má smysl. Ohléd-

nu-li se po dvaceti čtyřech měsících 

zpět, musím říct, že těch míst jsme ob-

jevili mnohem více,“ uzavírá starosta.

Autodružstvo však není jediným 

investorem, se kterým vedení radnice 

letos úspěšně jednalo. Obnoveni tradi-

ce pivovarnictví a vybudování stylové 

restaurace a prodejny piva má v bu-

doucnu v pivovaru zaměstnat dalších 

24 lidí.  zp

Policejní prezident udělil 

Čestnou medaili Policie České 

republiky znojemskému staros-

tovi Vlastimilu Gabrhelovi. „Pan 

starosta Gabrhel získal prestižní 

ocenění za spolupráci na úseku 

prevence kriminality a zajišťo-

vání veřejného pořádku a bez-

pečnosti,“ uvedla tisková mluvčí 

znojemské radnice Zuzana Pastr-

ňáková.

Znojmo patří k nejbezpečněj-

ším městům v České republice. 

Při své nedávné návštěvě města 

nazval ministr vnitra Milan Cho-

vanec Znojmo „bezpečnou oá-

zou.“ Přesto vedení města nespí 

na vavřínech a prosazuje aktivní 

preventivní politiku. 

V roce 2013 přijalo Znojmo 

novou bezpečnostní koncepci 

„Bezpečné Znojmo,“ která mj. za-

hrnovala navýšení počtu policis-

Ocenění pro starostu Gabrhela

� Starosta Vlastimil Gabrhel přebírá ocenění z  rukou 
Leoše Tržila.  Foto: zp

tů, jejich lepší technické vybavení 

nebo zvýšení počtu bezpečnost-

ních kamer ve městě.

Ocenění policejního prezi-

denta v zastoupení předal staros-

tovi Gabrhelovi krajský ředitel 

Policie ČR plukovník Leoš Tržil. 

Kromě znojemského starosty zís-

kali Čestnou medaili Policie České 

republiky také plukovnice Lenka 

Smutná, ředitelka věznice Znoj-

mo a  starosta městyse Vranova 

nad Dyjí. 

Pro Znojmo byla přichystána 

ještě další dvě ocenění. Plaketu 

Krajského ředitelství Jihomorav-

ského kraje za aktivní spolupráci 

s krajským ředitelstvím převzal 

ředitel Městské policie Znojmo 

Ivan Budín. Tu samou plaketu pře-

vzal za aktivní spolupráci města 

Znojma s krajským ředitelstvím 

místostarosta Jan Grois.  zp

Brány za letošní turistickou sezo-

nou se defi nitivně zavřely. Do Znojma 

zavítaly i letos desítky tisíc lidí, a to 

nejen na vinobraní. Objevují Znojmo, 

jeho krásy, dominanty i zákoutí, stará 

osvědčená lákadla i horké letní tipy.

„Letošní turistická sezona byla pro 

Znojmáky i  turisty zajímavá tím, že 

nabízela hned několik novinek. Popr-

vé bylo přes hlavní turistickou sezónu 

přístupné adrenalinové podzemí a ote-

vřela se také Střelniční věž,“ připomí-

ná ředitel Znojemské Besedy František 

Znojemská lákadla? Táhla více než vloni
Koudela. Do obou objektů investova-

la znojemská radnice v minulém roce 

nemalé prostředky. Finance šly před 

dvěma lety také do rekonstrukce Vlkovy 

věže, kde se nyní nachází Informační 

centrum VOC Znojmo. „Rozhodně se 

jedná o dobře vynaložené peníze, neboť 

všechny tři objekty znamenají další tu-

ristický a výletní cíl pro Znojmáky i mi-

moznojemské,“ doplňuje místostarosta 

Znojma Jan Grois, který má kulturu 

a cestovní ruch v gesci. „Střelniční věž 

navštívilo téměř 300 návštěvníků, což 

považuji za úspěch. Byla totiž přístupná 

pouze v letních měsících a prohlídku 

si museli zájemci dopředu zamluvit,“ 

dodává Koudela. Průměrná měsíční 

návštěvnost adrenalinového podzemí, 

pokud srovnáme podzim loňského roku 

a letošní rok, stoupla téměř trojnásobně. 

Více návštěvníků dorazilo také do Vl-

kovy věže. Detailní zhodnocení letošní 

turistické sezóny přineseme v příštím 

čísle Znojemských LISTŮ. Zeptáme 

se také mimo jiné na to, jaké novinky 

chystá Beseda na příští rok.  zp
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NEMOCNICE MÁ DVĚ

NOVÁ ODDĚLENÍ

Znojemská nemocnice otevřela 

dvě nová oddělení. Psychiatrické 

oddělení a Anesteziologicko-re-

suscitační oddělení (ARO). Jde 

o  další část postupné rozsáhlé 

rekonstrukce nemocnice. Náklady 

stavebních prací dosáhly v pří-

padě psychiatrického oddělení 

34 milionů korun, u ARO činily ná-

klady necelých 93 milionů korun.

STROMY 

POD KONTROLOU 

Po provedených inventarizacích 

se Znojmo zaregistrovalo do celo-

republikového webového portálu 

pro evidenci stromů – Stromy pod 

kontrolou. Lidé tak mohou pomocí 

webu www.stromypodkontrolou.cz, 

ale i přes mapový portál, nahlížet 

na základní údaje o jednotlivých 

stromech v městských parcích. 

Z náhledu na vyhledaný strom 

získají informaci o  evidenčním 

čísle stromu a mohou sledovat 

jeho zdravotní stav. Web bude 

k plánované údržbě konkrétních 

stromů využívat především Měst-

ská zeleň. Na sestavení portálu se 

výrazně podílel znalec Jaroslav Ko-

lařík, který posuzoval stav stromů 

v městském parku. 

DOTACE FOTBALISTŮM

Dotace ve výši necelých tří milionů 

korun pro 1.SC Znojmo – mládež, 

související s rekonstrukcí stadionu, 

půjde účelově na stavbu osvětlení 

a kotelny. Stavba má stát 30 milio-

nů korun. Město pokryje požado-

vanou desetiprocentní spoluúčast 

pouze v případě, že dotaci schválí 

Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, u které žádá Klub 

o dotace. 

MAD BUDE JEZDIT

V PŘÍMĚTICÍCH BEZE ZMĚNY

Do sídliště v městské části Přímě-

tice zajíždí autobusy městské au-

tobusové dopravy (MAD) již téměř 

čtyři roky. Město na začátku roku 

2010 refl ektovalo požadavky obča-

nů bydlících na přímětickém sídlišti 

a zajistilo dopravní obslužnost tak, 

aby byla snadno dosažitelná i pro 

děti a starší občany. Některým ob-

čanům ale vadí hlučnost autobusů. 

Rada města nyní projednala žádost 

občanů o zrušení zajíždění autobu-

sové dopravy do sídliště řadových 

rodinných domů v městské části 

Přímětice. Nesouhlasila se změnou 

trasy MAD tak, jak je uvedeno v žá-

dosti, a trvá na zachování stávající 

trasy dopravní obslužnosti podle 

schválených jízdních řádů. 

STALO SE

Hledání investora, který by svůj 

podnikatelský záměr dotáhl do kon-

ce, bylo během na  dlouhou trať. 

V průběhu roku 2013 radnice jednala 

o možnosti vybudovat v objektu špič-

kový pětihvězdičkový hotel. Nakonec 

investor vzhledem ke složité situaci 

na trhu turistického ruchu z jednání 

odstoupil.

V červnu letošního roku se objevil 

ve Znojmě další potenciální investor, 

tentokrát však z řad pivovarníků, který 

měl představu, že ve Znojmě vybudu-

je minipivovar. „Minipivovary jsou 

v České republice na vzestupu a náš 

pivovar je pro vybudování takového 

provozu takřka ideální,“ míní starosta 

Gabrhel.

Radnice dostala na stůl nabídku 

na  třicetiletý pronájem části areálu 

bývalého pivovaru za účelem znovu-

obnovení vaření piva, kterou násled-

ně schválila rada města. Pronájem se 

týká objektu současné administrativní 

budovy. Zástupcem společnosti CEO 

Management, která podala nabídku, 

je Miroslav Harašta, zkušený mar-

keting manager velkých národních 

pivovarnických společností. Společ-

nost, jež má být založena pod jménem 

Znojemský městský pivovar a.s., chce 

ve Znojmě vybudovat minipivovar, 

k tomu stylovou pivovarskou restaura-

ci i s předzahrádkou s krásným výhle-

dem do Gránického údolí a prodejnu 

piva.

Zamýšlený projekt je plně v sou-

ladu s územní studií Pivovar Znojmo, 

zpracovanou architektem Jaroslavem 

V pivovaru bude zase pivovar. Město 
na tom vydělá dvacet jedna milionů

V současné administrativní budově 

pivovaru vznikne nově minipivovar 

s pivovarskou restaurací. 

Poláčkem v říjnu 2011, kterou násled-

ně připomínkovali občané Znojma. 

„Územní studie předpokládá investiční 

náklady do celého areálu v řádu stovek 

milionů korun, to je důvod, pro kte-

rý se do pivovaru během uplynulých 

dvou let nepřihlásili takřka žádní in-

vestoři. Proto město změnilo strategii 

a objekty se rozhodlo nabízet po čás-

tech, ovšem tak, aby byl ochráněn 

prostor rotundy, hradu, nezamezilo se 

všem přístupovým plochám v lokalitě 

a nebyla dopravně zatížena městská 

památková rezervace. „Mysleli jsme 

také na další rozvoj areálu, takže se 

prostory pouze pronajímají a uvede-

ný vztah s nájemcem nebude nijak 

omezovat potenciál investic do dalších 

objektů,“ dodává starosta.

Bude se rekonstruovat i bourat. 

Vznikne nové veřejné prostranství

„Naše společnost si váží příležitos-

ti vybudovat ve Znojmě minipivovar. 

Pro znojemský projekt máme připra-

venu investici v řádu několika desítek 

milionů korun,“ prozradil Miroslav 

Harašta.

Do čtyř měsíců chce firma začít 

s  rekonstrukcí. Srdcem budoucího 

minipivovaru bude budova číslo šest, 

tedy administrativní budova. „Budo-

vu plánujeme zrekonstruovat s cílem 

vybudování pivovaru a restaurace,“ vy-

světlil Miroslav Harašta. „V podzem-

ních prostorách bude technologické 

zázemí minipivovaru. Odbytová  č á st 

restaurace bude aloková na v prvním 

nadzemním patře při zachová ní in-

terié ru malé ho sá lu a vý č epu,“ dodal.

V prvním roce pronájmu plánuje 

investor demolici zdi do ulice Přemy-

slovců, budovy kuželny a trafostani-

ce. „Tímto otevřeme areál pivovaru 

do  promenády ulice Přemyslovců. 

Na  tomto prostranství vybudujeme 

Pivovarskou zahrádku s  výhledem 

do Gránického údolí. Zahrádka bude 

obsluhována z Pivovarské restaura-

ce,“ přiblížil záměr Miroslav Harašta. 

Do budov a areálu pivovaru společ-

nost investuje zhruba 14 milionů ko-

run. Dalších 7 milionů inkasuje město 

v  rámci pronájmu. Celkově jde tak 

o přínos do městské pokladny ve výši 

21 milionů korun.

Zahájit výrobu piva by chtěl inves-

tor v květnu 2015. „Hodláme použít 

technologii s kapacitou maximálně 

10.000 hektolitrů za rok s portfoliem 

čtyř stabilní ch produktů . Ve Znoj-

mě chceme vařit svě tlé vý č epní pivo, 

klasický lež á k, svrchně kvaš ený lež ák 

a  jedno speciá lní pivo doplň ované 

o sezó nní speciality, odhad je kolem 

šesti speciálů roč ně,“ řekl Harašta. 

Minipivovar přínosem pro zaměst-

nanost i turismus

„Vybudování a zprovoznění mini-

pivovaru znamená nejen nová pracov-

ní místa, ale také další turistický cíl. 

Pivovarská turistika, pokud ji mohu 

takto nazvat, je na vzestupu stejně jako 

ta vinařská a budu velice rád, pokud 

bude Znojmo nabízet i toto. Jednáme 

totiž mimo jiné i s Národním země-

dělským muzeem, které by mělo v pro-

storách bývalé varny vybudovat zážit-

kovou expozici pivovarnictví. Pokud 

se nám to povede, do areálu pivovaru 

budou po dlouhých letech opět proudit 

turisté,“ dodává starosta. mp, zp
� V  místech varny by mělo v  budoucnu 
vzniknout muzeum.  Foto: Archiv ZL

� Do pivovaru by mohlo díky oživení areálu proudit daleko více turistů.  Foto: VideoBrothers
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

23. října. Uzávěrka je 13. října. 

UZAVÍRKY NA DYJSKÉ ULICI

Stavební a výkopové práce budou 

důvodem uzavírky místní komu-

nikace na Dyjské ulici ve Znojmě. 

Do 6. října jsou naplánovány práce 

u domů číslo 12 a 10. Případný 

náhradní termín uzavírky je na-

plánován na 10. až 13. října nebo 

17. až 20. října. V tomto případě 

jde o úplnou uzavírku a objízdná 

trasa není stanovena. Ve třetí eta-

pě se má stavět v úseku od domu 

číslo 10 po spojku mezi Dyjskou 

a Koželužskou ulicí. S částečnou 

uzavírkou, při které bude opět 

průjezdnost možná díky světelné 

signalizaci, se počítá buď od 6. 

do  10. října nebo v  náhradním 

termínu od 13. do 17. října. 

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 23. 10. od 7.30 do 15.30 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: OD Dyje 

BOJUJTE PROTI ŠMEJDŮM

Pracovníci spolku Bílý kruh bez-

pečí, který poskytuje odbornou, 

bezplatnou a  diskrétní pomoc 

obětem a svědkům trestných činů, 

zprostředkují zájemcům 20. října 

přednášky s důležitými informa-

cemi a radami. Psycholožka Marie 

Štorková nabídne poradnu pro 

oběti trestných činů a mluvit bude 

o tom, jak jim Bílý kruh pomáhá. 

Právník Vlastimil Vitoul pak vysvětlí, 

co obsahuje zákon o obětech trest-

ných činů. Tato přednáška začne 

ve 13.30 hodin. 

Od 15.00 hodin se budou o prá-

vech spotřebitelů na předváděcích 

akcích hovořit pracovníci České 

obchodní inspekci. Aktuální téma 

šmejdů rozeberou z několika hledi-

sek. Účastníci se například dozvědí 

o svém právu na úplné, srozumi-

telné a pravdivé informace, právu 

volby smlouvu uzavřít či nikoliv, ale 

i o právu na odstoupení od smlou-

vy do čtrnácti dnů, respektive vrá-

cení peněz. Akce se uskuteční v sále 

Znojemské Besedy.

POZOR NA FALEŠNÉ E-MAILY 

Národní bezpečnostní tým CZ.NIC 

– CSIRT varuje držitele interneto-

vých domén před podvodnými 

e-maily, které žádají smyšlený 

poplatek za prodloužení platnosti 

domény. Tyto zprávy mohou být 

falešné, proto bezpečnostní tým 

důrazně upozorňuje, aby se maji-

telé domén v případě pochybnosti 

obrátili na svého registrátora! Více 

na www.nic.cz

Znojemští zastupitelé schválili 

regulační plán lokality Malá Louka. 

Příležitost vyjádřit se k němu dostali 

na jaře také občané města na veřej-

ném projednání.

„Je škoda, že si neudělalo na dis-

kuzi nad návrhem regulačního plá-

nu lokality Malá Louka čas více lidí,“ 

konstatoval tehdy starosta města 

Vlastimil Gabrhel. I  tak byla debata 

pro zpracovatele i schvalovatele plá-

nu užitečná. Jde ostatně o strategický 

dokument, který byl zpracován, aby si 

město uchovalo vliv na to, co se postaví 

na místě, které před dvěma desítkami 

let opustila armáda.

O areál měly v minulosti zájem 

především obchodní společnosti, takže 

by se mohlo stát, že bude tato zajímavá 

část Znojma zastavěna supermarkety. 

Platný územní plán již ovšem vyme-

zuje šedesát procent plochy v této lo-

kalitě pro bydlení a třicet pro komerci. 

Většina pozemků přitom patří městu 

Znojmu, jen šest tisíc metrů čtvereč-

ních z necelých šesti hektarů plochy je 

v soukromém vlastnictví.

Regulační plán člení území na jed-

notlivé stavební pozemky s  jasným 

zadáním účelu stavby. Stanovuje i ne-

Lokalita Malá Louka je schválena
překročitelné uliční čáry a navrhuje 

výšku domů. Velkou část plochy tvoří 

veřejná prostranství se zelení i plochy 

pro sportovní vyžití. Složitým problé-

mem přitom bylo propojení areálu se 

současnými dopravními sítěmi. Město 

Znojmo vyjednalo dopravní řešení 

s hlavním napojením na Vídeňskou 

ulici, kde je naplánovaná komfortně 

vybavená křižovatka. Bylo to po jedná-

ní s Ředitelstvím silnic a dálnic jediné 

možné řešení. Zdánlivě logičtější vari-

anta s napojením na Brněnskou ulici 

není možná – zamítlo ji právě ŘSD 

s poukazem na neexistenci obchvatu.

Městský úřad Znojmo pořídil Re-

gulační plán Malá Louka – Znojmo 

na  základě usnesení Zastupitelstva 

města Znojma a v souladu s ustanove-

ními stavebního zákona. Ve spolupráci 

s určeným zastupitelem, kterým je sta-

rosta města Vlastimil Gabrhel, vyhod-

notil výsledky projednávání návrhu 

regulačního plánu a připravil návrh 

rozhodnutí o námitkách a návrh vy-

hodnocení připomínek. Po vyjádření 

dotčených orgánů k těmto návrhům 

pak úřad zajistil u projektanta úpravu 

dokumentace. Upraveny byly napří-

klad podmínky pro výstavbu bytového 

domu, který má stát v dolní části loka-

lity ve směru k Brněnské ulici. Kvůli 

stabilitě svahu se upustilo od stavby 

podzemních garáží a obytné místnosti, 

respektive balkony nejsou orientovány 

na Brněnskou ulici, aby bylo zachová-

no soukromí rodinných domků, které 

tu stojí. Ve směru k ulici Na Bojišti 

byla přesně stanovena výška zástavby 

a stavební čára v dostatečném odstupu 

od existujících domů. 

Pokud jde o plochu určenou ke ko-

merčnímu využití, byly v regulačním 

plánu pouze vymezeny pozemky pro 

komerční aktivity. Teprve poté, co 

bude znám konkrétní záměr, bude mít 

investor povinnost zpracovat samo-

statnou studii, která bude projednána 

a schválena v orgánech města.  xa

Regulační plán mimo jiné řeší:
�  Konkrétní plochu vymezenou 

platným územním plánem člení 
na jednotlivé pozemky
�  Stanoví podmínky pro využití 

pozemků, pro umístění a pro-
storové uspořádání staveb, pro 
umístění veřejné infrastruktury
�  Lze jím nahradit územní roz-

hodnutí

Hrozba povodní se, jak to 

ukázaly poslední týdny, Zno-

jmu a znojemskému regionu 

zdaleka nevyhýbá. Po  roce 

2002 a 2006, kdy velká voda 

ohrožovala ve větším měřít-

ku majetek i  zdraví občanů 

Znojemska, se začalo v tomto 

směru intenzivněji konat.

Základem bylo zvýšení ka-

pacity znojemské přehradní ná-

drže, zajištění kanalizace v dol-

ní části města proti zpětnému 

vzdutí, vybudování vsakovacích 

nádrží a zvětšení objemu kana-

lizační sítě nebo rekonstrukce 

náhonu u Penamu. Na řadě jsou 

nyní další záležitosti. Protipo-

vodňové stavby ve Znojmě jsou 

složitým projektem, přičemž 

jedním z úskalí je fakt, že se 

město musí vypořádat s větším 

počtem účastníků řízení. Ak-

tuálně se řešilo a řeší několik 

dílčích věcí. Jde o přečerpávací 

stanici na Melkusově ulici, hráz 

na Loucké ulici a u náhonu Pe-

namu nebo rekonstrukci levo-

břežní kamenné zdi řeky Dyje. 

Přečerpávací stanice Melkuso-

va, která chrání proti vodě, jež 

naprší nebo přiteče z města, je 

Pro� povodňové stavby jsou v běhu
dokončena. Kolaudace proběh-

la na sklonku minulého roku. 

Pokud jde o hráz na Loucké 

ulici (od náhonu pod Loukou 

k patě mostu), muselo město 

vykoupit pozemky soukromých 

vlastníků a majetkově se vypo-

řádat i se státem. Státu patřila 

též část pozemků, na nich se 

bude rekonstruovat kamenná 

zeď na levém břehu Dyje. Po-

slední z nich Znojmo odkoupi-

lo zhruba před rokem. K oběma 

uvedeným stavbám bylo vy-

dáno v červenci 2014 územní 

rozhodnutí. Komplikovaná je 

i příprava stavby hráze u náho-

nu Penam. V nejbližších dnech 

vypíše stavební úřad jednání 

k územnímu řízení, a poté vydá 

územní rozhodnutí. Několikrát 

se měnil i projekt stavby hráze 

v ulici Na Hrázi. Také zde však 

už je vše majetkově vyřešeno. 

Nyní je třeba doplnit souhlasy 

vlastníků k provedení části od-

vodňovacího rigolu. Poté může 

být územní řízení úspěšně do-

končeno. Po vydání územního 

rozhodnutí může investor, tedy 

město Znojmo, žádat o stavební 

povolení.  xa

� V  polovině září se řekou Jevišovkou prohnala stoletá voda. 
Zasahovali nejen profesionální hasičské sbory, ale také čtyřicet 
pět jednotek dobrovolných hasičů z okresu Znojmo i mimo něj. 
Protipovodňové stavby ve  Znojmě mají podobně velkou vodu 
udržet v korytu.  Foto: Archiv ZL
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Zastupitelstvo města Znojma 

na svém zasedání 22. září rozhod-

lo o vyhlášení místního referenda, 

ve kterém se bude rozhodovat o otáz-

ce zákazu heren na  území města 

Znojma (konkrétní znění otázky 

kladené v referendu viz Oznámení 

o  konání referenda). Referendum 

bylo vyhlášeno na nejbližší možný 

termín, a to na 25. října. Odevzdat 

hlas v referendu budou moci občané 

od osmé hodiny ranní do osmé hodi-

ny večerní.

Právo hlasovat v místním referen-

du má každá osoba, která má právo 

volit do Zastupitelstva města Znojma. 

Hlasovací lístek obdrží každý v den 

konání místního referenda v hlasovací 

místnosti.

V rámci hlasování v referendu lze po-

žádat o hlasovací průkaz, a to následu-

jícím možnými způsoby 
�  písemným podáním zaslaným 

poštou na adresu městského úřa-

du. Žádost zaslaná poštou musí 

být opatřena úředně ověřeným 

Místní referendum o zákazu heren
na území města Znojma

podpisem a doručena nejpozději 

do 18. října 2014, 
�  emailem v elektronické podobě 

opatřeným uznávaným elektro-

nickým podpisem voliče nebo je 

možné žádost zaslat prostřednic-

tvím datových schránek voliče. 

Žádost musí být doručena nej-

později 18. října 2014,
�  písemným podáním předaným 

osobně na  přepážce úřadu, 

a  to nejpozději 23. října 2014 

v 16.00 hodin.

Vzor žádosti o hlasovací průkaz je 

k dispozici na stránkách www.znojmo-

city.cz v tiskopisech odboru správního. 

Kontaktní místo pro vydání hlaso-

vacího průkazu: Městský úřad Znoj-

mo, odbor správní, evidence obyvatel, 

pracoviště Pražská 59 (budova Policie 

ČR). Adresa pro zasílání písemných 

žádostí: Městský úřad Znojmo, od-

bor správní, evidence obyvatel, nám. 

Armády 8, 669 02, Znojmo, email: 

elektronicka.podatelna@muznojmo.cz, 

datová schránka: ns4a987.

Oprávněná osoba může ze závaž-

ných, zejména zdravotních, důvodů 

požádat úřad nebo okrskovou komisi 

o možnost hlasovat na území dané-

ho hlasovacího okrsku mimo hlaso-

vací místnost do přenosné hlasovací 

schránky. Požádat o  tuto službu je 

možné na těchto telefonních číslech: 

515 216 524, 515 216 366.

Hlasování v  referendu probíhá 

následujícím způsobem. Oprávněná 

osoba označí křížkem v příslušném rá-

mečku předtištěnou odpověď „ANO“, 

nebo „NE“. V případě, že neoznačí 

křížkem žádnou odpověď, zdrží se 

hlasování. 

K  platnosti rozhodnutí v  míst-

ním referendu je třeba účasti alespoň 

35 % oprávněných osob. Rozhodnutí 

v místním referendu je závazné, hla-

sovala-li pro něj nadpoloviční většina 

oprávněných osob, které se místního 

referenda zúčastnily, a alespoň 25 % 

oprávněných osob zapsaných v sezna-

mech oprávněných osob. rs, zp

Na lepším životě ve městě se bude 

podílet radnice i občané. Snaha rad-

nice zapojit do rozvoje města obča-

ny vedla ke schválení Komunitního 

plánu zdraví a kvality života města 

Znojma v letech 2014–2015. Komu-

nitní plán je nástrojem radnice pro 

motivaci veřejnosti k zapojování se 

do rozhodování o dalším vývoji měs-

ta. A to v různých oblastech života, 

jako je doprava, životní prostředí, 

vzdělávání, podnikání... 

Plán zdraví a kvality života vznikl 

zapojením aktivních občanů a subjek-

tů z podnikatelské i nepodnikatelské 

sféry v  rámci veřejného projednání 

na  Fóru Zdravého města, které se 

uskutečnilo poprvé 20. května 2014. 

Zde byly předneseny návrhy, jak zlepšit 

kvalitu života ve městě. Následně bylo 

vyhodnoceno deset nejpalčivějších té-

mat a ty nyní tvoří základ komunitní-

ho plánování. Jeho důležitým znakem 

je partnerství. Nejde tedy o ukládá-

ní úkolů radnici ze strany veřejnos-

ti, ale naopak o partnerský postup 

všech místních subjektů k řešení jasně 

formulovaných problémů. lp

Město a lidé 
společně

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

výhodný balíèek služeb

kabelová televize zdarma
s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

INTERNET 40 Mbit/s
+

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsícfunkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

INZERCE
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Řidič nákladní dopravy

LKW-Lenker

Dastl Maria Transporte

S-A-S STAVBY, spol. s r.o.

Gagarinova 2770/54, Znojmo

info@sasgroup.cz, tel.: 724 208 014

Přijme STAVBYVEDOUCÍHO

Požadavky: Vzdělání VŠ, SŠ nebo 

USO stavebního směru, řidičský 

průkaz  sk. B, práce na PC, řídící 

a organizační schopnosti, práce 

na požadované pozici min. 3 roky, 

vysoké pracovní nasazení

Nabízíme: práci na HP ve stabilní 

společnosti s 20ti letou tradicí, 

odpovídající platové ohodnocení, 

příspěvek na stravování, místo 

výkonu práce Znojmo.

PRÁCE V ČESKU

PRÁCE V RAKOUSKU

Loucký klášter jako jedna z domi-

nant Znojma sice po etapách, ale pře-

ce jen mění svou tvář. „Pro město jako 

majitele by celková rekonstrukce byla 

velké sousto, ale fi lozofi e postupných 

oprav nese své ovoce. Velkou zásluhu 

na tom má jistě Znovín Znojmo, kte-

rý využívá především parter a první 

podlaží hlavní budovy a objekt tzv. 

kladiva,“ konstatuje starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel.

Samo město Znojmo jako maji-

tel areálu na  investicích do Loucké-

ho kláštera nešetří. „Areál Louckého 

kláštera se snažíme zvelebovat krok 

po kroku. Na celkovou rekonstrukci, 

která se pohybuje v řádech stamilionů, 

možná miliardy korun, město bohužel 

prostředky nemá. Zastáváme ale názor, 

že i cestou postupných oprav lze areál 

oživit. Díky investicím, které jsme tu 

provedli, zde nyní může vzniknout 

penzion, který za  rok přivítá první 

klienty,“ říká starosta. Na začátku roku 

se začala realizovat venkovní rekon-

strukce bývalé jízdárny, která sloužila 

v minulých desetiletích jako výstrojní 

sklad armády. Prostřednictvím Správy 

nemovitostí města Znojmo investovalo 

na tři miliony korun do oprav střechy 

V areálu Louckého kláštera budou
moci návštěvníci i nocovat

� Nabídka ubytování by měla oživit spodní část města. Návštěvnické centrum Znovínu 
i Městská plovárna Louka budou pro návštěvníky Znojma jistě jedním z lákadel.  Foto: xa

a nových komínů. Objekt se dočkal 

i nové fasády a oken. 

„Vstup do areálu Louckého kláš-

tera dostal reprezentativní vzhled,“ 

upozorňuje starosta. „Opravy, které 

byly provedeny i ty, které se připravu-

jí, dovolují hledat pro celý komplex, 

respektive jeho části, využití,“ dodává.

Pokud jde o  bývalou konírnu, 

Znovín ke  svému podnikání další 

prostory nepotřeboval, takže na na-

bídku pronájmu, která byla vyvěše-

na na úřední desce, nereagoval. Zá-

jem o  volné prostory projevil jiný 

subjekt.

Rada města tedy schválila pro-

nájem prvního patra a podkroví této 

budovy Petru Březinovi ze Znojma 

za cenu 77 tisíc korun plus DPH ročně. 

S nájemcem bude uzavřena smlouva 

o smlouvě budoucí nájemní. Jelikož 

chce interiérové prostory, kterých 

se rekonstrukce nedotkla, na vlast-

ní náklady přebudovat na penzion, 

bude stanovena i  lhůta, do které má 

být stavba dokončena. Hotovo má být 

na konci září příštího roku. Poté bude 

uzavřena nájemní smlouva na dobu 

neurčitou s  výpovědní lhůtou šest 

měsíců.  xa

Hollabrunn 35 km

+43/664/5233 921

Pracovní doba a mzda dohodou. 

Kominík

Rauchfangkehrer

Rauchfang Schödelbauer KG

Hollabrunn 35 km

+43/676/318 2476

Min. mzda dle KS 1.505 EUR/měs. 

brutto, možnost příplatků.

Výpomoc v domácnosti

Haushaltshilfe

Holzindustrie Maresch GesmbH

Retz 15 km

bewerbung@maresch-retz.co.at 

+43/2942/28200/12

Lukas Gschweicher

Všeobecná péče o domácnost, péče 

o děti. Částečný úvazek na 30 hod. 

týdně, Po–Pá dle dohody. Min. mzda 

9,71 EUR/hod., možnost příplatků.

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnosti k jednotlivým inzerátům 
i rozšířenou nabídku najdete na www.
znojmokolumbus.cz. V případě zájmu 
o danou pozici kontaktuje přímo za-
městnavatele, který je uveden v inzerá-
tu. Městský úřad práci nezprostředko-

vává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Město Znojmo se v rámci progra-

mu Kolumbus, jehož cílem je snižo-

vat nezaměstnanost, zaměřilo také 

na  podporu jazykové gramotnosti 

zejména mladých lidí. Okruh nazvaný 

Znojmo mluví anglicky, nepodporuje 

pouze angličtinu, ale také němčinu. 

(Více na www.znojmokolumbus.cz.)

Již téměř devadesát studentů 

středních a vysokých škol a čerstvých 

absolventů využilo možnosti a požáda-

lo město Znojmo o proplacení jazyko-

vých certifi kátů z obou jazyků. K tomu 

vyčlenilo město ze svého rozpočtu 

pro letošní rok jeden milion korun. 

Do konce září se vyplatilo úspěšným 

absolventům různých druhů meziná-

rodních zkoušek 267 277 korun. Více 

než polovina zájemců (54 %) se přitom 

zaměřila na angličtinu. Tři čtvrtiny 

O jazykové zkoušky
je velký zájem

žadatelů dosáhly úrovně B2. Projekt 

Kolumbus pomáhá i základním ško-

lám. Téměř 330 tisíc korun, které zís-

kaly od města, použily na nákup učeb-

nic, učebních pomůcek a zkvalitnění 

výuky cizích jazyků obecně. Dalších 

tři sta tisíc korun umožnilo rozšíření 

výuky na základních školách. Rada 

města vyšla vstříc zájmů vedení škol 

a schválila proplácení úspěšně slože-

ných jazykových certifi kátů i žákům 

základních škol. 

Město Znojmo ve  spolupráci se 

Soukromou vysokou školou ekonomic-

kou Znojmo a příslušnými institucemi 

umožnilo zájemců o získání jazykových 

certifi kátů, aby mohli skládat zkoušku 

ve Znojmě. Na SVŠE mohou zkoušku 

složit i zájemci z řad veřejnosti, kteří 

nespadají do zvýhodněné kategorie 

studentů a čerstvých absolventů. I oni 

velmi vítají, že nemusejí kvůli získání 

certifi kátu cestovat mimo své bydliště. 

Dosud využilo této možnosti padesát 

lidí. (Podrobnosti na www.svse.cz.)  xa
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Radost pro sportovce i fanoušky: 
Patnáct set lidí zavítalo o minu-

lém víkendu na nově zrekonstruova-

ný Městský stadion ve Znojmě. V so-

botu se zde konal Den otevřených 

dveří a o den později si nové zázemí 

vyzkoušeli fotbalisté 1. SC Znojmo, 

kteří na domácím trávníku ve Fotba-

lové národní lize hostili Zlín. 

Pro znojemské sportovce byla 

emotivní především sobota, protože 

v  ten den mohli poprvé nahlédnout 

do útrob zmodernizovaného stadio-

nu. Na Den otevřených dveří dorazil 

také český premiér Bohuslav Sobot-

ka, jehož vláda z 85 % modernizaci 

stadionu zaplatila. Premiér Bohuslav 

Sobotka ve  svém úvodním projevu 

řekl, že se stadion od doby, kdy na něm 

byl naposledy, změnil k nepoznání 

a že si Znojmo tento sportovní stánek 

plně zaslouží. Po slavnostním zahá-

jení, na kterém promluvil i hejtman 

Jihomoravského kraje Michal Hašek 

a znojemský starosta Vlastimil Gabr-

hel, se stovky lidí s velkým očekává-

ním vypravily dovnitř. Lidé zvědavě 

nakukovali do  sportovního zázemí 

stadionu. Zpřístupněny byla dresy vy-

zdobená hráčská kabina i nové sprchy, 

ve kterých hráči smývají z  těla pot 

a únavu po zápasovém vypětí. Velký 

zájem byl rovněž o prohlídku VIP pro-

stor v nejvyšším patře tribuny, který 

je určen pro sponzory a významné 

hosty.  Součástí prohlídkové trasy bylo 

množství fotografi í z atletických závo-

dů, fotbalových zápasů i rekonstrukce 

stadionu. Atleti přinesli na Den otevře-

ných dveří starou dobovou kroniku ze 

stavby stadionu v padesátých letech. 

Z ní bylo hezky vidět, kam se kvalita-

tivně posunul modernizovaný stadion.  

V rámci prohlídkové trasy se Znojmáci 

mohli seznámit i s detailními náklady 

na rekonstrukci i s tím, že znojemskou 

radnici stála tato téměř padesátimi-

lionová rekonstrukce nakonec pouze 

3 miliony korun a zbytek se podařilo 

získat na státních a krajských dotacích. 

Součástí programu byla rovněž auto-

gramiáda hráčů 1. SC Znojmo, kte-

rou si nenechali ujít především dětští 

návštěvníci. Malým fotbalistům také 

patřil fotbalový trávník, na kterém 

v průběhu soboty odehráli zajímavá 

fotbalová utkání.  mp, zp
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Jednou ze dvou znojemských 

základních škol, kde mohou žáci 

skládat jazykové zkoušky, je ZŠ a MŠ 

Pražská. 

„Absolvent vybavený jazykovými 

kompetencemi je naší prioritou,“ říká 

Marie Hošpesová, zástupkyně ředitele 

základní školy, na které jsou jazykové 

kurzy Cambridge důkazem, že jazy-

ková příprava žáků zde není brána 

na lehkou váhu. „Celý uplynulý školní 

rok probíhaly kurzy na všech třech 

úrovních: Starters, Movers a Flyers. 

V nejmladší kategorii naši žáci skládali 

na konci června jazykovou zkoušku. 

Jazykově vybavený absolvent 
je naší prioritou

V minulých dnech jsme za účasti pana 

místostarosty Jana Groise předali je-

denácti z nich certifi káty o úspěšném 

složení zkoušky,“ uvádí pedagožka, 

a dodává: „Tím ale jazyková přípra-

va našich žáků nekončí. Kurzy Cam-

bridge pokračují i v  tomto školním 

roce. Věříme, že se na konci školního 

roku budeme moci pochlubit dalšími 

úspěšnými absolventy.“ Škola Pražská 

využívá jazykového projektu Kolum-

bus pod záštitou města Znojma, a tak 

docházku do jazykových kurzů může 

svým žákům nabídnout zdarma.

  M. Hošpesová, lp

� Jazykově nadané děti ocenil i místostarosta Jan Grois.  Foto: Archiv školy

� Strážnice Eva Smutná na vycházce s dětmi.  Foto: Archiv školy

V sobotu 20. září se u Mašovic ko-

nalo 41. Mistrovství České republiky 

v orbě, jejímž spolupořadatelem se 

stala Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště Znojmo na Dvořá-

kově ulici. Na  přípravě a  průběhu 

mistrovství se podílelo několik desí-

tek žáků.

„Několik dní před samotným za-

hájením mistrovství jsme v rámci pra-

xe upravovali pole a vytyčovali jsme 

na něm soutěžní úseky,“ uvedl Roman 

Putterstein, žák oboru Agropodnikání. 

Ohlédnu�  za orbou
O zpříjemnění soutěžního dne se 

postarali žáci oboru Podnikání. „Po-

dávali jsme návštěvníkům mistrovství 

informace o naší škole a věnovali jim 

různé upomínkové předměty, které 

jsme vlastnoručně vyrobili,“ sdělila 

Vendula Ondráková.

Školní prezentaci doplnili žáci obo-

ru Opravář zemědělských stojů před-

váděním kovářských prací. „Příprava 

a uskutečnění Mistrovství České re-

publiky v orbě pro nás představovala 

velké množství práce. Chtěl bych podě-

kovat všem, kteří se 

na přípravě a vlast-

ní soutěži podíleli,“ 

dodal ředitel školy 

Josef Brouček, kte-

rý doprovázel hosta 

soutěže ministra ze-

mědělství Mariana 

Jurečku. Zástupcem 

školy v  soutěžním 

klání o mistra v orbě 

se stal František Pr-

čík, který se v katego-

rii dvouradličný jed-

nostranný klasický 

pluh umístil v druhé 

desítce mezi oráči 

z celé republiky.  lp
� Občerstvení a  široký sortiment pekařských, cukrářských vý-
robků byl v režii žáků potravinářských oborů.  Foto: Alena Mraková

Ředitelé pěti znojemských zá-

kladních škol chtějí na  své půdě 

psychologa. Hodně dětí si do školy 

přináší problémy z rodiny, se kterými 

si neví rady a psychologové by měli 

pomoci v řešení nejen jim, ale i jejich 

rodičům při výchově.

Odborníci ovšem budou pracovat 

s celým systémem školy. Jejich práce 

zahrnuje aktivity spojené s pedagogic-

kým sborem, s jednotlivými učiteli, s  

žákovskými kolektivy i žáky a s jejich 

rodiči. Výhodou školního psychologa 

je práce v prostředí, kde problém vznikl 

a kdy on sám může sledovat úspěšnost 

či případně neúspěšnost svého působe-

ní, a vyvodit tak další kroky. Úzce spo-

lupracovat budou také s výchovnými 

poradci, kteří na školách působí. Vedení 

města myšlenku psychologů a škol pod-

pořilo a zastupitelé odsouhlasili také 

potřebné fi nanční prostředky pro rok 

2014. Do konce roku 2014 by tak měli 

školní psychologové pracovat na zá-

kladních školách Václavské náměstí, 

JUDr. Josefa Mareše, Pražské, Mládeže 

a Prokopa Diviše v Příměticích.

Problematika školního psycholo-

ga na znojemských školách byla také 

konzultována s ředitelkou Pedagogic-

ko – psychologické poradny ve Zno-

jmě Ludmilou Krinkovou. A stejně 

jako ona se pro zavedení odborníků 

na  školy kladně vyslovila i Komise 

pro výchovu a vzdělávání. Nezbytnost 

funkce psychologa byla podložena 

i výsledky Analýzy potřeb dětí ve věku 

11 až 14 let, která byla provedena roku 

2013 v rámci Komunitního plánování 

sociálních služeb Znojemska.  lp

Do škol míří psychologové

Aby se co nejvíce snížilo riziko 

úrazů dětí jako účastníků silničního 

provozu, navštěvují školy strážníci 

Městské policie Znojmo, aby žákům 

vštěpili zásady správného přecházení 

ulice, seznámili je s významem do-

pravních značek, chováním na chod-

níku a v okolí silnice. 

Žáčky prvních tříd ze základní 

školy Mládeže navštívila zástupky-

Pro bezpečnost navštěvují školy
ně znojemských strážníků Eva Smut-

ná, aby děti do problematiky nejprve 

slovně zasvětila a následně si správné 

chování děti na vlastní kůži mohly vy-

zkoušet při vycházce, kde na ně číhaly 

všechny nástrahy silničního provozu. 

Vedení školy tyto aktivity strážníků 

vítá a především dětem se trochu jiné 

výukové hodiny velmi líbí. Zvláště, 

když si vše vyzkouší. lp

Máte rádi přírodu? Chcete se o ní 

více dozvědět a zjistit, co vy sami pro 

ni můžete dělat? Není to složité! Sta-

čí přihlásit se do kroužku Černý čáp, 

který je určen dětem od 3 do 5ti let 

v doprovodu rodiče. Připravil ho Dům 

dětí a mládeže ve Znojmě ve spolupráci 

se Správou Národního parku Pody-

jí. V kroužku se dozvíte o zajímavos-

tech přírody v našem nejbližším okolí 

i trochu dál – třeba v Národním parku 

Černý čáp zve pod svá křídla
Podyjí. Uvidíte, co dělá příroda ve všech 

ročních obdobích, na co se zaměřit při 

jejím pozorování. Co nedělat, abychom 

jí neubližovali a co dělat, abychom jí 

pomohli. První informační schůzka 

pro zájemce je připravena na pátek 10. 

října v 16.30 hod. v klubovně DDM 

Znojmo (budova F. J. Curie 4). Podrob-

nosti o kroužku Černý čáp podá také 

Markéta Frindová (tel. 515 282 260, 

frindova@nppodyji.cz).  lp



vek, která služby klubu využila: „Klub 

Coolna mi mimo nápadů a možností, 

co dělat odpoledne, poskytnul i vědo-

mí, že všechny problémy mají řešení 

a mluvení o nich nemusí být trap-

né a nepříjemné. Získala jsem plno 

nových pohledů na situaci, vyjasnila 

si ty základní životní hodnoty, které 

patnáctiletá holka má. S  lidmi okolo 

mě, ze sídliště, vycházím mnohem líp. 

Díky streetwor-

ku jsem dosáh-

la přesvědčení, 

že to, že někteří 

lidé mají chyby 

a  dělají věci, 

které já osobně 

nesnáším, ne-

znamená, že si 

s nimi neužiju 

srandu a  ne-

máme společná 

témata. Díky 

s t r e e t w o r k u 

jsem si opravila 

a utužila vztahy 

s ostatními, ro-

zumím si mnohem víc s rodiči, protože 

jsem se naučila, že lepší je prvně myslet 

a až poté mluvit. Sice je to těžší apliko-

vat, ale věřím, že mi s tím streetwork 

pomůže, nebo mi dá lepší podnět 

k tomu se k aplikaci dokopat, protože 

díky streetworku vím, že když člověk 

něco chce, musí začít u sebe a nejlíp 

hned. Kdybych měla shrnout jednou 

větou, co mi dal streetwork, řeknu: 

Streetwork mi dal přátele, více optimi-

smu, lepší pohled na věci okolo a víru 

v lepší svět. Za to mu a lidem v Coolně 

velmi děkuji.“ lp, Linda Brzoňová 
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Věk: 1 až 1,5 roku, Plemeno: Pitbull

Povaha: Tento krásný pitbull není vhodný mezi jiné pejsky a drobná domácí 

zvířata. Ocenil by sportovně založeného pána, se kterým by se vyběhal a vy-

dováděl. Určitě by pro něho byl lepší život v RD se zahradou než v bytě.

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 

www.utulek-naceratice.blog.cz

Akim

Všude kolem nás jsou lidé, kteří 

strádají a říkají, že na tom nic nezmě-

ní. Můžete jim věřit nebo se přidat 

k dobrovolníkům ADRA a pomáhat 

osamělým seniorům a  pacientům 

znojemské nemocnice. 

Budete si moci s  lidmi povídat, 

číst, chodit na procházky, hrát spo-

lečenské hry, doprovázet je na výlety 

a účastnit se společných akcí. „Dob-

rovolnickou činnost vykonáváme také 

v Domově pro seniory Jevišovice, Do-

mově pro seniory Plaveč, Domově 

důchodců Božice, na Zámku Břežany 

a na Emině zámku. Spousta obětavých 

dobrovolníků již pro nás odpracovala 

11 450 hodin,“ říká vedou znojemské-

ho Dobrovolnického centra ADRA 

Zdeňka Severinová.

Společně uděláme pár 
životů příjemnějšími

Před samotným výkonem dob-

rovolnické činnosti je třeba absolvo-

vat školení. Na nejbližší období jsou 

připraveny dva termíny – ve středu 

15. 10. pro zájemce, kteří by chtěli 

pomáhat uživatelům Centra sociálních 

služeb Znojmo (dobrovolníci starší 

15 let) a v pondělí 20.10. pro zájemce, 

kteří by chtěli navštěvovat pacienty 

znojemské nemocnice (dobrovolníci  

starší 18 let). Obě školení jsou zdarma 

a proběhnou vždy v časech do 15.30 

do 19.30 hod. v prostorách Dobro-

volnického centra ADRA, Veselá 20, 

Znojmo. V případě bližších informací 

kontaktujte Dobrovolnické centrum 

ADRA (tel.: 607  144  090) ve  stře-

du 13.00–17.00  hod. nebo mailem 

znojmo@adra.cz  lp

� Znojemskou ADRA dlouhodobě podporuje i herec Miroslav Hrabě, který nechyběl ani při 
prezentaci centra na Dni sociálních služeb v centru města.  Foto. Archiv ZL

Znojemský nízkoprahový klub 

Coolna obsadil na  jeden den hra-

dební příkop dolního parku. Nejen 

mladí lidé, kteří Coolnu navštěvují, 

ale i další návštěvníci a náhodní ko-

lemjdoucí si zde poslední letní den 

užívali hudbu a  přátelský potlach 

pod širým nebem. 

Streetworková akce Street Day 

Coolna byla v režii pracovníků klubu, 

ale na atmosfé-

ře se podíleli 

v š i ch n i ,  kd o 

do parku přišli. 

Od  teenagerů, 

vystupujících 

m u z i k a n t ů 

Vojty Kulicha 

a Willyho Tür-

ka,  Jindř išky 

Fialové, pun-

k o v é  s k u p i -

ny  The Joy of 

Sect, bubeníků 

na  džembé až 

po  děti, které 

využily větru 

k pouštění draka. 

Street Day Coolna je jen jednou 

z mnoha aktivit nízkoprahového klu-

bu, který mimo jiného poskytuje bez-

pečné útočiště znojemské mládeži a to 

v domovské základně na Masarykově 

náměstí i v maringotce v dolní části 

města. S odborně vzdělanými pracov-

níky Coolny se běžně setkává mládež 

i v rámci streetworku – práce v terénu, 

kde se mladí lidé schází.

To, jak je celoroční práce soci-

álních pracovníků Coolny přínosná 

dokresluje zpětná vazba jedné z dí-

Street Day Coolna
zavřel léto u hradeb

Oblastní charitě Znojmo, kon-

krétně sociální službě Magdala se 

podařilo získat finanční prostředky 

na projekt zaměřený na osoby, které 

se pohybují v prostředí prostituce.

Pracovníci sociální služby Mag-

dala se budou snažit změnit jejich po-

hled na bezvýchodnost životní situace 

a zajistí co nejvyšší dostupnost služeb. 

Důležitou součástí projektu bude také 

snaha změnit pohled široké veřejnosti 

na osoby z řad cílové skupiny a snížit 

riziko přenosu nebezpečných pohlavně 

přenosných chorob. Služba Magdala 

– pomoc obětem obchodování s lidmi 

a nucené prostituce – získala fi nance 

prostřednictvím Nadace rozvoje ob-

čanské společnosti. Projekt je koncipo-

ván pro celé Znojmo a okolí od srpna 

tohoto roku až do dubna roku 2016. Je 

podpořen grantem z Islandu, Lichten-

štejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Prvním výstupem projektu bude 

preventivní kinovečer určený širo-

ké veřejnosti. Bude se konat v  Me-

zinárodní den obchodu s  lidmi tedy 

18.  října ve  znojemském kině Svět, 

kde ve 20.00 hodin začne promítání 

filmu Philomena s  tématikou ob-

chodu s lidmi. Vstup je zdarma. Více 

o projektu a jeho výstupech se dočtete 

na www. znojmo.charita.cz.  lp

Magdala bude měnit
pohled na pros� tuci

� Akce Street Day Coolna byla otevřená všem 
mladým lidem.  Foto: lp
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VZALI SE

Veronika Hradilová (Znojmo)

Pavel Vršek (Znojmo)

Jana Veselá (Znojmo)

Zsolt Szabó (Znojmo)

Petra Tímová (Znojmo)

Lukáš Koucký (Praha)

Veronika Švecová (Hevlín)

Stanislav Hološko (Hevlín)

Hana Karbašová (Višňové)

Stanislav Hahn (Přímětice)

Petra Mouchová
(N.Šaldorf-Sedlešovice)

Pavel Martinků
(N.Šaldorf-Sedlešovice)

Petra Tunková (Božice)

Marian Jírovec (Znojmo)

INZERCE
Bezplatná občanská poradna
Každou středu v čase 15.00–19.00 
je občanům Znojma k dispozi-
ci mobilní bezplatná občanská 
poradna. Zajišťuje kvalifi kované 
poradenství při řešení fi nančních 
a právních problémů (ochrana 
před exekucemi, osobní bankrot 
a další). Kontaktujte nás na čís-
le 602  734  347. Pro více infor-
mací sledujte webové stránky 
www.petrmichek.cz.

&

&

&

&

Plavání ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/

sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. 

Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanent-

ka 300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod., 

permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium 

4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V ŘÍJNU

Pondělí 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–21.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 17.00–20.00

Sobota 10.00–18.00

Neděle 10.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou mě-

nit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání v Přímě� cích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání 

v bazénu se slanou vodou a vířivkou při 

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Pří-

mětice. Info na www.zsprim.cz. 

Vstupné na 1 hodinu: děti do věku ma-

teřské školy ZDARMA, děti do věku zá-

kladní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, 

zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 

600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 

Neděle            9.00–12.00

&

&

Pokračování ze str. 1

Provozovatelé Corsa plánují, že 

na děti budou dohlížet studentky zdra-

votní školy. „Budoucí sestřičky jsou ši-

kovné a schopné poskytnout případné 

ošetření,“ uvedli shodně. 

V nabídce restaurace jsou nejen 

oblíbená odpolední menu, ale kavárna 

chystá také domácí výrobu italských 

sladkostí vhodných k několika dru-

hům kávy. V pohodlných křeslech si 

bude moci každý milovník kavárny 

přečíst denní tisk nebo sledovat dění 

na Komenského náměstí.

Prostor je přitom dostatečně roz-

členěn, takže na své si přijdou dvojice, 

které vyhledávají intimitu i větší či 

menší společnosti, pro které je možno 

prostor předělit posuvnou stěnou. Vý-

razného zvětšení se dočkala také plo-

cha stávajícího kuřáckého baru v zadní 

části restaurace.

Prostory Corsa zůstaly v majet-

ku města. V  loňském roce jej rada 

města pronajala Vítězslavu Křenec-

Slavné Corso je zpět!

kému na základě výběrového řízení 

s podmínkou, že v prostorách, které 

potřebovaly kompletní rekonstrukci, 

vznikne nekuřácká dobová restaurace 

s kavárnou a dětským koutkem. Dnes 

je zřejmé, že podmínka byla více než 

nadstandardně splněna a pamětníci 

i noví návštěvníci se tak mohou těšit 

ze „staronového“ Corsa.

 Ľuba Peterková

� Působivou dominantu nově otevřené kavárny Corso tvoří velkoformátová fotografi e do-
bového snímku Masarykova náměstí.  Foto: lp

Nezadržitelně se blíží nejen pod-

zimní plískanice, ale i plesová sezona. 

Někdo potřebuje dopilovat polku, jiný 

přemýšlí nad správnými kroky rumby 

a další si chce jen oprášit své taneční 

umění. Ty nejmladší pak do tanečních 

kurzů žene touha hýbat se a zájem 

naučit se, co tančí máma s tátou. 

Dům dětí a mládeže ve Znojmě 

a Taneční škola SPIN pořádá od říj-

na do května taneční kurzy pro žáky 

(7–15 let), studenty (od 16 let) i pro 

dospělé (věkově neomezeno). Stan-

dardní a latinsko-americké tance vyu-

čuje taneční mistr Jaroslav Rada v úterý 

14.00–15.30 (žáci) a v 17.30–19.00 (stu-

denti) v budově DDM a pro dospělé 

v pátek 19.30–21.30 a neděli 18.00–19.30 

v restauraci na Rumunské ulici. Dopo-

ručeno je pohodlné oblečení a voda s se-

bou. Více info získáte na tel. 515 224 353 

(V. Bugajev) a 731 511 991 (J. Rada).  lp

Zadejte se, prosím!

Krásy Znojma spojené s cyklový-

lety po malebné okolní krajině si vy-

bral štáb České televize pro natočení 

dalšího dílu seriálu Cyklotoulky.

Redaktoři byli ze Znojma a  jeho 

okolí nadšení. „Je to, jako když vezmete 

diamant a zasadíte ho do skvostného 

okolí,“ říkali. „Štábu jsme se snažili uká-

zat to nejlepší. Vzali jsme ho na radniční 

věž, k rotundě, na krásnou městskou vi-

nici pod kostelem sv. Mikuláše i do pod-

Pro kameru je Znojmo diamant
zemí. Mimo Znojmo jsme jim ukázali 

národní park, jedinečnou vinici Šobes, 

vinice v okolí Hnanic a Havraníků nebo 

rodný dům Charlese Sealsfi elda v Popi-

cích a pěchotní srub v Šatově,“ vyjmeno-

vává zastávky František Koudela, ředitel 

Znojemské Besedy, pod jejíž gesci spadá 

starost o propagaci města.  Televizní štáb 

doprovázeli mimo jiných také starosta 

Vlastimil Gabrhel, bývalý znojemský 

hokejista František Šebela nebo mist-

ryně světa v taekwondu a znojemská 

rodačka Gabriela Lukšíková. Jako prů-

vodci se osvědčili také Alena Komen-

dová z Jihomoravského muzea a Martin 

Mahr z Národního parku Podyjí. Pre-

miéra dílu o Znojmě bude odvysílána 

v sobotu 8. listopadu v dopoledních 

hodinách na programu ČT sport, poté 

bude reprízován celý následující týden. 

Díl bude také ke zhlédnutí na webu 

www.cyklotoulkytv.cz. lp, zp

� Nejstarším znojemským občanem se stal Josef Štola, který v minulých dnech oslavil 
101. narozeniny. Mezi gratulanty byl také starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Na sním-
ku je společně s nimi i manželka Růžena Štolová.  Text: lp, foto: xa
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� Cena Znojemského hroznu.  Foto: xa

Mezinárodní festival televizních 

a  rozhlasových pořadů o  gastro-

nomii – Znojemský hrozen 2014 – 

vyvrcholí ve dnech 16. až 18. října 

ve Znojmě. Již pošestnácté se utkají 

o  prestižní festivalové ceny ti nej-

lepší z  tuzemských i  zahraničních 

tvůrců pořadů o jídle, pití a všem, co 

k tomu patří. 

„Oceňujeme, že se organizátoři 

rozhodli co nejvíc zpřístupnit festiva-

lové dění veřejnosti,“ konstatuje mís-

tostarosta Znojma Jan Grois. „Měs-

to Znojmo tuto akci mezinárodního 

významu podporuje po celou dobu 

její existence, takže má zájem na tom, 

aby si během festivalových dnů přišli 

na své i občané ze Znojma a z celého 

znojemského regionu,“ dodává. 

Podle výkonného ředitele festivalu 

Znojemský hrozen 2014 Adolfa Bo-

háčka jsou v programu samozřejmě 

zařazeny tradiční festivalové soutěže 

sekcí – televizních, rozhlasových pořa-

dů a reklamních spotů o gastronomii. 

Soutěž má být opět přehlídkou toho 

Znojemský hrozen se ještě víc otevře veřejnos� 

nejzajímavějšího a nejkvalitnějšího, co 

se na tomto poli urodilo.

Veřejnost je podle mluvčí festivalu 

Dany Frantálové zvána na vernisáž 

výtvarných prací, které jsou výsledkem 

soutěže pro děti pod názvem Plný talíř 

malování. Tentokrát byla zaměřená 

na národní jídlo, jak je malí tvůrci 

poznávali v průběhu prázdnin. 

Všichni jsou zváni na slavnost-

ní zahájení festivalu do kina Svět. Už 

od prvního dne festivalu se mohou 

zájemci zúčastnit veřejné projekce 

soutěžních pořadů, která bude probí-

hat v kině Svět, ve Znojemské Besedě 

a v hotelu Prestige.

Zájem bude jistě o seminář o ma-

lých pivovarech, jehož vyvrcholením 

bude i vyhlášení soutěže Pivních spe-

ciálů, jež budou na místě k ochutnání. 

Gastronomické vyžití opět připraví 

tým špičkového kuchaře.

Napínavé bude jistě i  závěrečné 

klání soutěží Kuchařská kniha 2014 

a Gastročasopis 2014. Další doprovod-

nou akcí bude obnovený Festivalový 

vlak, který zamíří do rakouského Ret-

zu. Organizátoři srdečně zvou zájemce 

o svezení i pobyt v partnerském městě, 

které pro ně připravuje slavnostní při-

vítání i další program. Udělování festi-

valových cen v Městském divadle bude 

pak v  režii modrátora Aleše Hámy, 

jenž dovede šestnáctý ročník Znojem-

ského hroznu k vyvrcholení a závěru. 

Předávání cen doplní hodnotný pro-

gram. (Další informace najdou čtenáři 

na www.znojemsky-hrozen.cz.)  xa

Orli Znojmo odstartovali hokejo-

vou sezonu 2014/15 v mezinárodní 

Erste Bank Eishockey Lize (EBEL). Ho-

kejisté se mohou spolehnout na pod-

poru tradičně skvělého znojemského 

publika. To jim zachovává přízeň 

a věrnost i v časech, kdy sportovní 

výsledky nejsou zcela podle očekává-

ní. Vedení klubu společně s hráči a re-

alizačním týmem se proto rozhodlo 

připravit pro fanoušky speciální akce.

1 + 1 ZDARMA NA HOKEJ

Už v neděli 5. října měli znojemští 

hokejoví příznivci možnost navštívit 

ligové utkání proti Linci ve speciálním 

režimu. V rámci akce 1 + 1 zdarma 

umožnilo vedení Orlů vstup na stadion 

dvěma lidem na každou zakoupenou 

vstupenku. Na hokej tak bylo možné 

přijít oproti klasickému zápasu za po-

loviční vstupné na jednu osobu. Stejný 

režim mohli využít také ti nejvěrněj-

ší fanoušci – majitelé permanentních 

vstupenek. Na každou platnou perma-

nentní vstupenku byli u vchodu na sta-

dion vpuštěni turnikety až dva lidé.

Celá akce je poděkováním znoj-

emského klubu za věrnost a podporu, 

kterou znojemští hokejoví příznivci 

svému týmu dlouhodobě poskytují. 

I v úvodních měsících sezony, kdy tra-

dičně hokej během pěkného venkovní-

Využijte speciální akce
a užijte si hokejových výhod

ho počasí ještě neláká tolik příznivců, 

zaplňovali ochozy rekonstruovaného 

zimního stadionu v solidním počtu. 

Na úvodní utkání sezony proti Vídni 

si našlo cestu více jak tři tisíce fanouš-

ků, což byla vůbec nejvyšší návštěva 

na prvním zápase sezony od roku 2005.

PŘIJĎTE V NEDĚLI 

A UŽIJTE SI PIVO 

ZA DESETIKORUNU

To však není vše. 

D a l š í  v ý j i m e č n o u 

událostí ozdobili Orli 

Znojmo hned následu-

jící domácí zápas, kte-

rý je na programu v neděli 12. října 

od 17:30 proti Dornbirnu. Na tomto 

utkání bude ve všech občerstvovacích 

stáncích v prostorách zimního stadio-

nu nabízeno pivo za speciální akční 

cenu 10 Kč. Cena platí v průběhu ce-

lého zápasu.

Jak jste spokojený 

s prozatímním vývo-

jem sezony?

Samozřejmě by to 

mohlo být lepší, ale je 

teprve začátek sezony. 

Asi je to už ohrané, 

ale chce to víc štěstí, příležitosti ke gó-

lům máme. Také bychom měli doma 

více zabrat, body z vlastního ledu ne-

můžeme rozdávat tak snadno. Z každé 

prohry se ale můžeme ještě poučit, 

od toho jsou počáteční zápasy sezony.

Nejbližší uktání Orlů v EBEL

pátek 10. 10. Graz – Znojmo 19:15

neděle 12. 10. Znojmo – Dornbirn 17:30

pátek 17. 10. Znojmo – Fehérvár 18:30

neděle 19. 10. Linz – Znojmo 17:30

pátek 24. 10. Klagenfurt – Znojmo 19:15

neděle 26. 10. Znojmo – Lublaň 17:30

Dávám do toho vše, říká Peter Pucher
Jste teď nejproduktivnějším hráčem 

mužstva, vyvíjíte na sebe zvlášť tlak?

Spíš jsem rád, že nám to funguje 

všem. Teď po čtyřicítce už to nemů-

žu moc hnát, to ale neznamená, že 

do toho nedávám vše. Chce to samo-

zřejmě nahnat více týmových bodů, 

s úspěchy týmu přijdou i ty individu-

ální. Před sezonou jsme si dali cíl, a to 

boj o medaile. To chceme splnit. Zatím 

jsme na začátku sezony, musíme začít 

vyhrávat a s  tím se budou zlepšovat 

i osobní statistiky.

„Tanec je mou součástí,“ říká Pav-

lína Prokůpková ml., která ve Znojmě 

vede taneční kurzy street dance a ori-

entálního tance. 

Její slova potvrzují ti, kteří s ní sta-

nuli na tanečním parketě. Do nové-

ho studia taneční školy Mighty Shake 

na Václavském náměstí, které tancechti-

vé mládeži poskytlo ve svých prostorách 

město, dochází Pavlína pravidelně ně-

kolikrát za týden. V kurzech Dance for 

Fun učí tančit mladé i věkem starší kaž-

dou neděli od 17.45 hod. a každé úterý 

od 18.30 hod. Ladným pohybům ori-

entálních tanečnic pak v kurzu Tribal 

Fiusion učí své žákyně každou neděli 

od 19.00 a každé úterý od 19.30 hod. 

Vedle uhrazení kurzů, který si dotyčný/á 

vybere, má zkušená tanečnice na své 

svěřence jediný požadavek - chuť hýbat 

se podpořená láskou k hudbě a dobrou 

náladou. Více informací získáte na tel.: 

774 850 850.  lp 

Tanec pro radost

Prázdniny blbce 
Prázdniny blbce je literární před-

stavení pro děti. V rámci projektu Lis-

tování knihu Miloše Kratochvíla přije-

dou do Znojma zahrát Pavel Oubram 

a Tomáš Drápela. Navíc po předsta-

vení je pro diváky přichystána beseda 

s autorem knihy a  také autogramiá-

da a prodej jeho knih. Hraje se v sále 

Znojemské Besedy v neděli 19. 10. 

v 17.30 hod.  lp
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Adrenalinové trasy

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

(rezervace adrenalinové podzemí tel.: 

608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen

až duben Po–So 9.00–12.30, 13.15–17.00, 

Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka 

v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: od května.

RADNIČNÍ VĚŽ

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

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

od května. 

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

www.znojmuz.cz. Vstup do rotundy je 

podmíněn příznivými klimatickými 

podmínkami a je omezen max. 

10 osobami v prohlídce, která je 

povolena pouze jednou za hodinu. 

Aktuální situaci možnosti vstupu 

do rotundy a rezervaci prohlídky 

získáte na tel. 515 222 311.

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: říjen Po–

Pá 9.00–11.30, 12.00–17.00

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo,

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,

e-mail: dumumenizn@volny.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.

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 až říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN,

tel.: 515 282 211, 604 891 875,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: od června.

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.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen 

Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, 

Ne 10.00–17.00.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.

cz, www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

od května.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul. 

tel.: 737 815 402, voc@vocznojmo.

cz, www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 

od května. 

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: 

od května.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

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

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno: Odd. 

pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet Po 12.00–17.00, 

Út–Pá 12.00–18.30. Knihovna 

rakouské literatury 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, Hudební 

odd. 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. Otevřeno: studovna 

Po–Pá 12.30–18.30, knihovna Út–Pá 

8.30–18.30. Nahlášení návštěvy 

a konkrétního požadavku je 

nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo,

tel.: 515 224 324,

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

Z důvodu technických problémů 

na straně divadla uvádíme místo 

původně plánovaného titulu 

Dvanáct rozhněvaných mužů. 

Abonentům se omlouváme 

a děkujeme za pochopení!

13. 10. POSTAVEN(I) Í MIMO HRU

Divadlo Radka Brzobohatého, Praha. 

Miroslav Hrabě ve zdařilé kreaci 

narcistického hezounka! Komedie 

o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné 

ženě. Zbývající vstupenky v prodeji. 

19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz 

9. 10. IDA 

Než se mladá novicka Anna stane 

jeptiškou, musí navštívit svou jedinou 

žijící příbuznou, o jejíž existenci neměla 

ani tušení. Polsko, Dánsko. 20.30

9.–15. 10. DŮM KOUZEL

Opuštěný kocourek se během bouřky 

ukryje v domě starého kouzelníka, 

který spolu s ním obývá celá řada 

nevšedních bytostí ze světa fantazie. 

Belgie. DABING. 2D 10. 17.30, 12. 

17.00, 14. 17.30, 3D 9. 17.00, 11. 

17.30, 13. 17.30, 15. 17.30.

9.–15. 10. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

Člověk neví dne ani hodiny a každý 

den může být poslední. Režie 

ALICE NELLIS. Hrají LABUDA, 

DYK, JAVORSKÝ, POLÍVKA, 

BYDŽOVSKÁ. ČR. 9. 19.00, 10. 

19.30, 11. 18.30, 20.30, 12.–13. 

19.30, 14. 20.00, 15. 19.30.

9.–15. 10. ANNABELLE

Zlo v rozkošné panence Annabelle. 

USA 9. 21.00, 10.–11. 21.30, 12.–13. 

20.30, 14. nehraje se!, 15. 18.30.

9.–12. 10. STRÁŽCI GALAXIE

Největší trhák letošní fi lmové sezony, 

třeskutě vtipná sci-fi .

USA. DABING. 2D 10. 20.00, 12. 

18.30, 3D 9. 18.30, 11. 19.30.

13.–15. 10. HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Teenageři, které spojuje záliba 

v černém humoru, opovržení 

konvencemi a láska. USA. 13. 18.30, 

14. 18.00, 15. 20.00.

14. 10. STOLETÍ MIROSLAVA 

ZIKMUNDA

Osobitý pohled na bouřlivé dějiny 

20. století očima muže, který poznal 

celý svět. ČR. 19.30.

16.–18. 10. ZNOJEMSKÝ HROZEN 

– 16. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ 

A ROZHLASOVÝ FESTIVAL 

O GASTRONOMII

Vstup volný. Více informací 

na http://www.znojemsky-hrozen.cz

17.–22. 10. TŘI BRATŘI

Pohádku tandemu otec a syn Svěrákovi. 

Tři bratři (DYK, KLUS, PIŠKULA) se 

vydávají do světa na zkušenou. ČR, 

Dánsko. 17.–22. 17.30.

17.–22. 10. DRÁKULA: NEZNÁMÁ 

LEGENDA

Výpravné historické fantasy. V titulní 

roli LUKE EVANS. USA. 17. 19.30, 

21.00, 18. 20.30, 19.–22. 19.30.

17.–22. 10. CO S LÁSKOU

Milovali se už na střední, jejich 

vztahu však nepřálo okolí a rozdílné 

sociální poměry. Dá se navázat 

na minulost? USA. 17. 20.00, 18. 

18.30, 19.–22. 19.00.

18. 10. PHILOMENA

Skutečný příběh patnáctileté matky 

z Irska. Novorozenec jí byl odebrán 

a poslán na adopci do USA. O půl 

století později se 65letá žena (JUDI 

DENCH) vydá do Států, aby svého 

syna vypátrala. Film je promítán 

u příležitosti Evropského dne 

boje proti obchodování s lidmi, 

ve spolupráci se službou Magdala 

při Oblastní charitě Znojmo. 

Velká Británie, USA, Francie. 

Vstup volný! 20.00.

23. 10. ZÁZRAKY

Autobiografi cký poetický snímek 

osciluje na hranici mezi realitou 

a snem. Itálie. 20.30.

23.–29. 10. ŠKATULÁCI

V Sýrečkově není radno vycházet 

po setmění. USA. DABING. 3D 

24., 26.–28. 17.30, 2D 23. 17.30, 24. 

21.00, 25. 17.00, 26. 16.30, 27. 20.30, 

28. 16.30, 29. 17.00.

23.–29. 10. INTIMITY

Sedm vzájemně prolnutých příběhů. 

Hrají: ADAMOVSKÁ, ŠTĚPÁNEK, 

KLUS, VETCHÝ. ČR. 23. 20.00, 24. 

19.00, 25.–28. 18.30, 29. 19.00.

23.–29. 10. ŽELVY NINJA

Město New York ovládá strach 

a všehoschopný Trhač. USA. DABING. 

3D 23. 18.30, 25. 20.30, 27. 19.30, 29. 

18.30. 2D 24. 20.00, 26. a 28. 19.30.

VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH MÍŠA – 

RYTÉ SKLO, GRAFIKA, OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

Soutěž o vstupenky na koncert Petry Janů

Česká zpěvačka Petra Janů vystoupí 22. října ve  Znojmě. Tři čtenáři mo-

hou získat zdarma vždy dvě vstupenky. Stačí správně odpovědět na otáz-

ky: 1. Jak se jmenuje zpěvačka vlastním jménem? 2. Jak se jmenuje slavná 

píseň, kterou nazpívala s Petrem Jandou a podle které jsou pojmenována 

i dvě její alba? Své odpovědi pošlete do 15. 10. na mailovou adresu lubica.

peterkova@muznojmo.cz. Nezapomeňte připsat heslo PETRA a Váš telefon. 

Tři vylosovaní výherci budou kontaktováni k vyzvednutí vstupenek.  lp

� WORKSHOPY MACEŠKY
Maceška slaví patnáctku s první pomocí

V  říjnu oslaví Rodinné centrum Maceška 15. výročí. Vedle mnoha aktivit 

pro své kmenové členy pořádá také pro veřejnost sérii workshopů první 

pomoci. Vše se děje za podpory VZP, a tak během workshopů budou vždy 

pracovnice VZP zájemcům měřit tlak a  tuk. Workshopy první pomoci se 

budou konat v Rodinném centru Maceška (na Pražské ulici za Billou) vždy 

od 16.00 hodin. Vstup je 80 korun.  lp, PI

WORKSHOPY první pomoci 

9. 10. První pomoc při zástavě srdce – Resuscitace, praktické procvičo-

vání poskytnutí první pomoci na  modelu dospělého a  dítěte. Přednáší 

Věra Burianová a Hana Pospíchalová.

30. 10. Prevence a léčba přírodními prostředky – Nemoci zimního ob-

dobí. Přednáší MUDr. et MUDr. Ilona Ludvíková.

13. 11. První pomoc při náhlých úrazech – Praktické procvičování po-

skytnutí první pomoci při otřesu mozku, poranění hlavy, poranění páteře, 

zlomeninách, při úrazech elektrickým proudem. Přednáší Věra Burianová 

a Hana Pospíchalová.

27. 11. Jak reagovat při mimořádných situacích – Praktické procvičo-

vání poskytnutí první pomoci při havárii 

a živelné pohromě. Přednáší Věra Buria-

nová a Hana Pospíchalová.

 NENECHTE SI UJÍT2. 9.–1. 11. NETOPÝŘI – PESTRÝ 

SVĚT UKRYTÝ VE TMĚ

Dům umění.

4. 9.–22. 11. VÝSTAVA VINOBRANÍ 

– OSLAVA VÍNA I HISTORIE

Dům umění – nejen fotografi e 

největšího svátku vína v České republice.

10. 9.–24. 10. LISJA

Galerie Domu porozumění (Slepičí trh) 

– fotografi e Jany Listikové. Otevřeno: 

Po, St, Pá, So, Ne 11.00–17.00.

12. 9.–14. 11. KAMENOLOMY, 

PÍSKOVNY A HLINIŠTĚ - HOJÍCÍ 

SE RÁNY VE TVÁŘI ZNOJEMSKA

Minoritský klášter.

19. 9. – 30. 11. 1914: STOLETÁ 

VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ROK 

VELKÉ VÁLKY

Dům umění – první díl čtyřletého 

seriálu výstav k první světové válce, 

zvané též Velká válka ve světle 

dobového tisku, fotografi í i vzpomínek.

KONCERTY

10. 10. LÁSKA V PÍSNÍCH

Znojemská Beseda – pěvecký recitál 

Feng-yün Song. 19.00.

10. 10. BIGBEAT JAK MÁ BÝT

Dům Na Věčnosti - znojemští P. P. D. 

přizvali břeclavské matadory Matky 

z východu. To bude šlapat! 20.00.

18. 10. ROMANIKA [SK]

Dům Na Věčnosti – ethno world 

music z Trnavy s charizmatickou 

zpěvačkou Ikou Kraicovou. 20.00.

25. 10. VLADIVOJNA LA CHIA

Dům Na Věčnosti – vystoupení 

unikátní umělkyně výjimečné svým 

hudebním zaměřením, rozptylem 

i kvalitou. 20.00.

DALŠÍ AKCE

9. 10. ZDRAVOTNÍ MÝTY

KLUB ZDRAVÍ – Jak se se 

orientovat v informacích o zdraví. 

Masmédia jako zdroj informací 

o zdraví. Více informací: Jana 

Balíková – vedoucí Klubu zdraví 

ve Znojmě, tel.: 604 684 337.

10. 10. MODRÝ KONÍK BURZA

Jízdárna Louckého kláštera – nákup 

a prodej dětského oblečení, obuvi, 

hraček, sportovních potřeb pro 

děti do 10 let. Chcete-li na burze 

prodávat, volejte tel. 226 213 413 

nebo pište burza@modrykonik.cz. 

Neprodané věci bude možné věnovat 

dětem z Dětského domova ve Znojmě 

a Oblastní charitě Znojmo. Vstup 

zdarma, děti vítány! 15.00–18.00.

12. 10. EIFFELOVA VĚŽ PADÁ!

Vodárna U Obří hlavy – Junák – 

středisko Podyjí Znojmo, pořádá 

tradiční soutěž POZNEJ SVOJE 

MĚSTO 2014, tentokrát navštívila 

Znojmo vnučka slavného architekta 

Eiff ela a potřebuje pomoc! Soutěží 

dětské dvojice (děti do 10let 

v doprovodu dospělého). Sraz v 14.00.

12. 10. KOMINÍČEK A ŠTĚSTÍ

Štukový sál Znojemské Besedy – další 

představení z cyklu Nedělní pohádky, 

tentokrát v podání herců Divadla 

Petra Kubce. Vhodná pro děti od tří 

do deseti let. Vstupenky v předprodeji 

TIC na Obrokové ul. nebo 

na www.vstupenkyznojmo.cz, 15.00.

Rodinné centrum Maceška 

www.maceska.kibo.cz, 

tel.: 773670915.

18. 10. CESTA ŠAMANŮ workshop 

– cesta léčivé síly se Zdeňkem 

Ordeltem. Setkání, na kterém se 

ponoříte do tajů šamanského učení 

a užijete si působení posvátných 

sil matky země a vesmíru. S sebou 

šamanský buben a chřestidla 

(máte-li), pohodlné oblečení 

na cvičení, podložku na cvičení jógy 

– jógamatku, deku, polštář na sezení 

v meditaci. Cena workshopu je 

1000 korun, nutno zaplatit do 13. 10.

20. a 21. 10. Aktivace Hvězdného 

kódu. Luisa Muratori nabízí aktivaci 

ve Znojmě 20. 10. dopoledne nebo 

21.10. dopoledne i odpoledne. Více 

info D. Entlerová, tel. 723 454 091.

23. 10. JDEME DO PŘÍRODY

KLUB ZDRAVÍ – vycházka 

do lesů a strání v okolí Podmolí. 

Více informací: Jana Balíková – 

vedoucí Klubu zdraví ve Znojmě, 

tel.: 604 684 337.

V sále Znojemské Besedy vystoupí 

v pátek 10. října v 19.00 hod. s pěvec-

ký recitálem v českém a čínské jazyce 

Feng-yün Song. Za klavírního dopro-

vodu Lenky Navrátilové a znojemského 

Dětského sboru Carmina Clara uslyší 

posluchači lidové písně od Antonína 

Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava 

Martinů, ale také z Číny. Čínská zpě-

Láska v písních paní Song
vačka a hlasová pedagožka žijící v Praze 

Feng-yűn Song vystudovala pekingskou 

operu. Zabývá se hlasovou psychologií 

se zaměřením na vědomé, přirozené 

dýchání a úpravou původních lidových 

písní z Dálného Východu. Její hudební 

projev se pohybuje napříč žánry, hlasově 

přesahuje tři oktávy. Vydala šest autor-

ských alb – www.fengjunsong.cz.  lp
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INZERCE

Dyje pod Sedlešovickým mos-

tem u Louckého kláštera v pátek 26. 

a v sobotu 27. září doslova vřela pod 

záběry stovek pádlařů. Na sedmý roč-

ník Festivalu dračích lodí ve Znojmě 

totiž dorazilo 1 300 vyznavačů toho-

to sportu z České republiky, Rakous-

ka a Slovenska. Akce byla součástí 

projektu České unie sportu Sportuj 

s námi. 

 „Je už tradicí, že v pá-

tek soutěží nejprve školní 

posádky. Letos byl mezi 

nimi opět velký zájem 

o start, přihlásilo se nám 

dvacet posádek. Z toho, že 

dračí lodě si získávají mezi 

mládeží takovou popula-

ritu, máme obrovskou ra-

dost,“ řekl ředitel závodu 

Petr Štěrba. V sobotu už 

přišly na řadu kategorie 

dospělých. „Těší nás, že každoročně se 

zvyšuje počet účastníků. Navíc součas-

ně s tím se zvyšuje také jejich angažo-

vanost a kreativita. Projevuje se u nich 

smysl pro tým, pro humor i zábavu, 

a to je nesmírně důležité,“ pochválil 

Na Dyji soupeřili Draci
nápaditost aktérů festivalu Petr Štěrba. 

V závodě o neoficiální titul svě-

tových šampionů amatérských posá-

dek se představili i dva nejznámější 

účastníci akce – mistři světa a olympi-

jští medailisté: biker Jaroslav Kulhavý 

a kanoista Jan Štěrba. S posádkou státu 

Texas téměř sahali po postupu do fi ná-

le, ale těsná porážka je nakonec stála 

bitvu o kuriózní primát. 

Pak je čekal ještě jeden úkol – Jan 

Štěrba s Jaroslavem Kulhavým a sta-

rostou Znojma Vlastimilem Gabr-

helem předali ceny nejúspěšnějším 

posádkám. Těmi byli školáci z Tasovic 

a chvalovická Jamaica.

Ani napočtvrté se fotbalistům 

1. SC Znojmo nepovedlo prolomit pro-

kletí domácích zápasů v letošní sezoně 

Fotbalové národní ligy. Po dvou úvod-

ních prohrách a remíze s Pardubicemi 

nedokázali porazit ani Zlín, ačkoliv ješ-

tě vteřinu před koncem vedli 2:1. Hosté 

ale v nastaveném čase z poslední akce 

po centru vyrovnali hlavičkou Poznara 

a domácí se museli spokojit s remízou.

Domácí hráči po fatálním kiksu 

prohrávali už od 6. minuty 0:1 a soupeř 

měl v první půli ještě tři další velké šan-

ce. Znojemští až před koncem poločasu 

kontrovali Žondrovou hlavičkou , která 

ale skončila vedle branky. 

Fotbalisté domácí prokle�  nezlomili,
tentokrát chyběla k výhře jediná vteřina

O přestávce trenér Znojma Oldřich 

Machala důrazně promluvil hráčům 

do duše a provedl přesuny v sestavě, kte-

ré se vyplatily. Po závaru ve vápně hostí 

nejprve Pázler hlavou vyrovnal a poté 

se znovu po hlavičce, tentokrát Žondry, 

Znojmo dostalo do vedení. To si po zby-

tek zápasu pečlivě hlídalo, a když už se 

zdálo, že se na nově zrekonstruovaném 

stadionu konečně povede Znojemským 

získat tři body, v poslední vteřině přišel 

zásah hostí, který znamenal dělbu bodů. 

„Špatně se mi o tom mluví. Nevím, 

proč takhle hrajeme doma. Ta první 

půle byla hrozná. Přitom jsme fotbalo-

vé mužstvo, umíme hrát... Pak jsme se 

zvedli a otočili jsme to a v po-

slední vteřině jsme dostali gól. 

Pro nás je to hrozně velká ztrá-

ta,“ konstatoval trenér Znojma 

Oldřich Machala.

Premiéra v soutěžním zá-

pase za Znojmo tak zhořkla 

i brankáři Jakubu Andrejko-

vi. Nejprve se po kiksu spo-

luhráčů v obraně na samém 

začátku zápasu musel dívat, jak 

přes něj letí balon do sítě a pak 

pro změnu úplně na konci sledoval, 

jak protihráč trefi l míč hlavou přesně 

do šibenice. 

„Dostali jsme brzo gól, to nás do-

stalo dolů. Ale v poločase jsme si řekli, 

že to musíme otočit, a to se povedlo. 

A pak dostaneme úplně nesmyslně gól 

na konci dvouminutového nastavení. To 

jsou takové věci, které člověk nepocho-

pí,“ kroutil hlavou po zápase Andrejko. 

Inkasovaný gól z poslední vteřiny 

ho stejně jako spoluhráče hodně mr-

zel. „Zahrávali jsme standardní situaci, 

� Znojemská defenzíva opět nebyla bezchybná a inkasovala dva góly. 

Mira Kovačič úplně zbytečně střílel, 

otočilo se to, přišel brejk a centr a sou-

peř to trefi l do šibenice. Měli jsme to 

zahrát úplně jinak,“ zdůraznil Andrejko.  

Spokojený mohl tak být hlavně 

s tím, že skončilo provizorium při pře-

stavbě stadionu, který se oblékl do no-

vého hávu. „Těšili jsme se na to, kluci 

museli hrát loni v Brně, teď to také ne-

bylo to pravé, když jsme se museli pře-

vlékat v hale. Ještě se sice musí vychytat 

nějaké maličkosti, ale to už je nepodstat-

né,“ konstatoval Jakub Andrejko.  eks� Diváci sledovali zápas ze zbrusu nových ochozů.


