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Martin Erat: Je úžasné hrát ve 
Znojmě před takovým publikem

Zítra 1. 5. začíná v České republice
Mistrovství světa v ledním hokeji. Těs-
ně před začátkem šampionátu se
národní hokejový tým objevil po dese-
ti letech na znojemském hokejovém
stadiónu v rámci Euro Hockey Tour
a pro všechny to byl obrovský zážitek. 

Naši hokejisté přehráli po skvě-
lém výkonu Finsko 4:1 a na ledě se
předvedly velké hvězdy NHL včetně

aktuálně nejlepšího Čecha Jakuba
Voráčka. „Ve Znojmě byla fantastická
atmosféra. Je úžasné hrát před tako-
vým publikem,“ pochválil naše
fanoušky útočník Arizony Martin
Erat, který sám vypracoval čtvrtý gól.
„Super! Lidi tady byli skvělí už na tré-
ninku. Hokej tady hrozně žerou a pro
nás pro hráče je zábava hrát před tako-
vouto atmosférou,“ přitakával bran-

kář Alexandr Salák. Znojemské publi-
kum vyprovodilo v  závěru český
hokejový tým na světový šampionát
potleskem ve stoje. Když se před dese-
ti lety Češi připravovali ve Znojmě na
MS, vybojovali na následném šam-
pionátu zlato. Bude tomu tak i letos?
Doufejme a držme naším hokejistům
palce! Program šampionátu najdete
na str. 16. zp

■ Zápas Česka s Finskem na znojemském ledě sledoval vyprodaný stadion. Foto: Izzy Cooper

Majové  
slavnost
3     23      5 

Více informací o Májových slav-
nostech najdete v příloze A–D.

Neplaťte zbytečně!
Elektronické aukce na elektřinu

a plyn již přinesly občanům Znojma
citelné úspory.

Proto opět přicházíme s nabídkou
na zařazení do e-aukce. Nejbližší e-auk-
ce se uskuteční 20. května a je určena
pro stávající i nové klienty. Hlásit se
mohou občané, podnikatelé, živnost-
níci a společenství vlastníků jednotek.
Přihlásit se a zaslat své podklady můžete
online na www.setrime-lidem.cz/chci-
usetrit, e-mailem na obcane@a-ten -
der.cz nebo poštou na adresu
A-TENDER s. r. o., náměstí Dr. V. Holé-
ho 1057/16, 180 00 Praha 8. V případě
jakýchkoliv dotazů volejte 281 866 510
nebo 725 301 664 (Po–Pá 8.30–16.30).
Účast v e-aukci je zdarma! lp

Magická noc přivolá Májovky
Noc z 30. dubna na 1. května je

považována za magickou, lidé se
během ní scházejí u zapálených ohňů
a slaví příchod jara. Stejně tak tomu
bude i letos 30. dubna v Kapucínské
zahradě za Vlkovou věží, kde Znojem-
ská Beseda ve spolupráci s městem
Znojmem připravila pro veřejnost tra-

diční veselí v duchu starého lidového
zvyku pálení čarodějnic.

Pestrý program v 17.30 zahájí hry,
soutěže adětská diskotéka pod taktovkou
znojemského Domu dětí a mládeže.
Ohodinu později je vystřídá Bubble show,
tedy bublinková show Matěje Kodeše
doplněná workshopem, při kterém si

nejen děti budou moci vyzkoušet tvořit
bubliny. Zapálení vatry je naplánováno
na 20.00 hodin. Hořet budou i menší
ohníčky, na kterých si budou moci lidé
opéci uzeniny. Půl hodiny poté zahraje
stále více vyhledávaný kytarový písničkář
Voxel, Objev roku 2013 hudebních cen
TV Óčko. Pokračování na str. 3.

Velký dětský den
Znojmo připravuje 30. 5. den pro

děti nejen v městském parku. Podrob-
nosti přineseme v příštím vydání LIS-
TŮ. lp
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MÍSTOSTAROSTKA KONČÍ

Statutární místostarostka Znojma
Olga Štefaniková oznámila, že končí
ve funkci a odchází z hnutí ANO.
Zastupitelkou zůstane. O dalším
vývoji ve vedení radnice rozhodnou
zastupitelé. 

DOTACE NA KULTURU I SPORT

Radní schválili dotace zájmovým,
sportovním akulturním aktivitám ve
Znojmě. Na podporu zájmových akti-
vit –většinou školských má jít 772000
korun, na sport 2 378 000 korun a na
kulturu 1 188 000 korun. Při schvalo-
vání dotací dala rada města na dopo-
ručení odboru školství, kultury
apamátkové péče ana vyjádření pří-
slušné komise. Dotace nad padesát
tisíc korun ještě musí schválit zastu-
pitelstvo, které zasedá koncem dub-
na (po uzávěrce LISTŮ – pozn.red.).

ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZKY

Na dva metry se rozšíří cyklostezka
v horní části Znojma v úseku od
Rumunské ulice po Hradišťskou. Po
stavebních úpravách, které by měly
trvat dva měsíce, bude cyklostezka
parametry odpovídat obousměrné-
mu provozu. Úpravy vyjdou na 668
tisíc korun bez DPH. Z městské kasy
půjde 40 procent, zbylých šedesát
poskytl Znojmu kraj.

ZNOJMO V TELEVIZI 

V pořadí již druhý díl věnovaný Znoj-
mu odvysílá kanál ČT Sport v sobotu
2. 5. 2015 v 11.00 hodin.

VYJÁDŘETE SE K ROZVOJI KRAJE

Jihomoravský kraj zahájil projednání
návrhu Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje. Připomínko-
vat je můžete ivy. Na speciální webo-
vé stránce www.zurka.cz.

UZAVÍRKY NAČERATICE

A DERFLICE

Z důvodu uložení kanalizačního
potrubí je omezen průjezd příměst-
skými částmi Načeratice a Derflice,
a to takto: do 4. 5. v Načeraticích
a Derfilcích úplná uzavírka.
4. 5.–15. 8. v Načeraticích úplná uza-
vírka. Uzavírky se netýkají vozidel
s povolením stavby a autobusových
linek.

POD KRAVÍ HOROU ZAVŘENO

Z důvodu přistavení jeřábu bude
4. 5. do 8.00 do 14.00 hod. zcela uza-
vřena ulice Pod Kraví horou.

ZAVŘENA ULICE U BÍLÉ HLÍNY

Až do 3. 6. bude v Příměticích zavře-
na ulice U Bílé hlíny z důvodu uložení
kanalizačního potrubí.

AKTUÁLNĚ Stadion: dotace pokryly 
více než 70 % všech nákladů

Fotbalový klub 1. SC Znojmo –
mládež na začátku dubna obdržel
z Ministerstva školství, mládeže a tělo-
výchovy zbylé dotační prostředky ve
výši téměř 30 miliónů korun a může
tak bez problémů dokončit plánova-
nou rekonstrukci kotelny a osvětlení.

„Proces získávání dotací je tímto
ukonce. Z pohledu získaných dotačních
peněz je rekonstrukce městského sta-
dionu přes veškeré peripetie jedním
z nejúspěšnějších projektů v historii
našeho města. Celkem se nám podařilo
z dotačních titulů pokrýt zhruba 76 %
všech nákladů na rekonstrukci, což je
rozhodně velký úspěch,“ prohlásil sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Od začátku byl projekt rekonstrukce
Městského stadionu ve Znojmě rozdělen

na čtyři části. Město žádalo o dotaci na
rekonstrukci tribun, fotbalisté pak posí-
lali žádosti o dotace na rekonstrukci
hrací plochy a výstavbu kotelny a osvět-
lení. Tři ze čtyř žádostí byly vyřízeny
kladně.

„Žádost městského úřadu byla zpra-
cována s nejvyšší mírou profesionality,
a proto byla vyřízena rychle a bez prob-
lémů,“ připomíná starosta Gabrhel.
O něco komplikovanější to bylo
s žádostmi 1. SC Znojmo – mládež. Fot-
balisté žádali o dotace na trávník, kotel-
nu aosvětlení sami, protože se před nimi
rýsovala šance získat více finančních
prostředků. 1. SC Znojmo – mládež
nakonec uspěla ve dvou ze tří případů.

„Nebýt administrativní i politické
podpory města, asi by to s fotbalisty

dopadlo hůře. Přece jen byli v  procesu
získávání dotací nováčky,“ připustil sta-
rosta a dodal, že si myslí, že se znojemští
fotbalisté s celou situací nakonec vypo-
řádali se ctí.

Podle starosty Gabrhela má 1. SC
Znojmo –mládež na svém účtu všechny
potřebné peníze a zbylé práce budou
dokončeny bez jakýchkoliv problémů.
„Chtěl bych tímto poděkovat Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy
i Jihomoravskému kraji, že nám
významnou měrou pomohly zvelebit
náš městský stadion. Bez jejich pomoci
bychom tak rozsáhlou rekonstrukci
sami neutáhli a museli bychom město
zadlužit, což jsme ale nechtěli,“ uvedl
závěrem starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. zp

Radnice se brání pokutě
Znojemská radnice se dostala do

sporu sÚřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových apodala odpor
proti platebnímu rozkazu, na jehož
základě má Znojmo Úřadu zaplatit
jeden milion korun. Celou záležitost
řeší Okresní soud ve Znojmě.

Předmětem sporu je pokuta za
údajné porušení omezujících podmí-
nek, vyplývající ze smlouvy o bezúplat-
ném převodu nemovitosti. Toho se
město mělo dopustit tím, že zřídilo
věcné břemeno na pozemku mezi sku-
pinou bytových domů na ulici Aninské
ve prospěch společnosti JMP Net s. r. o.
(nyní RWE GasNet, s. r. o.).

Věcné břemeno spočívá v právu
zřídit a provozovat plynárenské zaří-
zení veřejné infrastruktury pro výstav-
bu pěti bytových domů v dané lokalitě.
K bezúplatnému převodu pozemku
došlo již v roce 2011, k následnému

zřízení věcného břemene došlo o rok
později. Úsměvné na celém sporu je
to, že k vybudování veřejné infrastruk-
tury došlo ještě před samotným bez-
úplatným převodem pozemku na
město. V té době byl vlastníkem stát
a právo hospodařit s ním naleželo prá-
vě Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (ÚZSVM).

„ÚZSVM tehdy dal svůj výslovný
souhlas s vedením a uložením plynové
přípojky a v průběhu stavebního řízení
dal opakovaně najevo, že po právní
moci kolaudačního rozhodnutí počítá
se zřízením věcného břemene,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
„Pokud bychom se drželi současných
pokynů ÚZSVM, byli bychom při pře-
vodu pozemku na město nuceni domá-
hat se v  souladu se zákonem
odstranění stavby plynové přípojky,“
komentoval spor starosta. zp

Dokončili jste registraci
vozidla?

Neriskujte, čas na nápravu máte
jen do 30. června! 

Ministerstvo dopravy vytvořilo
webovou aplikaci, prostřednictvím kte-
ré si lze ověřit, zda je u vozidla správně
zapsán vlastník vozidla a vozidlo není
v takzvaném „polopřevodu“. Aplikace
je dostupná na webové adrese:
www.dokonceteregistraci.cz. Kontrolu
lze provést na základě vložení čísla

osvědčení o registraci vozidla (tedy
malého technického průkazu). Po
potvrzení jsou sděleny informace, zda
je registrace vozidla dokončena, nebo
je nutné registraci dokončit, tedy zapsat
vlastníka vozidla k určitému datu. Čas
na nápravu je pouze do 30. června! Bliž-
ší informace sdělí pracovníci registru
vozidel MěÚ Znojmo na tel. číslech:
515 216 377–379, 381. lp

Na Dni Země 22. dubna v centru
Znojma byla představena rodina Okur-
kova. Jde o projekt města zaměřený na
odpady, čistotu a zeleň. A Okurkovi
budou průvodcem celého projektu.
Smyšlená rodina otec – Cibulín, matka
– Ocetka, dcera – Mrkvule, syn – Křeník
a pes – Kopřík získala jména, která
navrhli občané Znojma. Finální jména
byla vybrána prostřednictvím ankety
na webu, ve které hlasovalo 249 lidí.
Maskotem celého projektu je zelená
Okurka, která informuje veřejnost
o tématech odpadovém hospodářství,
o zeleni ve městě, čistotě města a podob-
ně. Nyní se dokončuje web s touto tema-
tikou. Rodina Okurkova i maskot
budou jeho součástí. lp, Foto: zl

Okurkovi dostali 
na Dni Země jména

Zápis do mateřských škol

Zápis do mateřských škol ve Znojmě
bude 16. 5. Podrobnosti na str. 11.
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ZNOJMO MÁ STŘÍBRNÉ WEBOVKY

Webové stránky města Znojma
www.znojmocity.cz získaly v kraj-
ském kole soutěže Zlatý erb 2015
druhé místo. Mezi přihlášenými měs-
ty si prvenství odnesly Bučovice
a třetí místo náleží Boskovicím. Cenu
veřejnosti získal web obce Hnanice.
Kromě diplomů obdrželi vítězové
věcné ceny, mimo jiné multifunkční
tiskárnu a další doplňky k počítačům,
které mohou využít při dalším zlep-
šování svých webových prezentací.

UZAVŘEN MOST 

NA ROOSEVELTOVĚ

Do 29. července bude z  důvodu
oprav uzavřen most na Rooseveltově
ulici. Pro směr do Znojma platí čás-
tečná uzavírka, ale pro směr ze Znoj-
ma je platná úplná uzavírka a řidiči
tak musí ve směru ze Znojma jezdit
po objízdných trasách. Uzavřena je
i část ulice Průmyslové, a to od opra-
vovaného mostu po přechod pro
chodce na ulici Průmyslová. Uzavírky
se dotýkají také autobusové dopravy. 

NOVÍ VEDOUCÍ OBORŮ

Znojemský městský úřad má dva
nové vedoucí odborů, kteří vzešli
z výběrových řízení.
Vedoucí odboru životního prostředí
je Jana Stará, která na zmíněném
odboru pracuje od roku 1990. Funk-
ci vedoucího odboru dopravy pře-
vzal Karel Černý, pracující od roku
2003 na odboru dopravy v Morav-
ském Krumlově, a to na pozici
vedoucího. Důvodem změn byl
v obou případech odchod do dů -
chodu předešlého vedoucího. 

KASÁRNA UZAVŘELA CESTU

Z důvodu stavebních prací na odka-
nalizování je do 30. 5. zcela uzavřena
komunikace v obci Kasárna. 

UZAVÍRKA KRAVSKO

V  Kravsku je z důvodu pokládky
kanalizačního potrubí od 17. 3. do
30. 6. částečná uzavírka silnice.

UZAVŘENA KUCHAŘOVICKÁ

Do 30. 6. bude uzavřena ulice
Kuchařovická z důvodu opravy mos-
tu. Délka objížďky je 8,2 km.

VINAŘSTVÍ MÁ VÍTĚZE V SALONU

Vinařství LAHOFER starající se
o městskou Rajskou vinici se stalo
vítězem kategorie bílých poloslad-
kých vín v Salonu vín ČR 2015.

STALO SE

Zkontrolovat doklady se vyplatí
S příchodem slunečních dní už lidé

myslí na dovolenou. Třeba u moře.
V  takovém případě doporučujeme
nenechávat žádost ovydání nového ces-
tovního pasu na poslední chvíli. Vyhnete
se tak těsně před letní turistickou sezó-
nou zbytečným frontám na úřadech.

Máte-li cestovní pas, zkontrolujte
si, dokdy platí. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si
u zastupitelského úřadu daného státu,
jakou minimální dobu platnosti ces-
tovního pasu vyžaduje.

Připomínáme, že již skončila mož-
nost cestování dětí do ciziny na základě
jejich zápisů v pasech rodičů. Nyní již
musí mít každý občan České republiky

k  vycestování do zahraničí vlastní
 cestovní doklad. Z toho důvodu dopo-
ručujeme včas požádat o vydání cestov-
ního dokladu dítěti. K vycestování do
států Evropské unie lze kromě cestov-

ního pasu použít rovněž občanský prů-
kaz. O ten mohou požádat rodiče také
pro děti mladší 15 let. O cestovní pas je
možné požádat na obecním úřadě obce
s  rozšířenou působností příslušném
podle místa trvalého pobytu občana.
Žádost o občanský průkaz je možné
podat na jakémkoliv obecním úřadě
obce s rozšířenou působností v ČR.
Městský úřad Znojmo, odbor správní
zajišťuje agendu občanských průkazů
a cestovních dokladů na adrese Praž-
ská 59 (v budově Policie ČR). Další
informace je možné získat na telefon-
ních číslech 515 216 363–5, popřípadě
na stránkách znojmocity.cz ve složce
odboru správního. lp

Provozní doba oddělení pasů
a občanských průkazů

PO 8.00–17.00
ÚT 8.00–12.00 12.30–14.00
ST 8.00–17.00
ČT 8.00–12.30 12.30–14.00 
PÁ 8.00–12.00

Poslední žadatel bude odbaven
10 min. před koncem provozní doby.

Ocenění získali za nelehkou, ale krásnou práci
Znovu po roce ocenilo

město Znojmo pedago-
gické osobnosti roku za
mnohdy nelehkou, ale
krásnou práci. 

U příležitosti Dne uči-
telů předal místostarosta
Znojma Jan Grois společně
s Růženou Šalomonovou
z Českomoravského odbo-
rového svazu pracovníků
školství ocenění Jiřině
Hubené. Pedagožka pracu-
je od roku 1980 na mateř-
ské škole Dělnická
a významně se podílí na
rozvoji pohybových aktivit
děti. Uznání si zasloužila
za dlouhodobou a oběta-
vou pedagogickou činnost

a za reprezentaci školky a města na
celostátní přehlídce mateřských škol
Mateřinka. 

Za dlouhodobou tvůrčí pedago-
gickou činnost byl oceněn také Pavel
Štohl, který před deseti lety stál u zrodu
jediné znojemské vysoké školy. Díky
znalostem pedagogického procesu se
mu podařilo vybudovat kvalitní aka-
demický sbor. V současné době působí
jako prorektor pro studijní činnost
a rozvoj školy, je autorem řady středoš-
kolských učebnic účetnictví a daní,
vysokoškolských skript a dalších stu-
dijních materiálů.

Slavnostní ráz akce podtrhlo
vystoupení dětského souboru Libohlá-
sek při ZŠ nám. Republiky a recitace
s Kytarovým kvartetem při ZUŠ Znoj-
mo. zp, lp

■ „Chceme tímto poděkovat vám, učitelkám a učitelům, za
vaši práci. Jistě to mnohdy nemáte lehké, o to větší dík vám
náleží,“ řekl na setkání s pedagogy v sále Dukly místostarosta
Jan Grois. Na snímku spolu s Jiřinou Hubenou a Růženou
Šalomounovou (vpravo). Foto: Archiv ZL

Magická noc…
Pokračování ze str. 1

Ve 22.00 hodin se o hudební pro-
dukci postará a náladu obecenstva dále
rozjede mezinárodní skupina muzikan-
tů Jam Session, která bude u ohně zdat-
ně improvizovat, a to i na přání
přítomných posluchačů.

Ve Vlkově věži budou k ochutnávce
připraveny vína VOC Znojmo i volný
vstup k pohledům do dáli z jejího ocho-
zu. „Vedle občerstvení, které obstará
Pivnice u Šneka, budete mít dále mož-
nost opéct si i špekáček, ať už vlastní,
nebo na místě zakoupený,“ uvedl za
pořadatele Znojemskou Besedu Jaro-
slav Chaloupecký ml. 

Pálení čarodějnic také odstartuje
Májové slavnosti - maraton květnových
akcí v centru Znojma. Více o nich v pří-
loze A – D. Informace též na webu
www.znojemskabeseda.cz. jch, lp

■ I letos se lidé sejdou za Vlkovou věží u zapálených ohňů a oslaví příchod jara.
Foto: Ivan Roupec

INZERCE
Koupíme ornou půdu. Platba při pod-
pisu kupní smlouvy. Cena až 25 Kč/m2.
Tel. 602 223 027.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou
28. května. Uzávěrka je 18. května.

KONKURZ NA VINOBRANÍ

Konkurz do průvodu Znojemského
historického vinobraní 2015 se
uskuteční v dolním sále Znojemské
Besedy (Masarykovo náměstí 22)
27. 5. od 16.00 do 19.00 hodin.

SBÍRKA AUTOLÉKÁRNIČEK

UKONČENA

„Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří přinesli nepotřebné autolékár-
ničky a podpořili tak dobrou věc.
Vybralo se na dvě stě lékárniček.
Materiál z nich byl roztříděn a odes-
lán do skladu v Ostravě k dalšímu
využití. Ještě jednou velké díky
všem,“ poděkovala Vítězslava Šol-
cová, organizátorka sbírky ve Znoj-
mě.

ZKOUŠKA SIRÉN

Zkouška sirén proběhne ve Znojmě
ve středu 6. května ve 12.00 hodin. 

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 6. 5. od 7.15 do 16.00 hod.

ZNOJMO. Vypnutá část: Mičurinova
4, 5, 7, 9, 13, Hvězdova 8–10, 11–21,
Pražská 33–53, 40, 42A, B, Raisova
1–7, Přímětický 1–3, 9, 22–40, Sta-
nislavova 32, 34, 36, K  Sirotčin-
ci 3–15, Krátká 1–7, Rumunská 1–7,
Slovenská 2–8, Příční 12–26, 17. 
Dne 15. 5. od 7.30 do 15.30 hod.

ZNOJMO. Vypnutá část: Jarošova
ulice 18, 20, 24, 26, 28, 30.
Dne 15. 5. od 7.30 do 15.30 hod.

PŘÍMĚTICE. Vypnutá část: ulice
Ugartova, Jarní, Duhová. Mateřská
škola nebude omezena!
Dne 27. 5. od 12.45 do 15.15 hod.

DOBŠICE. Vypnutá část: Provozy
a zařízení napájené zTS Suchohrdly
VN113 – tj. zahrady u rozvodny smě-
rem do Znojma za tratí vlevo.
Dne 6. 5. od 7.15 do 16.00 hod.

SUCHOHRDLY. Vypnutá část: Pro-
vozy a zařízení napájené z TS
Suchohrdly zahrady Voldřich – tj.
zahrady u rozvodny směrem do
Znojma za tratí vpravo.

POPLATKY ZA ODPADY STEJNÉ

Stejně jako vloni budou občané
Znojma a jeho městských částí pla-
tit čtyři sta korun za osobu. Popla-
tek musí uhradit do 30. června.
Podrobné informace jsou k naleze-
ní na stránkách města Znojma
www.znojmocity.cz v sekci Městský
úřad – Odbory a oddělní – odbor
finanční, záložka Jak si vyřídit.
Poplatek lze uhradit i na pokladně
městského úřadu (Obroková 12).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Jak správně označit budovu

Městská památková rezervace
a její ochranné pásmo

Pokud jsou dochovány v souvislé
řadě tzv. historické tabulky s čísly, mají
popisná a orientační čísla provedení
a barvy podle obrázku 1 (nahoře číslo
popisné, pod ním číslo orientační).
Velikost je 33 x 26 cm. K orientačnímu
číslu je možné uvést název ulice.
U poškozených nebo nečitelných his-
torických tabulek s čísly v původním

provedení doporučujeme s ohledem
na jejich historickou hodnotu provést
přednostně jejich obnovu před jejich
výměnou za novou smaltovou  tabulku.

Obr. 2

Znojmo, Hradiště a Přímětice
Zde mají čísla popisná a orientační

provedení a barvy podle obrázku 2
(nahoře číslo popisné, pod ním číslo
orientační). Rozměry jsou 20 x 25 cm.

Na tabulku s orientačním číslem je mož-
né uvést název ulice. Objekty, na kterých
je orientační číslo uvedeno na původ-
ních cedulkách v provedení s červeným
podkladem a bílým číslováním, budou
považovány jako správně označené.

Ostatní části města – Oblekovice,
Konice, Popice, Kasárna, Mramotice,
Načeratice, Derflice. V uvedených pří-
městských částech je možné zanechat
stávající domovní číslo. Doporučuje-
me označit budovu číslem popisným
taktéž podle obrázku 2.

Obr. 3

Evidenční čísla
U budov, kterým městský úřad při-

dělil číslo evidenční, platí povinnost
označit budovu podle provedení a bar-
vy jako na obrázku 3. Rozměry tabulky
jsou 20 x 16 cm. rs, lp

Vlastníkům nemovitostí ukládá
zákon povinnost označit budovu
číslem popisným, jehož jednotný
vzhled určuje městský úřad, a dále
povinnost domovní čísla udržovat
v  řádném stavu. Zhotovení čísel,
popřípadě jejich opravu a upevnění
na budovu si zajistí každý vlastník sám
na vlastní náklady. 

K usnadnění orientace se označují
budovy dále číslem orientačním, které
se umísťuje pod číslo popisné. Evi-
denčními čísly se pak označují stavby
pro rodinnou rekreaci. 

Majitelé nemovitostí se mohou
obrátit na dodavatele smaltových
tabulí dle vlastního výběru. Opravu
litinových tabulí je možné zadat

u místních zámečnických firem. Více
informací získáte na webu města
www.znojmocity.cz nebo na podatel-
ně znojemského městského úřadu
Obroková 1/12 popřípadě na tel. čísle
515 216 391, 515 216 371.

Provedení popisných, orientač-
ních a evidenčních čísel budov určilo
město Znojmo takto:

Znojmo nabídlo důchodci pomoc, ministerstvo selhalo
Ani po dvou měsících urgencí

Ministerstva práce a sociálních věcí
ohledně existenčních potíží znojem-
ského dů chodce Eduarda Krutiše,
nedostal europoslanec Tomáš Zde-
chovský, který se mu snažil pomoci,
žádné vyjádření.

Zcela opačně však reagovalo město
Znojmo. Na základě upozornění na tíži-
vou životní situaci Eduarda Krutiše, kte-
rou způsobila nedávná Drábkova

reforma sociálních služeb, znojemský
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
nabídl důchodci pomoc a řešení.

Europoslanec navštívil Eduarda
Krutiše v listopadu 2014. Ihned poté na
jeho nedůstojnou životní situaci upo-
zornil v dopisech starostovu Znojma
Vlastimila Gabrhela a také ministryni
práce a sociálních věcí Michaelu Mark-
sovou-Tominovou.

„Starosta Znojma mi sdělil, že sociál-

ní pracovnice pana Krutiše navštíví
a poskytne mu potřebné informace
k řešení jeho situace. Opravdu se tak stalo
a město nabídlo pomoc i možné řešení,“
ocenil Zdechovský vynikající práci odbo-
ru sociálních věcí a zdravotnictví ve
Znojmě a také rychlou reakci starosty
Gabrhela.

Naopak jeho kritika se snesla na
špatnou práci ministerstvo. „Velmi mě
mrzí laxní přístup ministerstva práce
a sociálních věcí. Po opakovaných urgen-
cích stále nemáme žádnou zpětnou vaz-
bu.  Ministerstvo náš dopis nejdříve
ztratilo, a tak jsme ho poslali znovu. Nic-
méně ani poté jsme nedostali reakci na
náš podnět,“ vysvětluje Zdechovský
a dodává, že je přístupem ministerstva
hluboce zklamán a chce na něj upozornit
i premiéra Bohuslava Sobotku a prezi-
denta Miloše Zemana.

Eva Fruhwirtová, Ľuba Peterková

Případ Eduarda Krutiše

Eduard Krutiš chodí o francouzských
holích. Bylo mu diagnostikováno cel-
kem deset onemocnění, na které bere
celkem šestnáct léků, a musí živořit
na ubytovně.  V roce 2003 mu byl
posudkovým lékařem určený třetí
stupeň bezmocnosti. Důsledkem tzv.
Drábkovy reformy mu byla bezmoc-

nost snížena na první stupeň, což
automaticky znamenalo snížení náro-
ku na péči. Eduard Krutiš má problém
vyjít se svým důchodem a navíc se
snížením stupně bezmocnosti nemá
nárok na stálou péči. Pečovatelka za
ním dochází pouze jednou týdně, což
zdaleka nestačí pro jeho potřeby.

Obr. 1



5Městský úřad informujeZNOJEMSKÉ LISTY

Do parku se vrátila historická kašna
Kašna v Městském parku ve Znoj-

mě, ale také morový sloup ve Valticích,
kašna na náměstí v Lednici nebo mozai-
ky v kroměřížské rotundě. 

To jsou vizitky restaurátorské prá-
ce akademického sochaře Jindřicha
Plotici Steina, který v minulých dnech
dokončil restaurování v úvodu zmí-
něné kašny do znojemského parku.
Šlo o první zakázku, kterou pro Znoj-
mo dělal. Veškeré úkony a práce při
obnově historické kašny, a to včetně
restaurátorských prací, stály městskou
kasu čtyři miliony korun.

Bylo opravdu nutné kašnu restau-
rovat?

Ano. I když to nebylo vidět na
první pohled, byla v dezolátním stavu.

Díly kašny byly rozlámané na kusy,
voda se dostávala do materiálu a při
zmrznutí ho dále trhala. Například
malá mísa byla rozlomená na čtyři
části.

Co předcházelo samotnému res-
taurování?

Samozřejmě jsem
si prostudoval historii
kašny – není ani moc
dlouhá, ani moc jistá.
Důležitější bylo předem
prozkoumat materiál
a všechna poškození,
aby se nám při demon-
táži jednotlivé díly
nerozpadly pod ruka-
ma. Později bylo dobré
znát důvody poškození,
abychom se podobným
chybám vyhnuli.

Jaký byl zvolen
postup při stěhování
kašny?

Kašnu jsme roze-
brali na jednotlivé
díly, které jsme
potupně stěhovali.

Největší díly, tedy obě mísy, z čehož
ta větší váží přibližně tunu, jsme před
manipulací umístili do dřevěné kon-
strukce, aby se při převozu ještě více
nepoškodila.

Co vše jste na kašně dělal?
Nejdříve bylo potřeba odstranit

beton, kterým byly některé díly
vyplněny. Potom bylo třeba ty díly
očistit. Pak jsme lepili fragmenty.
Mimo ryb, které jsou pozdějším
doplňkem, byly téměř všechny díly
rozlámané. Po slepení jsme lepené
části zevnitř přelaminovali, aby měly
větší pevnost. Vrchní mísa byla roz-
lámaná. Větší spodní mísu prasklou
na několika místech jsme úplně vyla-
minovali tak, že se už voda nedostane
do trhlin. Některé díly kašny jsme
museli vytvořit znovu. Po tomto zása-
hu doufáme, že kašna v parku bude
sloužit dál, ale bude to vždy jen
zachráněný pacient. Bude muset být
často sledován a chráněn například
v zimě dobrým krytím.

Ľuba Peterková

■ Čištění vany kašny. Foto: Archiv JPS

■ Puklina v malé míse kašny. Foto: Archiv JPS

■ Sochař restaurátor Jindřich Plotica Stein při práci na středovém
sloupu kašny. Jeho práce na památkově chráněném objektu byla
pod drobnohledem zástupců znojemské radnice i ředitele Národ-
ního památkového ústavu v Brně Zdeňka Váchy. Foto: Archiv JPS

Zásahy v Gránickém údolí 
Milí návštěvníci Gránického údolí,

jak jste si jistě všimli, na počátku měsí-
ce března tohoto roku započaly v leso-
parku těžební práce. Dělníci s pilami,
vyvolávají poměrně mnoho otázek,
tak bychom je rádi zodpověděli a věc
uvedli na pravou míru.

Pozemky, na kterých těžba probí-
há, jsou lesními pozemky ve smyslu
lesního zákona, tudíž hospodaření
na nich se řídí zpracovaným lesním
hospodářským plánem. Tento plán
vytváří jednou za deset let firmy s licen-
cí udělovanou Ministerstvem země-
dělství prostřednictvím krajských
úřadů. Podle těchto plánů spadají
porosty Gránického údolí do
ochranných lesů se zesílenou
rekreační funkcí. 

Z tohoto důvodu se přis-
toupilo pouze k nahodilé těž-
bě, nikoliv k těžbě obnovní,
která by v hospodářském lese
proběhla daleko razantněji.
Odstranily se stromy zdravot-
ně poškozené a stromy ohro-
žující bezpečnost návštěvníků.
Při stanovování intenzity zá -
sahu byl brán v potaz i těžce
 přístupný terén a přirozená
obnova daného stanoviště. 

Díky těžbě došlo k pro-

světlení porostů. Tím bude zajištěna
přirozená obnova porostu, což je nej-
vhodnější způsob zajištění obnovy lesa,
vede ke zlepšování stavu lesa a je plně
v souladu s trvale udržitelným hospo-
dařením. Znamená to, že bude využito
přirozeného zmlazení a pouze mezery
s  nedostatečným počtem jedinců
budou vyplněny umělou sadbou. 

Odklizení těžebních zbytků započalo
již bezprostředně po provedené těžbě.
Dále bude následovat rekonstrukce
zábradlí a drobné úpravy cestní sítě.
V  současné době naši zaměstnanci
odstraňují v Gránicích i škody napáchané
větrem. Městské lesy Znojmo - jg, zt

Park bezpečnější
Městská zeleň ve spolupráci

s Městskými lesy přistoupila k asanaci
celkem 22 stromů (21 v Horním parku
a 1 v Dolním parku). 

Všechny tyto stromy byly podle
posudku dendrologa nebezpečné, měly
poškozené kmeny, byly proschlé nebo
napadené infekcí a na všechny tyto stro-
my bylo vydáno příslušné povolení ke
kácení. Kvůli bezpečnosti byl Horní
park na několik hodin veřejnosti uza-
vřen, aby kolemjdoucí nebyli ohroženi
případným pádem stromů či větví. zp

Výsledky soutěže
O nejkrásnější velikonoční výzdobu 
(poukazy Městské zeleně + vstupenky
ZHV)
Erika Ďurišková, Mramotice 10
Kselíkovi, Přímětická 29, Znojmo
Marie Leitnerová, Kasárna 35
O nejkrásnější velikonoční výlohu
(poukazy Městské zeleně) – MPR
Leka Šperky, Obroková 272/7
Karlova pekárna, Dolní Česká 39
Pour Intérieur, Horní Česká 8
O nejkrásnější velikonoční břízku
(vyjížďka turistickým vyhlídkovým
vláčkem)
MŠ: MŠ nám. Republiky 15
ZŠ: ZŠ Mládeže 3
Zvláštní cena: Dětský domov Znojmo

■ Zaměstnanci městských lesů odstranili v Gránicích
zdravotně poškozené stromy i škody napáchané silným
větrem. Foto: ML Znojmo

■ Jeden z poražených stromů v dolní části
městského parku. Foto: Archiv ZL

■ Zvláštní cenu za originalitu získala Eva
Zlomková z Kasáren. Foto: Archiv ZL
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Na plovárně Rakušanům rozumí

■ Alice Vrbicová své žáky nijak nešetřila. Přesto bylo při výuce němčiny i veselo. Foto: lp

Městské lázně, ale především zno-
jemská plovárna v Louce jsou v létě
stále častějším cílem návštěvníků
z Rakouska.

Aby se s nimi obsluha plovárny
domluvila, absolvovali pracovníci měst-
ských lázní a plovárny intenzivní kurz
němčiny. Pod vedením zkušené peda-
gožky Alice Vrbicové šla výuka cizího
jazyka patnácti zaměstnancům přece jen
lehčeji. „Nešlo o klasickou výuku němči-
ny. Kurz byl koncipován na specifikum
profese – tedy tak, aby německy mluví-

cím návštěvníkům zaměstnanci poradili
při běžném provozu. Paní učitelka pro
ně měla do každé hodiny vždy perfektně
připravené pracovní listy s texty, se kte-
rými se mohou v praxi setkat. Tedy tak,
aby byli schopni podávat základní infor-
mace i první pomoc. Od plavčíků, šat-
nářek i pokladních,“ uvedl František
Svoboda, správce výše zmíněných spor-
tovních zařízení města. V současnosti se
pracovníci plovárny připravují na zahá-
jení letní sezony. Plovárna v Louce se ofi-
ciálně otevře  16. května. lp

Nádoby na bioodpad jsou stále
k dispozici. Stačí o ně požádat

Svoz nádob na bioodpad už je
v plném proudu. Kdo ještě nemá ná -
dobu na bioodpadu, nemusí zoufat.
Zažádat si oni může na městském úřa-
dě. K  dispozici je ještě téměř tisíc 
ná dob.

Má-li u domu zelenou plochu a tří-
díte bioodpad, stačí dostavit se na odbor
investic a technických služeb na Obro-
kové ulici 10, a to konkrétně za Petrou
Holíkovou. Zde se vyplní žádost, na
základě které si může plastovou ná dobu
na bioodpad vyzvednout v areálu spo-
lečnosti .A.S.A. EKO Znojmo na

Dobšické ulici. Do kontejneru na biood-
pad lze vyhazovat trávu, rostliny
arostlinné zbytky, seno, slámu, listí, štěp-
ky a piliny nebo dřevní hmotu včetně
menších větví. Do bionádoby naopak
nepatří zbytky jídel, živočišné zbytky,
exkrementy zvířat, komunální odpad
nebo recyklovatelné složky odpadu,
nebezpečný odpad, stavební odpad nebo
textil. Bioodpad se sváží ve stejný den,
jako je svoz komunálního odpadu, a to
každý lichý týden. Tato služba je bez-
platná, tedy v  rámci služeb za svoz
komunálního odpadu. zp

Česko‐rakouský poradenský
den k důchodům

Pracujete nebo jste pracovali
v Rakousku, a chcete znát vše o svém
důchodu? 

Experti z  institucí důchodového
pojištění obou zemí každému příchozí-
mu konkrétně poradí na Česko-rakous-
kém poradenském dni, který se bude
konat 19. května v prostorách OSSZ
(Vídeňská 31, Znojmo). Zájemci o infor-

mace týkající se jejich důchodu budou
potřebovat své doklady o pojištění
a občanský průkaz nebo cestovní pas.

Odpovědi na vaše otázky vám pře-
dloží konzultanti jak z ústředí ČSSZ, tak
z rakouské strany (PVA Wien) od 9.00
do 16.00 hodin. Tlumočení je zajištěno
zdarma. K individuální konzultaci se
můžete objednat na tel. 515 205 210. lp

INZERCE



7Městský úřad informujeZNOJEMSKÉ LISTY

 jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Kolumbus našel nabídky za vás

Zámečníky/svářeče – svařování CO2

+ plamenem, orientace ve výkresech
Pracovník pro opakovanou montáž

strojních částí a podsestav – zruč-
nost a orientace ve výkresech
Pracovník technické kontroly –

dobrá znalost technické dokumen-
tace a výkresů
Lakýrník – zkušenosti s lakováním
mokrou barvou
Pracovník údržby – samostatnost
a odborná zdatnost
Samostatný elektrikář – oprávnění
dle vyhlášky 50/78 Sb. Podmínkou,
zapojování a montáž elektrických
zařízení.
Bližší informace: pí Ensingerová,
tel. 515 282 316. Životopisy zasílejte
na personalni@sszn.cz

AGENTURA SLUNÍČKO
přijme šikovné spolehlivé dívky 
pro práci 
Animátorky/chůvičky

na letní prázdniny ve Znojmě a okolí.
Pokud ráda pracuješ s dětmi, pošli
svoji fotografii a CV 
na info@agenturaslunicko.cz.

RADNICE VYPISUJE KONKURZ 
na ředitele/ředitelku mateřské

školy

Znojemská radnice hledá nového
ředitele/ředitelku pro mateřskou
školu na náměstí Armády. 
Zájemci mohou poslat přihlášku
s požadovanými přílohami
nejpozději do 15. května do 14.00
hod. na sekretariát města Znojma,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.
Rovněž je možné odevzdat všechny
podklady osobně na podatelně
městského úřadu. Předpokládaný
nástup do funkce je 1. srpna. 
Více informací naleznou zájemci 
na webu www.znojmocity.cz 
na elektronické úřední desce.

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s. r. o.
Hlavní 136/34, 
669 04 Znojmo-Přímětice,
www.sszn.cz
přijmou
Obsluha CNC obráběcího centra –

znalost obrábění a výkresů

PRÁCE V ČESKU PRÁCE V RAKOUSKU

Obsluha v bufetu 

Buffetkraft
Adecco GmbH Wien
wien.740@adecco.at
Částečný úvazek, nástup okamžitě,
mzda mezi 8,94 a 9,56 EUR/hod.

Pomocný dělník na stavbě 

Bauhelfer
Arbeiterring Personalbereitstellung
GmbH NÖ,
b.pressl@arbeiterring.at
+43 (0) 4232 37 182, kl. 13 Bernd Pressl
Min. mzda dle KS 1.883,28 EUR/měs. 

Koupíme ornou půdu. 
Platba při podpisu kupní

smlouvy. 
Cena až 25 Kč za m2. 

Telefon 602 223 027.

Vhodné kandidátky budeme 
kontaktovat. 

RESTAURACE NA VĚČNOSTI přijme
kuchaře/kuchařku. Kontakt: 
ajasof@gmail.com, tel. 775 939 898.

EXCALIBUR-CITY přijme pro
provozovny Hatě a Hevlín
– šéfkuchaře

– kuchaře, kuchařky

– pizza kuchaře/ kuchařky

– číšníky, servírky

– brigádníky – bar/ kuchyň

Své životopisy zasílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com

PENZION EDEN Znojmo přijme
kuchaře/kuchařku. 
Kontakt tel. 777 611 429

Gelateria ANGA
na Přímětické 12 ve Znojmě hledá
brigádníky. Info u obsluhy cukrárny.

MASÁŽE

Lubomír Musil
Městské lázně Znojmo

Tel.: 605 154 160,
e-mail: masaze.lubos@seznam.cz



■ V centru města Znojma vznikne
pivní restaurace. Znojemský městský
pivovar se po výběrovém řízení stal
pronajímatelem prostor bývalé restau-
race Country na Masarykově náměstí
v atriu budovy Znojemské Besedy. „Ješ-
tě letos se zde po kompletní rekon-
strukci otevře nová osvěžovna
obyvatelstva, které jistě ocení i velikou
zahrádku v centru města,“ přibližuje
Miroslav Harašta ze společnosti Zno-
jemský městský pivovar.

■ Vybrali značku piva. Skončilo výbě-
rové řízení na značku pro pivovar. Zví-
tězila práce grafika Jiřího Světlíka, a to
jednoduchá barevnost a název Znojem-
ské pivo. Jiří Světlík je zkušený výtvar-
ník, který pracuje sedmadvacet let
v oblasti grafického designu, plakátové
tvorbě a výstavnictví. V současnosti
předává své zkušenosti studentům
Fakulty designu a umění Ladislava Sut-
nara ZČU v Plzni a na Soukromé střed-
ní uměleckoprůmyslové škole Zámeček
v Plzni. 
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Co se děje ve znojemském pivovaru?
Pivovar se má s  přicházejícím

jarem čile k světu. Společnost Znojem-
ský městský pivovar, kterému město
pronajalo část areálu pivovaru, nelení
a pracuje na tom, aby již v létě mohli
Znojmáci ochutnat vlastní znojemské
pivo. První várka, kterou ochutnají na
Pivních slavnostech 13. června, se sice
ještě uvaří ve Svitavách, ale další už

sládek připraví přímo v pivovaru. Po
letech se tak do centra Znojma vrátí
výroba piva.

Vzhledem k omezujícím podmín-
kám, které vyplývají ze smlouvy mezi
městem Znojmem a společnostní Hei-
neken, se v současné době mohou v pro-
storách bývalého pivovaru prodávat
pouze produkty této společnosti. Aby

byla dodržena smlouva, Znojemský
městský pivovar proto nyní budujeme
v prostorách pivovaru dočasné prodejní
místo pro produkty zmíněné společ-
nosti. Své vlastní pivo pak bude lidem
nabízet v novém útulném prostoru
bývalé restaurace Country v centru
města. ČB, lp

Hledáme dobré lidi 
do pivovaru!

„Pomalu a jistě 
začínáme  oslovovat 

Znojmáky. 
Potřebujeme šikovné lidi 
na hlavní pracovní poměr 

jak do obchodu, 
tak i do výroby a služeb,“ 

říká 
za Znojemský městský pivovar

Miroslav Harašta.

■ Znojemské pivo bude vařit tradice
a mládí. Pivovar navázal spolupráci
s Karlem Čaňkem (na snímku), býva-
lým zkušeným sládkem pivovaru Hos-
tan, a Lubošem Vránou, současným
sládkem pivovaru Chotěboř. Tito Mistři
sládci připravují návrh receptury pro
vaření piv ve znojemském pivovaru.

■ Rekonstrukce kanceláří v pivovaru. Krásné prostory kanceláří, na kterých se
podepsal zub času, postupně dostávají nový kabát.

■ Další proměny znojemského pivovaru můžete sledovat na stránkách www.pivo-
varznojmo.cz a na facebooku Znojemskepivo. Všechna fota na straně: Archiv ZL

Město jedná o vzniku
nové expozice

„Vybudování a zprovoznění mini-
pivovaru znamená nejen nová pracovní
místa, ale také další turistický cíl. Pivo-
varská turistika, pokud ji mohu takto
nazvat, vzkvétá stejně jako ta vinařská
a budu velice rád, pokud bude Znojmo
nabízet i toto. Jednáme totiž mimo jiné
i s Národním zemědělským muzeem,
které by mělo v prostorách bývalé varny
vybudovat zážitkovou expozici pivo-
varnictví. Pokud se nám to povede, do
areálu pivovaru budou po dlouhých
letech opět proudit turisté,“ vyjádřil se
před časem starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. O vybudování expozice pro-
bíhají v současnosti intenzivní jednání.
Pokud dospějí do zdárného konce, areál
pivovaru ožije nadvakrát. zp

■ Ideový návrh prostoru budoucí nové restaurace od znojemské architektky Ivony
 Poláčkové. Takto by měl vypadat interiér bývalé Country restaurace.
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Maraton kulturních akcí Májovek
odstartují dechovky

Májovky - kulturní květnový mara-
ton - odstartuje v neděli 3. května PŘE-
HLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB.
V Kapucínské zahradě za Vlkovou věží
se od 14.00 do 18.00 hodin představí
místním už známí Amatéři z Dobšic
s kapelníkem Romanem Teplým, ale

také kapela Vysočinka z  Humpolce
v čele s Tomášem Vodrážkou a ze Slo-
venska dorazí Bojnická kapela a Drie-
tomanka. Vstupné na Přehlídku
dechových hudeb je sto korun a lístek
lze koupit na místě. Zajištěno bude
i občerstvení. jch, lp

Květen se ve Znojmě již tradičně
nese ve jménu Májových slavností,
které svým pestře poskládaným pro-
gramem cílí na široké spektrum lidí
napříč všemi generacemi. 

Centrum města nabídne vyžití
těm, kteří mají rádi kulturu, dobré

víno a gastronomii, ale také design.
To vše s puncem originality! 

„Na Májové slavnosti se mohou
těšit nejen Znojmáci, ale i návštěvníci
z ostatních koutů naší republiky,
podle mých postřehů z loňského roku
určitě i cizinci. Líbí se mi možnost
propojit nabídku zajímavých kultur-
ních akcí s návštěvou turisticky nemé-
ně zajímavých míst a objektů města,
jakými jsou podzemí, radniční věž
nebo znojemský hrad,“ říká na úvod
ředitel Znojemské Besedy František
Koudela. 

„Pro nás jako organizátory kul-

Hned v úterý 5. května od 14.00 do
22.00 hodin a ve středu 6. května od
10.00 do 18.00 hodin proběhnou na
Horním náměstí již posedmé DNY
PARTNERSKÝCH MĚST, tedy pře-
hlídka kultury a gastronomie našich
spřátelených obcí. „V letošním roce při-
jedou delegace ze šesti partnerských
měst, a to z italských měst Trento-Povo,
Trento-Villazzano a Pontassieve, z ra -
kouského Retzu a ze slovenských měst
Bratislava-Ružinov a Nové Zámky.
V těchto dvou dnech si Znojmáci budou
moci přímo na náměstí zakoupit deli-
katesy, pokrmy, vína a výrobky typické
pro danou zemi či oblast – například
výbornou italskou kávu, víno, sýry nebo
pravý olivový olej. Slovenská města se
budou prezentovat nejen svými sýro-

vými specialitami, ale také řezbářskými
a šperkařskými výrobky,“ popisuje Dny
partnerských měst tisková mluvčí města
Znojma Zuzana Pastrňáková. Na pódiu
se budou po oba dva dny střídat sou-
bory a zpěváci ze všech přítomných
měst. Z programové nabídky stojí za
vidění například 5. května vystoupení
Dětského a mládežnického souboru
Karpaty z Bratislavy-Ružinova (14.30.),
tance A.S.D. Fenice z Pontassieve
(17.30) nebo znojemské skupiny Kris-
tovy léta (20.30). 6. května zazpívají
v 11.00 hodin Isabel Tamiazzo z Treta-
Povo, ve 13.00 soubor Matičiarik
z Nových Zámků, v 15.00 zpěváci
z Trenta-Villazzana a o hodinu později
v 16.00 vystoupí znojemská taneční sku-
pina Might Shake. lp

Partnerská města přivezou
gastrolahůdky i zábavu

Vyrazte za vínem, 
kulturou, 
designem 
a poznáním!

■ Muzikanti, co žádnou zábavu nezkazí, patří do mnohem početnějšího ansámblu místní
dechové kapely Amatéři z Dobšic, která se již několik let těší nemalému zájmu milovníků
dechovky. Na pódiu zazpívají fešné cérečky a ogaři jim k tomu zahrají hezky od podlahy nejen
od místních, ale i od hostujících kapel. Foto: B. Štrubl

turních akcí je důležité, aby si přišly
všechny věkové skupiny na své a všich-
ni návštěvníci se dobře bavili. Promyš-
leně poskládaný program Májových
slavnosti je důkazem, že pestrá nabíd-
ka znamená zábavu skutečně pro kaž-
dého,“ říká ředitel František Koudela.
Právě Znojemská Beseda je hlavním
pořadatelem Májových slavnosti.

Již vloni přišel ředitel Znojemské
Besedy s velmi výstižným mottem: 
Pro jarní květnové dny si nemůžete
vybrat lepší místo, než je Znojmo!

Beze zbytku tak lze chápat nepro-
marnit účast na některé z desítek dal-

ších květnových akcí konaných ve
Znojmě i v tomto roce. Za pozornost
veřejnosti totiž čekají i mnohé dopro-
vodné aktivity přímo či nepřímo spo-
jené s Májovými slavnostmi. 

Na startu je nová letní turistická
sezóna a s ní otevření městské plo -
várny Louka, dále výstava věnovaná
architektuře, Férová snídaně, Muzejní
noc, Modelbraní, Eurovýšlap i cyklis-
tické vyjížďky ve společnosti Cyklo
Klubu Kučera. Vyrazte tedy nejen 
na Májové slavnosti za vínem, kultu-
rou a poznáním! Jste srdečně očeká-
váni! lp
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Studentský Majáles poprvé s vysokou 
Pomyslné kulturní žezlo Májovek

převezmou 7. května znojemští studenti
a začne tak největší studentská akce
v našem městě – MAJÁLES. Jeho letošní
ročník je připraven za mediální spolu-
práce s televizní stanicí Óčko. Vedle boha-
tého hudebního programu, tradiční volby
krále akrálovny Majálesu či studentského
průvodu městem se můžeme těšit na
atraktivní prezentaci znojemského Majá-
lesu v hudebním pořadu Mixxxer. Do
průvodu, který je v režii samotných akté-
rů, se poprvé zapojí i studenti Soukromé
vysoké školy ekonomické – jediní zástup-
ci vysokého učení ve Znojmě. 

Studentskou veselici zahájí v 10.00
hodin již zmíněný průvod, který dojde
kolem 11.00 na Horním náměstí, odkud
z pódia budou zábavu osobitě řídit nepře-
hlédnutelní hoši s mnoha talenty Nasty

a En.dru. V  programu odmoderují
pěvecké sbory Chorus duel battle
(11.00–11.30), vyhlášení vítěze průvodu,
od 11.45 studentské divadelní předsta-
vení, od 12.00 volné apovinné disciplíny
kandidátek na královnu aod 13.10 volné
a povinné disciplíny kandidátů na krále.
Ve 12.30 na pódiu zatančí CSB Crew
Znojmo a od 12.55 vystoupí s kytarou
zpěvák Petr Malý, od 14.30 bude Wor-
koutová skupina (posilování s vlastní
vahou těla), od 15.00 indie rock skupiny
Leonies, v 15.30 přijde vyhlášení krále
a královny Majálesu a od 16.00 do 22.00
hodin série několika hudebních vy -
stoupení skupin ALRIGHT NOW,
N.O.D.U.R., MY DOGS BONE,
ARRHYTHMIA aZAKÁZANÝ OVO-
CE. Na afterparty jsou nachystané Har-
vart klub, La Rutyka a další. lp

■ Průvod studentů projde trasu od lázní přes Horní park, ulicemi Kovářskou, Dolní Českou,
Zámečnickou, Obrokovu až na Horní náměstí. Foto: Archiv ZL

Jarovín Rosé nabídne růžová vína 
se zlatou vstupenkou

Ve stejný den jako Majáles, tedy
7. května, si budou moci milovníci vína
vychutnat dvanáctý ročník mezinárod-
ní soutěže růžových vín a klaretů JARO-
VÍN ROSÉ, který ve spolupráci
s městem Znojmě organizuje Branko
Černý. V uličce pod městským úřadem
(Obrokova ul.) a v jeho foyer najdete
od 16.00 do 23.00 hodin pultovou
degustaci vín z Moravy, Čech, Rakouska
a Maďarska. Vína doplní vynikající
gastronomie připravená šéfkuchařem
Hotelu Happy Star Davidem Fučíkem.
A ten slibuje tříchodové menu a dvě
hlavní jídla. „Jako předkrm bude terina

z  husích jater provoněná koňakem
a čerstvými bylinkami přelitá omáčkou
z  lesního ovoce,“ láká šefkuchař na
jeden z pokrmů.

Na opravdové fajnšmekry čeká
V.I.P. zóna., která představuje rozšíře-
nou nabídku růžovek i gastro zážitků.
Vstoupit do vybrané zóny může každý,
kdo si zakoupí zlaté vstupné.

Návštěvníci Jarovínu Rosé získají
přehled o aktuální nabídce růžových
vín na našem trhu a gastronomickou
inspiraci na jarní a letní měsíce. Více
informací včetně cen vstupného najdete
na www.jarovin.cz. lp, jch

Výstava o architektuře ukáže nejen
márnici jako kulturní centrum

Architektura k mání! je výstava,
kterou po celý květen najdete v blízkosti
bývalého pivovaru. Výstava věnovaná
architektuře ukáže, jak je možné z opuš-
těné industriální stavby vybudovat
moderní kulturní centrum. 

Stejně jako ve Znojmě i v mnoha
dalších evropských městech řeší otázku
využití budov, které postupem času
ztratily svoji původní funkci. Přijďte se
podívat na úspěšné přeměny loděnic,
pivovarů nebo třeba městské márnice
na příjemná místa, do kterých se díky
podpoře místních samospráv a komunit
vrátil život. Znojmo se stane čtvrtým

městem, po Plzni, Praze a Ústí nad
Labem, které tuto výstavu veřejnosti
představí. „Důvod, proč jsme se výstavu
rozhodli přivézt do Znojma, je, že i naše
město má své opuštěné průmyslové
areály, které může osud těch zahranič-
ních inspirovat. Areál bývalého pivo-
varu už s postupným oživováním začal,
proto nám přišlo příhodné umístit tuto
výstavu v jeho blízkosti,“ řekla Lenka
Lovicarová ze spolku Umění do Znoj-
ma. Výstava je pořádaná ve spolupráci
se společností Plzeň 2015 – Evropské
hlavní město kultury, portálu Industri-
ální stopy a Galerií J. Fragnera. ak

V Hradebním příkopu posnídají lidé společně. Na Férové snídani
V sobotu 9. května se ve Znojmě

sejdou desítky lidí na společné snída-
ni, aby podpořili fair trade a lokální
produkty.

Piknik Férová snídaně NaZemi

proběhne od 10.00 hodin v prostorách
Hradebního příkopu u Dolního parku.
Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve
stejný den a ve stejný čas na více než
stovce míst po celé ČR sejdou tisíce lidí,

aby daly najevo, že podporují fairtra-
dové a lokální pěstitele. Stane se tak na
Světový den pro fair trade, který se slaví
každoročně druhou květnovou sobotu.
V České republice bude tento piknikový
happening již popáté.

„Zájem o Férovou snídani roste. Je
vidět, že lidé se více zajímají o původ
výrobků. Zatímco v roce 2011 se snídalo
v jednačtyřiceti městech či obcích, tak
loni se akce konala už na sto devatenácti
místech a navštívilo ji na čtyři a půl
tisíce lidí,“ uvedla Gabriela Štěpánková
z nevládní organizace NaZemi, která
akci koordinuje.

Účastníci si sami přinesou napří-
klad fairtradové kakao od pěstitelů
z Ghany, kávu z Guatemaly nebo čaj
z indických čajových zahrad.  A k tomu
si do košíku mohou přibalit třeba vajíč-
ka od místního chovatele, lokální med
či domácí marmeládu. Společně pak

posnídají na veřejném místě, aby vyjá-
dřili podporu produktům, při jejichž
výrobě nebyla porušována lidská práva,
poškozováno životní prostředí či zneu-
žita dětská  práce.

„V loňském roce jsme pořádali Féro-
vou snídani poprvé, a to v prostoru ulice
Přemyslovců v rámci Garage Designu.
Letos jsme se rozhodli akci pojmout tra-
dičněji – formou pikniku v příjemném
prostředí Hradebního příkopu. Věříme,
že pohodová atmosféra naláká mnoho
nadšenců aohlasy budou minimálně stej-
ně tak pozitivní jako vloni,“ řekla Andrea
Krčálová ze spolku Umění do Znojma,
který stojí za organizací společné snídaně
ve Znojmě.

Podrobné informace k letošní sní-
dani jsou průběžně aktualizovány na
webových stránkách www.ferovasni-
dane.cz. Přijít může každý, bez rozdílu
věku! ak, lp■ Loňskému ročníku Férová snídaně přálo počasí i zájem lidí. Foto: Archiv UDZ
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Garage Design: Do třetice všeho dobrého
a naposled v pivovarských garážích!

Garáže bývalého znojemského
pivovaru se 22. a 23. května promění
v pestrý trh autorských výrobků. Třetí
ročník GARAGE DESIGN láká na
módu, umění i kulturu.

Po dva květnové dny dostanou
vyznavači originálních kousků možnost
nakoupit výrobky přímo od designérek
a designérů. Nabídka je koncipována
tak, aby všichni členové rodiny mohli
na akci strávit příjemně celý den, a to
nejen nákupy. Za organizací akce stojí
spolek Umění do Znojma ve spolupráci
se Znojemskou Besedou. 

„Pro děti budou přichystány
výtvarné dílny, kde si budou moct pod
vedením umělců vytvořit své vlastní
výrobky. V odpočinkové zóně na ulici
Přemyslovců bude zase možnost spor-
tovního vyžití – stolní tenis, kola nebo
skákací lana. Pro rodiče máme v pro-
gramu výstavu putovní galerie Fresh-
men’s Gallery, která představí tvorbu
mladých umělců a čerstvých absolven-
tů uměleckých škol. A to vše mohou
vychutnat u dobré kávy připravené
v rámci Dne kávy,“ říká Andrea Krejčí,
jedna z členek spolku Umění do Znoj-
ma, která se podílí na organizaci akce.

Nákupní odpoledne vystřídají ve
večerních hodinách umělecké přednáš-
ky a koncerty. „Po skončení designo-
vých trhů bude následovat kulturní část
programu. A to v pátek prezentace sou-
časného umění PechaKucha Night,
v sobotu koncert kapely WWW. Oba
dva dny pak budou zakončeny after-
party s renomovanými DJs,“ uvedla dal-
ší členka organizačního týmu Andrea
Krčálová.

Během celého víkendu si návštěv-
níci budou moci pochutnat na dobrém
jídle – italské kuchyni, vegetariánských
i veganských dobrotách nebo masových
specialitách na grilu. 

Letos naposledy se bude GARAGE
DESING konat v prostorách bývalého
pivovaru. Samozřejmě to neznamená,
že oblíbená akce končí! Jen si do
budoucna bude hledat jiné místo, neboť
garáže bývalého pivovaru čekají staveb-
ní úpravy. ak, lp

Program:
Pátek 22.5.
15.00–20.00 Market originální autor -

ské tvorby
20.20 PechaKucha Night vol.12

22.30 Koncert + afterparty Šimon Holý
aka HOLY

Sobota 23.5.
11.00–19.30 Market originální autor -

ské tvorby
13.30–16.00 Výtvarné dílny pro děti
20.00 koncert WWW
22.00 Afterparty DJ Murder Bear

Doug + DJ Duck the Mainstream

Doprovodný program
– výstava současného umění putovní

galerie Freshmen’s Gallery
– odpočinková zóna v ulici Přemys-

lovců
– houpací sociálně sítě – projekt Azy-

lového domu ve Znojmě
– Den kávy
– výstava Architektura k mání!

Festival vína VOC se nafoukne do šířky

■ Která žena by odolala? Foto: Pavlína Prokůpková ml.

Osmý květen bude ve Znojmě patřit
také vínu, tentokrát bílému. Na Horním
náměstí se bude konat již sedmý ročník
FESTIVALU VÍNA VOC ZNOJMO,
den plný vína, folklóru a gastronomie.
V rámci festivalu se jako každoročně
představí nově certifikovaná vína VOC
Znojmo, kterých z odrůd Sauvignon,
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené roč-
níku 2014 bylo zatříděno celkem 21
adoplní tak nabídku VOC vín předešlých

ročníků. Nebudou chybět ani Pohořelic-
ký kapr upravený na různé způsoby dle
kuchařů místních restaurací, živá hudba
více žánrů či taneční rytmy. Programem
bude provázet pan Ivo Dvořák, vicepre-
zident Asociace sommelierů.

Ana co se v rámci programu mohou
návštěvníci těšit? „Na festivalu vystoupí
samozřejmě místní soubory, a to dětský
folklórní soubor Dyjavánek aCimbálová
muzika Antonína Stehlíka. Přivítáme

také folklórní soubory Salajka Dambo-
řice aCifra aKalina nebo písničkáře Jaro-
slava Hutku. Španělské rytmy budou znít
od skupiny Martin Bies & Flamenco
Clan, energický etnošraml předvede
Rataraj abubenická show v rytmu samby
v podání skupiny Tam Tam Batucada
jistě nenechá nikoho chladným,“ zve
návštěvníky ředitel Znojemské Besedy
František Koudela, který je zároveň před-
sedou VOC Znojmo.

Stoupající obrovský zájem návštěv-
níků letos poprvé nafoukne Festival
vína VOC do šířky. Premiérově nebude
program probíhat pouze na Horním

náměstí, ale rozšíří se také do přilehlých,
pro tento účel takzvaných odrůdových
ulic. „Na Obrokové ulici budeme na -
lévat pouze sauvignony a ulici tak
 symbolicky v den konání festivalu pře-
jmenujeme na Sauvignonovou ulici.
Podobně Václavské náměstí překřtíme
dle druhu nabízeného vína na Veltlínské
náměstí a Slepičí trh se promění na Ryz-
linkový trh, neboť se zde budou podávat
pouze vína odrůdy Ryzlink rýnský. Na
každém z těchto třech míst bude k dobré
náladě hrát cimbálová muzika,“ přibli-
žuje festivalovou novinku jeho předseda
František Koudela. jch, lp■ Festival vína VOC přináší potěšení chutí i očí. Foto: Archiv ZL

■ Festival jen na Horním náměstí již vloni praskal ve švech. Foto: Archiv ZL
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Začala letní sezóna: Jste srdečně 
zváni užít si letní pohodu na Vranovsku

Začala rekreační sezóna na Vra-
novsku a přichází s bohatší nabídkou
zážitků pro jednotlivce, přátele, rodiny
s dětmi i seniory. Návštěvníci oblíbené
dovolenkové destinace tak budou
moci během následujících měsíců
posoudit, jak je Vranovsko na jejich
příchod připraveno. 

Na každoroční nápor turistů jsou
připravené desítky různých služeb
a aktivit s jediným cílem – zpříjemnit
všem příchozím zdejší pobyt.  V poho-
tovosti je Sdružení pro rozvoj a obnovu
obcí Vranovska i místní podnikatelé
působící v oblasti cestovního ruchu.
A především desítky restaurací, ubyto-
vacích zařízení, oblíbený turistický vlá-
ček, hrady, zámky, ale také lodní
doprava, půjčovny elektrokol a kolobě-
žek či loděk. Stranou pozornosti není
ani prohlídka elektrárny (mimo exkur-
ze do nitra přehrady), Tatra museum
v Bítově, Keramická dílna ve Vranově
nad Dyjí, rybníky u Jejkala, zámeček
Lubo v Podhradí na Dyjí nebo hrad
Hardegg v  Dolním Rakousku. Za
návštěvu stojí určitě každá z  těchto

netradičních místních zajímavostí!
V plné parádě už je i návštěvníky z celé
republiky i ze zahraničí vyhledávaná
Vranovská pláž s otevřenou vodní
 plochou lákající ke koupání, ale také
nemalým množstvím sportovních i kul-
turních aktivit zahrnující adrenalino-
vou houpačku, lanový park půjčovnu
sportovního náčiní a loděk a pro
nejmenší skákací hrad.

„Do příprav sezóny se zapojily
nejenom subjekty přímo z Vranova
nad Dyjí, ale i z dalších obcí – Bítova,
Podhradí nad Dyjí, Lesné, Štítar, ale
i z rakouského Hardeggu. Je potěšitel-
né, že se na rozvoji cestovního ruchu
účastní i organizace, které na Vranov-
sku působí, ale nemají zde sídlo.
Namátkou lze jmenovat Znojemskou
besedu, Vinné sklepy Lechovice nebo
Cykloklub Kučera“, sdělila Petra Matu-
lová z TIC Vranov nad Dyjí. 

Aktualizované a podrobné infor-
mace získáte vždy na www.navstivte-
vranovsko.cz nebo v TIC ve Vranově
nad Dyjí, tel. 515  296  285, e-mail
 infocentrum@ouvranov.cz. lp

Spalovací motory na přehradu nesmí

Na Vranovskou přehradu nesmí spa-
lovací motory. Podle Vodárenské
akciové společnosti kromě mecha-
nického poškození přehrady hrozí
také ohrožení celkové kvality vody.
Nová vyhláška uvádí vodní nádrž Vra-
nov jako lokalitu, kde je možné použí-
vat spalovací motor ovýkonu nejvýše
10 kW a plavidlo smí plout jen rych-

lostí v takzvaně výtlačném režimu.
Majitelé nebo provozovatelé těchto
malých plavidel i přes platnost
vyhlášky na vodní plochu vyjet
nemohou, jelikož zde nadále platí
podmínky pro ochranná pásma toho-
to vodního zdroje, které zakazují
plavbu plavidel se spalovacími moto-
ry na celé ná drži. lp

■ Vranov není jen krásný zámek, ale také malebná přírodní zákoutí vybízející k procház-
kám. Foto: Archiv ZL

Modelbraní bude ve znamení
příjemného dne pro celou rodinu

Devátý ročník soutěže a výstavy
plastikových, papírových a železnič-
ních modelářů Modelbraní 2015 při-
pravili jeho organizátoři – DDM
Znojmo, KPM Znojmo a nově Igra
model – na sobotu 16. května od 
10.00 hodin v areálu Domu dětí a mlá-
deže na Sokolské ulici ve Znojmě.
 Vítána je široká veřejnost!

Oproti loňsku se letošní Modelbra-
ní rozrostlo o soutěž papírových mode-
lářů. Soutěže jsou určeny pro všechny
modeláře bez omezení věku či členství
v organizaci. „V bohatém doprovodném
programu najdou návštěvníci navíc
ochutnávku limonád a k dostání bude
i ojedinělá edice limonád s  logem
Modelbraní. Kdo bude mít zájem, může
navštívit také stánek, kde se ukázkou
představí firma Airbrusch centrum,
která prodává zařízení nejen pro mode-
láře, ale i body painting, nail painting,
airbrush dorty a další. Zájemci si
mohou nechat nanést na tělo tetovací
barvou různé motivy,“ přiblížil novinky
Jan Alexa z organizačního týmu DDM
Znojmo. Vedle tradiční autogramiády
znojemských Orlů bude připravena
autogramiáda znojemských florbalistů

a sportovců amerického fotbalu Knights
Znojmo, kteří předvedou ukázku tré-
ninku. „Jsme rádi, že po roční odmlce
znovu uvidí návštěvníci Modelbraní
auto K.I.T.T. v měřítku 1:1 známé ze
seriálu Knight Rider. Nově ho dopro-
vodí auta značky Mustang,“ doplnil Jan
Alexa. Tradičně čeká v areálu DDM na
příchozí spousta zábavy, hudby, tance,
rc modelů aut a tanků, ukázek činnosti
uniformovaných složek. Své dovednosti

předvedou i radioamatéři. K dispozici
bude skákací hrad, trampolína, mož-
nost střelby z luku, digitální autodráha
nebo šlapací autíčka od cykloklubu
Kučera. Chybět nebude bohaté občer-
stvení včetně opékané kýty a cukrové
vaty, pro dospělé ochutnávka vín Vinař-
ství Lahofer nebo kávy. Modelbraní
2015 je pod záštitou místostarosty měs-
ta Znojma Jana Groise a konat se bude
za každého počasí. lp

■ I takové modely bývají na Modelbraní k vidění. Foto: Archiv DDM

Muzejní noc se 22. května ponese
v tématu Věda a technika u příležitosti
250. výročí úmrtí Prokopa Diviše. 

Od 19.00 do 22.00 hodin budou
zdarma veřejnosti přístupné objekty
pod správou Jihomoravského muzea ve
Znojmě. V minoritském klášteře na -
jdou návštěvníci barmanskou show,
archeologii hrou nebo vystoupení sku-
piny historického šermu Innominatus
s ohňovou show. Na nádvoří muzea
bude připravena ochutnávka vín a sku-
pina Paroháči. Na hradě zapěje sbor
Carmina Clara a čarovat se tam bude
s  barvičkami i hrou na detektivy.
A možná tam potkají strašidlo jako na
snímku. Dům umění představí napří-
klad tvůrčí dílny, molekulární gastro-
nomii i Ledové doupě. Muzejní noc
ovšem nabízí daleko bohatší program.
Stačí se do něho ponořit a užít si noc
v muzejní režii. lp, foto: Archiv JMM



Rekonstrukce Divišova náměstí
a ulic v jeho blízkosti vydala archeo-
logům poklady. Některé nečekali
a jsou unikátní.

Již před loňským vinobraním se
podařilo archeologům odkrýt na Divi-
šově náměstí středověkou královskou
cestu Via Regia (Královská silnice spo-
jená s královskou ochranou – pozn.red.)

a dlažbu z 16. až 17. století. „Pod ní
jsme našli základy jezuitské koleje z 18.
a 19. století. V té době také vznikla
průrva, dnes nazývaná Divišovo

náměstí, pod jehož plochou jsou scho-
vané základy hospodářské části jezu-
itské koleje. Dále jsme tam odkryli
hrob z počátku starší doby bronzové
z únětické kultury. Antropologové již
určili, že v něm byla pohřbena žena.
Měla tři bronzové vlasové ozdoby
a jednu spirálku na klíční kosti, která
jí držela oděv. V rohu náměstí jsme

objevili středověkou
studnu - první ze dvou
vodních zdrojů, o kte-
rých jsme vůbec nevě-
děli,“ popisuje loňské
nálezy David Humpo-
la z Ústavu archeolo-
gie památkové péče
v Brně a vedoucí deta-
šovaného pracoviště
ve Znojmě.

Letos je překvapil
nález u domu na rohu
ulic Horní Česka
a Velká Michalská.
„Objevili jsme tady
cisternu na vodu, kte-

rá je dosti unikátní, protože takového
cisterny máme zdokumentované
zatím jen tři v celé republice!“ konsta-
toval archeolog David Humpola.

Cisterna, jejíž hloubka přesahuje
deset metrů, představuje podélný pro-
stor vysekaný do skály. „Pod
povrchem byl zaklenut kamennou
klenbou a uprostřed zůstal prostor,
který byl ohraničený lanem. Fungo-
valo to jako studna, do které vzlínala
spodní voda a zachytávala se v  ní
i voda dešťová. Ve stěně cisterny se
podařilo objevit vysekaný výkop
s keramickou trubkou. To by odpoví-
dalo době někdy v 17. století, kdy se
tady pokládal keramický vodovod.
Tehdy se cisterna stala součástí měst-
ského vodovodu s pitnou vodou. Ke
změření hloubky jsme použili geolo-
gický vrták. Dostali jsme sondu do
deseti a půl metru a pak už nám chy-
běli nástavce. Dno nemáme, ale je jas-
né, že cisterna je určitě hlubší,“
vysvětluje David Humpola.

V průsečíku ulic Velká Michalská
a Jezuitská a náměstím Svobody, kde
se na vinobraní staví kašírovaná brána,
předpokládali archeologové základy
městské věže z 13. století, která chrá-
nila bránu při vstupu do města ve smě-
ru na Prahu. To se také potvrdilo. „Jde
o stejný typ věže jako je Vlkova.
Původně měla tato severní věž dláto-

vitou střechu, v baroku doplněnou
věžičkou. Ve věži byl hodinový stroj
a tak se jí říkalo také hodinová věž.
V 19. století byla zbořena kvůli rozší-
ření vstupu do města,“ doplnil archeo-
log a dodal: „Momentálně jsme ve fázi
odkrývání a dokumentování toho, co
dělníci při výkopových pracích v mís-
tech nálezu věže poškodili.“

Ľuba Peterková
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Na České našli unikát. Čtvrtý v republice

■ Základy severní věže. Foto: lp

■ Objev cisterny je podle vedoucí archeo-
loga Davida Humpoly unikátem. Foto: lp

INZERCE
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Zápis do mateřských škol
bude v polovině května

Zápis dětí do znojemských mateř-
ských škol pro školní rok 2015/2016
se bude konat v sobotu 16. května od
8.00 do 11.00 hodin. Děti budou při-
jímány do mateřských škol na základě
kritérií mateřských škol.

V den zápisu přinese zákonný
zástupce dítěte vyplněnou přihlášku,
originál rodného listu dítěte a občanský
průkaz k ověření uvedených údajů. Při-
hláška musí obsahovat všechny náleži-
tosti a vyjádření lékaře ke zdravotnímu
stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení
je přihláška neplatná a nebude zaevi-
dována do mateřské školy.

Zákonní zástupci se mohou dosta-
vit k zápisu na více než jednu mateřskou
školu. Je ovšem nezbytně nutné, aby
předložili vždy přihlášku a originální
vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte. V případě přijetí dítěte do více
mateřských škol je nezbytně nutné bez-
odkladně oznámit mateřským školám,
na kterou mateřskou školu dítě nastou-
pí. Seznam přijatých dětí bude zveřej-
něn na veřejně přístupném místě ve
škole, a to po dobu patnácti dnů. Zve-
řejněním seznamu se považují rozhod-
nutí, kterými se vyhovuje žádostem
o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Předškolní vzdělávání je jednou
z priorit vedení radnice. „Věřím, že stej-
ně jako v loňském roce dokážeme jako
jedno z mála měst v České republice
uspokojit poptávku všech rodičů,
jejichž dítě dosáhlo věku tří let,“ říká
místostarosta Jan Grois, který má škol-
ství v gesci. lp

Tiskopisy přihlášek jsou ve všech
mateřských školách nebo na

stránkách města
www.znojmocity.cz - pod
odborem školství, kultury

a památkové péče.

■ Kniha rozhodně nepatří u studentů k přežitku. Foto: Archiv školy

Fotbalový turnaj již podruhé
V sobotu 23. května se uskuteční

druhý ročník fotbalového turnaje, kde
si společně zahrají týmy složené z řad
romských občanů s mužstvem tvoře-
ným zaměstnanci městského úřadu
a Městské policie Znojmo. 

Turnaj proběhne na hřišti – umělé
trávě v Husových sadech ve Znojmě od
9.00 hodin. Prezence týmů je od 8.30
hodin a přihlášky přijímá do 20. května
romský terénní pracovník pan Burša

na telefonním čísle 739 389 449. Orga-
nizátorem fotbalového turnaje v Hu -
sových sadech je odbor sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu
 Znojmo. 

V letošním roce jsou plánovány ještě
další volnočasové aktivity pro romské
občany. Všechny akce budou financová-
ny z programu Podpora terénní práce ze
státního rozpočtu na rok 2015 az finanč-
ních prostředků Města Znojma. jn

Týden pro rodinu ve Znojmě
Znojmo se již druhým rokem při-

pojí k celorepublikové akci s názvem
Týden pro rodinu, který proběhne
11. až 17. května. Letošní motto zní
Rodina je místo, kde život začíná a lás-
ka nikdy nekončí. 

Cílem Týdne pro rodinu je podpořit
rodinu jako instituci, o které se říká, že
je základem společnosti, a dát rodinám
příležitost, aby se na nejrůznějších
akcích společně bavily, slavily a bylo
jim spolu dobře. Ke spolupráci se při-
pojila řada organizací působících ve

Znojmě, které pro občany připravily
různé aktivity, například soutěžní odpo-
ledne, semináře, besedy, vystoupení
dětí, cvičení rodičů s dětmi, rodinná
soutěžní odpoledne, Modelbraní ve
znojemském Domě dětí a mládeže, dny
otevřených dveří, oslavy Dne matek
v domech pro seniory. Týden pro rodi-
nu bude zakončen mezigenerační, spor-
tovně-kulturní akcí pro celou rodinu.

Podrobný program naleznete na
webu www.znojmocity.cz, socialnisluz-
by-znojemsko.cz. lr

Šokující odhalení na
Literárním baru

Literární bar, příjemné posezení
nad knihou a šálkem kávy, letos při-
nesl „šokující“ odhalení: 

I dnešní studenti čtou! Rádi,
a dokonce i povinnou četbu. Na SOU
a SOŠ SČMSD na ulici Přímětická se
Literární bar, jenž každoročně připadá
na březen, tedy měsíc knihy, již stihl
vepsat mezi tradiční akce. A tak se i ten-
tokrát ve školním baru sešli studenti
různých ročníků a oborů, které spojuje
láska k četbě. Vyzbrojeni oblíbenými

knihami se s ostatními podělili o čte-
nářské dojmy a zážitky. Vyšlo najevo,
že čtenářský okruh mladých lidí je
poměrně široký a zahrnuje humoris-
tické, válečné i dobrodružné romány,
fantasy, literaturu faktu, ale také pověsti,
divadelní hry či poezii. Některé tituly
vyvolaly bouřlivou diskusi, jiné tiché
zamyšlení. Během několika hodin strá-
vených debatou o knihách načerpali
účastníci inspiraci k dalším výletům do
světa literatury. tz, lp

První burza pro dvojčata 
V sobotu 16. května se od 14.00 do 16.00 hodin uskuteční 1. Znojemská

burza oblečení, kočárků, sportovních potřeb a dalších věcí pro dvojčata a vícer-
čata. Prostory poskytla školní jídelna na ZŠ a MŠ Pražské. Přichystány jsou
též doprovodné aktivity jako sportovní hřiště v areálu školy, dětský koutek
i ochutnávka „Maminky dvojčat pečou“. Bližší informace na tel. 732 852 347
nebo 739 576 267. Vstup je pro všechny zdarma! lp



■ Že výuka světové literatury nemusí být nudnou záležitostí, předvedli na SOŠ Podyjí,
kam mezi studenty pozvali herce z Divadla malých forem z Hradce Králové, aby jim hra-
nou formou přiblížili tvorbu klasika Williama Shakespeara. Podařilo se jim to dokonale.
Studenty zaujali moderním způsobem provedení nejznámějších dramatikových her na-
tolik, že si někteří se zkušenými divadelníky dobrovolně zahráli. lp, foto: Archiv školy
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Yoe – Džoují

Věk: přibližně 2 roky
Plemeno: labradorský retrívr
Yoe je nalezenec ze Znojma, který nikomu nechybí. Hledáme pro něho trpě-
livého pána, který krásného psího lumpa všemu naučí. Yoe není vhodný mezi
jiná domácí zvířata ani do bytu, ale na zahradě je velmi šťastný a aktivní. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

■ Cyklista Josef Zimovčák byl mezi dětmi jako ryba ve vodě. Foto: Archiv školy

■ Minulý úspěšný rok. Foto: Archiv ZL

Josef Zimovčák zapojil děti do
závodu Tour de France

Za žáky základní školy na Václav-
ském náměstí přijel cyklista tělem
i duší Josef Zimovčák. 

Mistr cyklistiky, který bravurně zvlá-
dá vysoké kolo, připravil pro mladé
posluchače nezapomenutelný zážitek.
Vedle zajímavé besedy se mohli pomocí
filmové projekce zapojit do cyklistických

závodů Tour de France, Giro´d Itália aLa
Vuelta Espaňa, kterých se stále dobře
naladěný Josef Zimovčák úspěšně zúčast -
nil. 

Zároveň se škola na Václavském
náměstí  ve Znojmě stala partnerem pro-
jektu Na kole dětem –na podporu onko-
logicky nemocných dětí. lp

Na základní škole Pražská frčí
angličtina. „Když jsme oslovili žáky
prvního stupně s nabídkou soutěže
s názvem English star – obdobnou
známé Superstar, netušili jsme, kolik
dětí z 1. až 5. tříd se přihlásí. Soutěžilo
jich téměř 60!“ popisuje zajímavou
formu práce s cizím jazykem Marie
Hošpesová, zástupkyně ředitele na
základní škole Pražská. 

Na velkém zájmu dětí se znovu
potvrdila správná orientace školy na
výuku anglického jazyka již od 1. třídy. 

„Žáci byli rozděleni po jednotlivých
ročnících do pěti kategorií a v angličtině
předvedli říkanky, písničky i scénky. Řada

z nich doplnila svá vystoupení i vtipnou
choreografií. Učitelé i rodiče byli mile pře-
kvapeni kvalitními, veselými a bezpro-
středními výkony dětí,“ doplnila
zástupkyně. 

English star se nejen v očích dětí
povedla a tak škola již v květnu pokračuje
další soutěží pro druhostupňové žáky.
„Vyhlásili jsme již 4. ročník soutěže základ-
ních škol, tentokrát na téma Představuji
zemi svých snů. V tomto klání uplatní
soutěžní dvojice znalosti angličtiny, země-
pisu, tvorby prezentace a schopnost
komunikovat před porotou a publikem.
Angličtina prostě u nás frčí!“ neskrývala
radost Marie Hošpesová. lp

■ Žádné kurzy vaření, ale účastníci soutěže English star v akci.  Foto: Archiv školy

Nehledali mezi žáky Superstar, 
ale English star!

English camp není jen pro děti
Znovu se o slovo hlásí letní tábor

pro děti i dospělé, který v nich podpoří
zájem o anglický jazyk.

English camp 2015 se bude konat
9. až 15. 8. v areále U Lamberka v obci
Březník, blízko Dalešického pivovaru.
English camp je pro zájemce od 10 naho-
ru, pro úplné začátečníky ipro pokročilé.
Lektory budou rodilí mluvčí. Přihlásit se
můžete na tel. 737 589 041. lp
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Sylvie Kudlová (Micmanice)

Miroslav Příhoda (Micmanice)

Alžběta Jedličková (H. Dunajovice)

Miloš Vlček (Olbramkostel)

Jana Voborná (Znojmo)

Petr Bína (Znojmo)

Anna Ondrušková (Krnov)

Martin Něnička (Vnorovy)

Blanka Jančová (Dyje)

Petr Bystřický (Znojmo)

Dagmar Heimlichová (Tvořihráz)

Eduard Klouda (Tvořihráz)

Michala Bartesová (Znojmo)

Petr Novák (Šanov)

Markéta Edler (Znojmo)

David Hlavinka (Znojmo)

Monika Pohlová (Rozkoš)

Jiří Dohnal (Boskovštejn)

ZLATÁ SVATBA:

Jarmila a František Novotní

ze Znojma
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Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/spor-
toviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstup-
né: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium
4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V KVĚT-
NU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Sledujte webové  stránky.

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhod-
něná 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
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

1945–2015: Konec války odneslo 
ve Znojmě nejvíc nádraží

Za pár dní si připomeneme
70. výročí konce 2. světové války. Jak
probíhal ve Znojmě, o tom svědčí kro-
nika města, jejíž zápis byl ale pořízen
až s odstupem jednoho apůl roku. Pře-
sto události popisuje poměrně věrně.

Největší bombardování Znojma
bylo provedeno během ofenzívy na
Brno, a to 20. dubna. První trojice letek
vrhly bomby do prostoru nádraží. Byly
bombardovány vojenské objekty
a jejich okolí, hlavně dělostřelecká
kasárna v Louce, která dostala přímý
pumový zásah. Nádražní budovy byly
po náletu většinou vypáleny, trosky
vagonů rozházeny po kolejišti a mezi
nimi demolované lokomotivy. V ná -

draž ní čtvrti vypukly požáry. Naproti
nádražní budově zřídili nacisté kryty
proti střepinám pro cestující. Při popla-
chu utekli cestující ze tří vlaků do těchto
krytů, bohužel jedna z bomb dopadla
na kryt a zasypala tam sedmnáct lidí.
Znojemské nádraží patřilo k jedněm
z nevíce poškozených v republice. Kro-
mě nádrží byly nejvíce zpustošeny
Vídeňská a Průmyslová ulice. Sousední
továrna – koželužna dostala 14 zásahů
bombami. Po náletech leželi mrtví na
Rašínově ulici, na Komenského náměs-
tí leželi mrtví lidé i koně. 

Bitva o Brno měla také značný
význam pro Znojmo. Rychlý postup
Rusů ohrožoval ústupové cesty fa -
šistických vojsk soustředěných kolem
Znojma. Situace se stávala bez -
nadějnou, ale Gestapo se nevzdávalo.
Od 1. do 6. května horečně pátralo 
po špionech, ale hlavně po zbězích,
neboť mnoho německých vojáků
opouštělo frontu. Bombardování se
stupňovalo. 

V  ohybu Dyje u Pasohlávek
a Drnholce se ještě 7. května drželi Hit-
lerovi SS. Nakonec i tady byla jejich
obrana prolomena. To byl rozhodující
a bezprostřední úder, který donutil
okupanty vyklidit Znojmo. Odpoledne
toho dne německé vojsko dostalo roz-
kaz, aby opustilo město. 

K večeru už nastupovali čeští dob-
rovolníci, kteří byli vyzbrojováni. Před
půlnocí prchalo z města všechno nacis-
tické úřednictvo a panstvo, aby se

dostali daleko na západ k Američa-
nům. 

Dne 8. května v dopoledních hodi-
nách projížděla městem už jen jednot-
livá auta, většinou s příslušníky SS. Ten
den bylo v pohotovosti a k dispozici
Národnímu výboru (NV) 600 mužů
umístěných v kasárnách 24. pěšího plu-
ku. Již v noci ze 7. na 8. května přivezli
Rakušané, hlavně vídeňští Češi, do
Dvořákovy ulice ruční granáty a učili
české gardisty s nimi zacházet. Sem
byly také soustřeďovány ty zbraně, které
odhazovali prchající Němci.

Při ústupu ještě vyhodili fašisté do
povětří tři mosty a dvě lávky přes Dyji.
Oba železniční mosty, tzv. červený
a železný směrem k Šatovu, zůstaly
neporušeny, protože velitelé, kteří je
měli zničit, byli Rakušané a rozkaz
nevykonali. První NV se ustavil již dří-
ve v kanceláři dr. Veleby. Mezi NV
a německým starostou Ditrichem bylo
ujednáno, že NV převezme správu
města již 7. května, ale došlo k tomu
až v úterý 8. května po 9 hodině dopo-
lední. Jako nejstarší člen NV převzal
dr. Veleba správu města. O předání byl
sepsán protokol. Za Němce jej podep-
sal starosta Ditrich a přísedící Leopold
Brunner za Čechy dr. Veleba a ředitel
Šťastný. Během dopoledne vydal NV
výzvu, aby čeští občané vyvěsili čes-
koslovenské státní vlajky a Němci na
znamení kapitulace bílé prapory.

Vítězslav Vítek, Miloš Ludvík
(Redakčně kráceno)

■ Domy před radniční věží.
Foto: Archiv autorů

Carmina Clara se utrhla z řetězu
Znojemský pěvecký a flétnový

soubor Carmina Clara vystupuje již
druhým rokem na koncertech čínské
zpěvačky a pedagožky Karlovy uni-
verzity Feng-jün Song, která svými
vystoupeními přibližuje Čechům
národní zvyky rodné země. Letos
v únoru začal v čínském kalendáři rok
ovce. Koncerty po celé republice zpro-
středkovala čínský svátek českým
posluchačům zpěvačka i její hosté. Jed-
ním z nich byla i Carmina Clara. 

„Šňůru koncertů s Feng-jün Song
jsme začínali v Praze, přidali se v morav-
ských městech a poslední koncert
zazněl ve Znojmě. Máme v repertoáru
dvě čínské písně. Byla to pro nás úplně
nová zkušenost, seznamovat se s čín-
štinou, kde nezáleží jen na vyslovené
hlásce, ale také na její intonaci, ale při-
nesla nám nádherné zážitky. Byly to
nezapomenutelné dny a večery. Nazvala

bych je hudebním utržením z řetězu,
k němuž přispělo i brilantní modero-
vání koncertů Jaroslavem Duškem,“
uvedla Ludmila Piknerová, umělecká
vedoucí souboru. Znojemští posluchači
nyní uslyší Carminu Claru 22. května

na Muzejní noci. „Ale pro šikovné
a hlavně nadšené zpěváky je u nás
vždycky bohaté vyžití. K přijímací
zkoušce se mohou přihlásit kdykoliv
na telefonu 736 136 798,“ vyzvala ke
spolupráci Ludmila Piknerová. lp

■ Carmina Clara, Feng-jün Song a Jaroslav Dušek na společném pódiu. Foto: Archiv CC
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Hokejová reprezentace porazila před
vyprodaným znojemským stadionem Finsko

Tu nejlepší možnou tečku za sezó-
nou dostali znojemští hokejoví pří-
znivci ve středu 22. dubna. Na zcela
vyprodaném zimním stadionu změ-
řily síly reprezentační výběry Česka
a Finska v generálce na květnový svě-
tový šampionát v Praze a Ostravě.
Znojmo tak mohlo na vlastní oči vidět
jedny z největších hvězd světového
hokeje – na české straně se představili
hvězdy NHL Jakub Voráček, Tomáš
Hertl a další. Češi v zápase zvítězili
4:1. „To, že se ve Znojmě představila
česká hokejová reprezentace v jednom
z posledních zápasů před domácím
mistrovství světa, je výsledek dlouho-
dobé usilovné práce celého vedení klu-

bu. Velký dík samozřejmě patří také
městu Znojmu, které nám vytvořilo
takové podmínky, abychom akci tohoto
rozsahu mohli u nás uspořádat,"
podotkl manažer Orlů Znojmo Petr
Veselý. Prostředí ve Znojmě si pochva-
lovali i sami hráči. Pochvalně se na adre-
su znojemského publika vyjadřovali
i další – Martin Erat, Jakub Voráček
i trenér národního týmu Vladimír
Růžička.

Znojemský odchovanec Martin
Pláněk si za národní tým zahrál doma

Růžička navzdory původním před-
pokladům zařadil do sestavy na zápas
také Martina Pláňka, třiadvacetiletého

znojemského odchovance.
Spolehlivý obránce prožívá
životní sezónu, v  dresu
hokejové reprezentace se
poprvé představil v listo-
padu 2014, o pár měsíců
později je stále v  kádru
mužstva před blížícím se
mistrovstvím světa. „Jsem
realista. Je mi jasné, že moje
šance na účast na šampio-
nátu jsou malé, ale nepře-
mýšlím nad tím. Každý
týden, když trenér vyřazuje

hráče, jsem si říkal, že teď je moje chvíle,
sbalím se a půjdu. Ale pořád jsem tady,
což je paráda,“ pochvaloval si Pláněk.
Ten se den po znojemském zápase
v kabině setkal i s legendou českého
hokeje Jaromírem Jágrem. „Je to sen asi
každého hokejisty u nás. Jestli mu budu
vykat nebo tykat? Ještě nevím, ale asi
ho pozdravím ‘Dobrý den!‘,“ smál se.
Vstupenky na utkání proti Finsku byly
vyprodány v rekordním čase. První vlna
byla rozebrána během 109 minut, další
vstupenky, které do prodeje proudily
v následujících dnech, nevydržely volné
déle než pár minut. Ochozy znojem-

ského stadionu zaplnilo 4 800 fanoušků,
kteří v přímém přenosu České televize
vytvořili perfektní hokejovou kulisu.
Česká reprezentace se do Znojma vrá-
tila po deseti letech, naposledy zde
v roce 2005 odehrála přípravné utkání
s Rakouskem. Také tentokrát uspěla,
finského soupeře zdolala 4:1 po bran-
kách Vondrky, Zaťoviče, Sobotky a Era-
ta. Po dvou dnech strávených ve
Znojmě se přesunula do Brna, kde
sehrála opět s Finy poslední přípravné
utkání před mistrovstvím světa, které
ve dnech 1. až 17. května hostí česká
města Praha a Ostrava.

Nová hasičská stanice na špatném místě
Již v březnu 2014 schválilo měst-

ské zastupitelstvo dotaci ve výši 300
tisíc korun znojemskému odboru kraj-
ského hasičského záchranného sboru
na zpracování projektové dokumen-
tace pro novou centrální stanici. 

Projekt byl veřejnosti představen
pouze prostřednictvím tiskové konfe-
rence, znojemští zastupitelé ani veřej-
nost se však doposud nemohli
o projektu dozvědět větší podrobnosti,
ani projekt jakkoli připomínkovat. Na
prosincovém za stupitelstvu starosta
města Vlastimil Gabrhel na můj dotaz
přislíbil projekt představit a zohlednit
připomínky zastupitelů a další veřej-
nosti. Je duben 2015, a doposud se
v tomto směru nic nestalo.

Rád bych na tomto místě formulo-
val několik postřehů, které by v souvi-
slosti s  tímto projektem neměly
zapadnout. Nová hasičská stanice má
vyrůst v čtvrti Mansberk na Pražské tří-
dě, za areálem Policie ČR, na vysoké
hraně Gránického údolí, kde byl
v  50. letech 20. století vybudován

 autopark pro ozbrojené složky komu-
nistického státu. Jedná se mimochodem
o nejvýše položenou lokalitu v zastavě-
né části Znojma (325 m n. m.). Právě
jedinečnost stavební lokality vybízí ke
zvýšené opatrnosti a pochybnostem,
zda je právě toto místo pro hasičskou
stanici vhodné. Například z hlediska
pohledové provázanosti s historickými
objekty města. Stanice bude v přímém
očním kontaktu s Hradištěm sv. Hip-
polyta (ve stejné nadmořské výšce!), se
znojemským hradem či se zamýšlenou
pivovarskou restaurací u muzea na ulici
Přemyslovců (nadmořská výška
295–300 m). Stanice s projektovanou
věží bude dobře patrná i ze Znojemské-
ho návrší, tedy od státní silnice při pří-
jezdu od Jihlavy a bude rušit výhled k sv.
Hippolytovi či na historické jádro měs-
ta. Tento aspekt ve svém stanovisku jin-
dy přísný výkonný orgán státní
památková péče přešel mlčením (od
stolu úřednické kanceláře se totiž někte-
ré věci špatně posuzují).

Stranou ponechávám pochybnosti

vznesené některými znojemskými
odborníky k architektuře navržené
hasičské stanice. Městotvorná funkce
této lokality je ale očividná. Přímo totiž
sousedí s úhlednou a klidnou vilovou
čtvrtí Na Návrší a s Masarykovou obyt-
nou kolonií („Kolonkou“), kteréžto
vznikly v době starostování Dr. Josefa
Mareše v 30. letech minulého století.
Podle tehdejšího zastavovacího plánu
měla být Jugoslávská ulice prodlouže-
na z horního konce Kolonky a napojit
dnes slepou, bezejmennou odnož
Pražské ulice nad Hradišťskou ulicí.
Toto komunikační propojení je naštěs-
tí stále součástí platného územního
plánu. Podobně ulice Na Návrší měla
pokračovat po okraji srázu Gránického
údolí, a umožnit tak další vilovou
zástavbu. Otázkou je, jak se nová hasič-
ská stanice podepíše na pohodě byd-
lení v doposud klidné lokalitě a na
rychlosti výjezdu zásahových vozidel
na přetíženou Pražskou třídu.

Konečně je také důležité nezapo-
menout na pěší stezku – „Cestu 24. plu-

ku“, která začíná u Gránického potoka
pod Křížovou cestou a vede pod Slo-
venskou a Polskou ulicí právě sem.
V 50. letech byla výstavbou policejního
areálu „zaslepena“ a projít tudy dnes
nelze (odvážlivci možná krkolomně
kolem plotu prolezou ke garážím nad
Hradišťskou ulicí).

Domnívám se, že je nejvyšší čas
uvedený projekt podrobit veřejné dis-
kusi. Jak jsem naznačil výše, osobně
bych preferoval návrat cenné lokality
do městského organismu a realizaci
marešovského plánu prodloužení
Jugoslávské ulice s napojením na grá-
nický lesopark. Věřím, že hasičskou
zbrojnici by bylo možné po důkladné
úvaze rozšířit a zmodernizovat ve stá-
vajícím objektu při Pražské třídě a ulici
Zborovské, kde je od areálu policie
(a budoucí stanice záchranné služby)
vzdálena pouze pár desítek metrů
a umožňuje okamžitý výjezd zásahové
služby na Pražskou třídu.

Jiří Kacetl,
zastupitel města (PRO ZNOJMO)

bezpecná
doprava

ˇ

Inteligentní systém bezpečné 
dopravy v česko-slovenském příhraničí

www.bezpecnadoprava.eu

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SPOLO NE BEZ HRANÍC

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA

■ Útočník Tomáš Hertl s maskoty reprezentace.
Foto: Archiv ORLŮ
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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: květen Po–Ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září Út–Ne 9.00–17.00.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen denně 9.00–17.00.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. www.znojmuz.cz.
Otevřeno: květen–září Út–Ne 9.00 až
17.00 za příznivých klimatických
podmínek! Aktuální situace 
na tel.: 515 222 311. NOVINKA: 
2x 10 osob v prohlídce za hodinu.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515282211,
fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září denně 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.
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české,
J. T. Fischer Medailérská tvorba.

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–září.

CORNŠTEJN
Zřícenina hradu, tel.: 604 891 875, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
30. května–27. září Po–Ne 9.00–17.00. 

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.

Otevřeno: květen–červen: Út–Ne
9.00–17.00, červenec–srpen denně
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
květen–červen 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:
květen–září Po–Ne 9.00–16.00, 
Jižní přístupová cesta Po–Čt, 
Ne 9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul., 
tel.: 737 815 402, e-mail:
provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
květen–září Po–Čt 10.00–18.00, 
Pá–So 9.00–19.00, Ne 9.00–15.00
včetně svátků. 

MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno:
květen–červen So, Ne a svátky 
9.00–19.00, červenec–srpen 
denně 9.00–19.00.

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

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 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.

5. 5. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Rytířská veselohra DS Rotunda. 19.00.

10. 5. JARNÍ MUZIKÁLOVÝ
KONCERT ALEŠE SLANINY a jeho
hostů
Pronájem.

11.–15. 5. O KOCOURU MIKEŠOVI
Příběh černého kocourka na motivy
pohádky J. Lady. 
Předplatné ZŠ1. 11. 5.14.00 pro veřejnost! 

18. 5. AKADEMIE DDM ZNOJMO
Pronájem. 

19.–21. 5. MATYLDA ZASAHUJE
aneb Povídačky naší kačky
Divadelní scénář podle večerníčků.
Předplatné MŠ.

21. 5. NĚŽNÉ DÁMY
Komedie o dvou chudých hercích,
kterým osud nabídne šanci přijít
k penězům. Hrají: P. Nový, J. Révai
a další. 19.00.

22. 5. DYJAVÁNEK 
Pronájem.

23. 5. 10. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ 
Pronájem. 

26.–29. 5. ONDRÁŠ A JURÁŠ
Kdo by neznal legendárního zbojníka
Ondráše? Předplatné ZŠ2.

KINO SVĚT

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

VÝSTAVY

10. 3.–23. 5. OLDŘICH MÍŠA –
OBRAZY
Minoritský klášter – malířské dílo
významného znojemského rodáka
Oldřicha Míši. Zároveň je v klášteře
prodloužena jeho retrospektivní
výstava RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY.

20. 3.–24. 5. 250 LET OD ÚMRTÍ
PROKOPA DIVIŠE
Minoritský klášter – výstava o životě
premonstrátského kněze, vynálezce
hromosvodu.

3. 4.–27. 6. G. M. MONSORNO
(1768–1836) – Znojemsko v 1.
třetině 19. století
Dům umění – unikátní výstava
prezentuje kresby vzniklé za
Monsornova pobytu na Znojemsku.

27. 4.–3. 5. ZVLÁŠTNÍ LIDÉ –
KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
Dům umění –výstava voskových figurín.

4.–23. 5. POHLEDNICE ZNOJMA
A OKOLÍ Z FOTOARCHÍVU JMM
Dům umění – prezentace fondu
fotoarchívu JMM prostřednictvím
pohlednic z konce 19. a průběhu 
20. století. Výstava je zaměřena na
pohlednice Znojma a okolí.

6. 5.–26. 6. FOR EACH OTHER
Městská knihovna – dílo Anity
Windhager. Vernisáž 6. 5. v 17.00.

KONCERTY

1. 5. DER ŠENSTER GOB
Dům Na Věčnosti – klezmer – world
music / Praha 20.00.

9. 5. DIVADLO PLYŠOVÉHO
MEDVÍDKA
Dům Na Věčnosti – Hugo Haas se
vrací – komorní tragikomické mono-
drama s herečkou T. Štěpánek
Chytilovou. 20.00.

14. 5. MANDRAGE
Městské divadlo – koncert oblíbené 
kapely. (Náhradní termín za zrušený 
koncert 2. 4. Zakoupené vstupenky
jsou platné. Komu termín nevyhovuje,
budou mu na TIC vráceny peníze za
vstupné.) 19.00.

16. 5. B-JAM, DURMAN DURMAN 
Dům Na Věčnosti – blues
a rock’punk’roll ze Znojma. 20.00.

DALŠÍ

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Kapucínská zahrada za Vlkovou věží.
Od 17.30.

1.–2. 5. ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA
a ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNIČKA
Loucký klášter – 29. ročník
šachového turnaj.

1.–2. 5. ORGANICKÝ VÍKEND 
VE ZNOJMĚ
II. ročník víkendové akce na třech místech.
Více v rubrice Nenechte si ujít (str. 15).

3.–7. 5. MÁJOVÉ SLAVNOSTI
Centrum města – podrobnosti
v příloze A–D.

3. 5. PŘEDNÁŠKA 
TOMÁŠE PFEIFFERA
Agrodům. 17.00.

10. 5. VNITŘNÍ ÚSMĚV
RC Maceška, (areál MŠ Pražská) –
prožitkový meditativní seminář. 
Info na tel.: 723 454 091.

10. 5. LISTOVÁNÍ
Znojemská Beseda – scénické čtení
knih v 17.30 Lichožrouti (P. Šrut,

PORTÁL KULTURY

A CESTOVNÍHO RUCHU 
www.znojemskabeseda.cz

www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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G. Miklíková), v 19.30 Odpad
(A. Mulligan). 

15. 5. MACEŠKA –
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
RC Maceška, (areál MŠ Pražská) –
u příležitosti Mezinárodního dne
rodiny. 8.00–16.00.

15. 5. TEREZA KOSTKOVÁ
Harvart – beseda s herečkou ve
vysokoškolském klubu na
Václavském nám. 19.30.

18. 5. MICHAL VIEWEGH 
Harvart - beseda se spisovatelem ve
vysokoškolském klubu na
Václavském nám. 19.30.

21. 5. RESPEKT VŮČI SOBĚ
I OSTATNÍM
Městská knihovna – další přednáška
Klubu Zdraví, přednáší 
Eva Meiringerová. 17.00.

21. 5. ZKUŠENOST KLINICKÉ
SMRTI
Čajovna Procitni a chechtej se! Horní
nám. – beseda s Martinem Rongem.
Vstup volný. 18.30. 

22.–23. 5. GARAGE DESIGN
Garáže adalší prostory bývalého pivovaru –
podrobnosti naleznete v příloze A–D.
V rámci GD: 22. 5. PECHAKUCHA
NIGHT VOL. 12 – Design a reklama.

1.–31. 5. ARCHITEKTURA K MÁNÍ!
Jižní přístupová cesta k hradu – výstava.

22. 5. MUZEJNÍ NOC – Věda a technika
Bohatý program pro veřejnost
v objektech JMM. Program na
www.znojmuz.cz 19.00–23.00.

24. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Městské divadlo – finále regionální
soutěže v sólovém zpěvu moravských
lidových písní. 18.00.

■ ORGANICKÝ VÍKEND  

Mistra Smeykala najdete u bazénu

V první májové dny (1.–2. 5.) můžete navštívit II. ročník Organického víkendu
ve Znojmě. Na třech místech jsou připraveny zajímavé duchovní i fyzické
aktivity pro všechny, kteří nechtějí sedět doma. Víkend začne na ZŠ Prokopa
Diviše v Příměticích pobytem v bazénu s teplou vodou za zvuků didgeridoo
Ondřeje Smeykala, pokračovat bude workshopem Léčivý kruh v RC Maceška
a zakončen bude Tančírnou poprvé na znojemském hradě. Více info a při-
hlášky: G. Dušková, tel.: 737 330 250, e-mail: gabisoul77@gmail.com. lp

■ DEGUSTACE S VYHLÍDKOU

Ochutnejte moravský mok nad řekou

S příchodem jara se po zimě otevírají oblíbená
místa milovníků vína – degustační stánky.
Jedním z nich je velmi netradičně umístěný
stánek v historickém centru Znojma na měst-
ské Rajské vinici pod kostelem sv. Mikuláše.
Posedět zde se sklenkou vína znamená vy-
chutnat si kvalitní mok a užít si bonusu v podobě nádherného výhledu
na řeku Dyji a přírodu Kraví hory. Degustační stánek na Rajské vinici mů-
žete navštívit v květnu v sobotu, neděli a ve svátky (11.00–19.00) a od
června do srpna denně (11.00–20.00). Cyklisté si jistě nenechají ujít i spřá-
telený degustační stánek na několik kilometrů vzdálené vinici Lampel-
berg. lp

■ VÝSTAVU

Pohlednice Znojma a okolí budí vzpomínky

Prostřednictvím starých i novějších pohlednic zve Jihomoravské muzeum
na procházku nejen městem. Na výstavě Pohlednice Znojma a okolí z fo-
toarchívu JMM najdou návštěvníci snímky z konce 19. a průběhu 20. sto-
letí. Výstava je zaměřena na pohlednice Znojma a také Podyjí, Vranova
nad Dyjí, Bítova, Jaroslavic a též zachycuje události a život ve městě. Jde
o výběr z celkového množství přes 3 000 kusů pohlednic, které se ve sbírce
fotoarchívu muzea nachází. Lidé si budou moci fotografie v Domě umění
prohlédnout od 4. do 23. května. lp

■ PROHLÍDKU

Den otevřených dveří na úpravně vody

Pro zájemce z řad veřejnosti, základní a střední školy připravila na druhý
květnový víkend VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize
Znojmo Den otevřených dveří na úpravně vody. Každý, koho zajímá pro-
ces zpracování a úpravy surové vody v kvalitní vodu pitnou, kterou pije,
je vítán 9. nebo 10. května na úpravně vody na Pražské ulici (naproti
OMV). V časových intervalech 10.00, 12.00 a 14.00 hodin zde bude možné
absolvovat prohlídku celého objektu s komentovaným výkladem. lp

■ ŠACHOVÝ TURNAJ

Šachové královničky už stojí na tahu

V Louckém klášteře si dají dostaveníčko milovníci královské hry. V pořadí
již dvacátý devátý ročník ZNOJEMSKÉ KRÁLOVNY a ZNOJEMSKÉ KRÁLOV-
NIČKY se hraje pod hlavičkou Mezinárodního šachového festivalu
Znojmo 2015. Ve dnech 1.–2. 5. je tak veřejnost zvána na turnaj žen
a dívek, který se ve Znojmě koná od roku 1987. Program začíná v pátek
1. května v 9.50 hodin, v sobotu v 9.00 hod. Ve festivalovém pojetí se
budou hrát také turnaje Memoriálu Ing. Jana Turka, Grand Prix a souběžně
se utkají též ženy, junioři, muži a senioři o přeborníka Jihomoravského
šachového svazu jednotlivců. Záštitu nad turnajem převzal starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. Více na www.znojemskakralovna. lp

NENECHTE SI UJÍT

Cyklovyjížďka za vodou, kterou pijeme
Vodárenská akciová společnost

ve Znojmě připravuje ve spolupráci
s Cyklo Klubem Kučera pro širokou
veřejnost na 10. května Cyklovyjížď -
ku za vodou, kterou pijeme!

Výšlap do pedálů startuje od úprav-
ny vody na Pražské ulici (naproti
OMV). Pro zájemce je od 8.30 hod. při-
pravena komentovaná prohlídka rekon-

struované úpravny vody a poté v 9.30
hod pokračuje trasou Gránickým údo-
lím s cílem v Šatově. Cestou čeká cyklis-
ty zastávka a komentovaná prohlídka
vodojemu v Konicích. Vyjížďka bude
v cíli zakončena chutným občerstve-
ním, odpočinkem s předáním věcných
cen a v rámci vyhodnocení vědomostní
soutěže. lp

1. 5. Májová vyjížďka – začátek cyklo-
turistické sezony (VZP CUP 2015)
Sraz od 9.00 hod. u prodejny Cyklo
Kučera a na cyklostezce v Horním
parku u Nové lékárny. 

2. 5. Májová vyjížďka po vinařských
stezkách 
Sraz v  9.00 hod. na cyklostezce
v Horním parku u Nové lékárny –
cykloturistický výlet.

8. 5. Zahájení turistické sezony – Jevi-
šovice 
Výlet pro rodiny s dětmi, sraz v 9.00
hodin před restaurací Sýpka v Jevi-
šovicích.

9. 5. Mezinárodní silniční maraton
EVROPA – Memoriál Romana
Meidla
Start v 11.00 hodin.

13. května: VZP CUP 2015 Závod hor-
ských kol 

Start v Městském lesíku od 16.00 hod.
22. 5. Znojemská muzejní noc

Dům umění v 19.00 hodin – cyklis-
tická vyjížďka po objektech zařa-
zených do akce.

23. 5. Dětský dopravní den – (VZP
CUP 2015) Dopravní hřiště
ulice M. Kudeříkové od 9.00 hod.

24. 5. Na kole a koni –tematická vyjížď-
ka pro rodiny s dětmi
Sraz v 9.00 hod. v Horním parku
u Nové lékárny.

30. 5. Velký dětský den Znojmo – Hor-
ní park od 10.00 hod. – šlapací káry,
koloběžky, trojkolky a odrážela.

31. 5. Závod horských kol „Velká cena
města Znojma“ 
Start dětských kategorií od 9.30
hod. na Masarykově nám. Závod
pro všechny kategorie, (VZP CUP
2015).

Další květnové akce Cyklo Klubu Kučera www.cykloklubkucera.cz

Eurovýšlapněte si do Retzu
Start jedenáctého ročníku Eurovýš-

lapu bude 16. května od 8.00 do 10.00
hodin od znojemského hradu. Startov-
né je 25 korun.

Slavnostní zahájení Eurovýšlapu
bude v 8.30 hodin. Trasa měří 21km acíl
pochodu je na nové radnici v Retzu. Pro

účastníky bude k přepravě do Znojma
přistaven zdarma autobus z parkoviště
u vlakového nádraží v Retzu. Odjezdy
v 16.15 a17.15 hod. V Retzu bude umož-
něno účastníkům navštívit zdarma věž
staré radnice, kapli ve staré radnici ačást
historického podzemí. zp
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Pátek 1. května
Kanada–Lotyšsko sk. A 16.15 hod.
USA–Finsko sk. B 16.15 hod.
Česko–Švédsko sk. A 20.15 hod.
Rusko–Norsko sk. B 20.15 hod.

Sobota 2. května
Švýcarsko–Rakousko sk. A 12.15 hod.
Slovensko–Dánsko sk. B 12.15 hod.
Francie–Německo sk. A 16.15 hod.
Bělorusko–Slovinsko sk. B 16.15 hod.
Lotyšsko–Česko sk. A 20.15 hod.
Norsko–USA sk. B 20.15 hod.

Neděle 3. května
Rakousko–Švédsko sk. A 12.15 hod.
Rusko–Slovinsko sk. B 12.15 hod.
Kanada–Německo sk. A 16.15 hod.
Bělorusko–Slovensko sk. B 16.15 hod.
Francie–Švýcarsko sk. A 20.15 hod.
Dánsko–Finsko sk. B 20.15 hod.

Pondělí 4. května
Lotyšsko–Švédsko sk. A 16.15 hod.
Rusko–USA sk. B 16.15 hod.
Kanada–Česko sk. A 20.15 hod.
Norsko–Finsko sk. B 20.15 hod.

Úterý 5. května
Švýcarsko–Německo sk. A 16.15 hod.
Dánsko–Bělorusko sk. B 16.15 hod.
Rakousko–Francie sk. A 20.15 hod.
Slovensko–Slovinsko sk. B 20.15 hod.

Středa 6. května
Švýcarsko–Lotyšsko sk. A 16.15 hod.
Rusko–Dánsko sk. B 16.15 hod.
Švédsko–Kanada sk. A 20.15 hod.
Slovensko–Norsko sk. B 20.15 hod.

Čtvrtek 7. května
Česko–Francie sk. A 16.15 hod.
USA–Bělorusko sk. B 16.15 hod.
Švédsko–Německo sk. A 20.15 hod.
Finsko–Slovinsko sk. B 20.15 hod.

Pátek 8. května
Česko–Rakousko sk. A 16.15 hod.
Slovinsko–Norsko sk. B 16.15 hod. 

Německo–Lotyšsko sk. A 20.15 hod.
USA–Dánsko sk. B 20.15 hod.

Sobota 9. května
Francie–Kanada sk. A 12.15 hod.
Bělorusko–Rusko sk. B 12.15 hod.
Rakousko–Lotyšsko sk. A 16.15 hod.
Finsko–Slovensko sk. B 16.15 hod.
Švédsko–Švýcarsko sk. A 20.15 hod.
Dánsko–Norsko sk. B 20.15 hod.

Neděle 10. května
Německo–Česko sk. A 16.15 hod.
Slovinsko–USA sk. B 16.15 hod.
Švýcarsko–Kanada sk. A 20.15 hod.

Slovensko–Rusko sk. B 20.15 hod.

Pondělí 11. května
Německo–Rakousko sk. A 16.15 hod.
Finsko–Bělorusko sk. B 16.15 hod.
Švédsko–Francie sk. A 20.15 hod.
Slovinsko–Dánsko sk. B 20.15 hod.

Úterý 12. května
Kanada–Rakousko sk. A 12.15 hod.
Norsko–Bělorusko sk. B 12.15 hod.
Lotyšsko–Francie sk. A 16.15 hod.
USA–Slovensko sk. B 16.15 hod.
Česko–Švýcarsko sk. A 20.15 hod.
Finsko–Rusko sk. B 20.15 hod.

Čtvrtek 14. května
1. čtvrtfinále, ČEZ Arena 15.15 hod.
2. čtvrtfinále, O2 Arena 16.15 hod.
3. čtvrtfinále, ČEZ Arena 19.15 hod.
4. čtvrtfinále, O2 Arena 20.15 hod.

Sobota 16. května
1. semifinále, O2 Arena 15.15 hod.
2. semifinále, O2 Arena 19.15 hod.

Neděle 17. května
O 3. místo, O2 Arena 16.15 hod.
Finále, O2 Arena 20.45 hod.

Skupina A se hraje v O2 Areně v Praze,
skupina B v ČEZ Areně v Ostravě.

(eks)

Na přelomu čtyřicátých a padesá-
tých let generál korejské armády Choi
Hong Hi dokončoval své dílo o korej-
ském bojovém umění, které navazovalo
na dva styly, kde jejich historie sahá až
přes dva tisíce let. A tak 11. dubna 1955
oficiálně vzniklo nové moderní bojové
umění zaměřené na sebeobranu
s názvem taekwon-do. U této příležitosti
se v sobotu 11. dubna 2015 uskutečnil
v kanadském Torontu dvoudenní mezi-
národní seminář s  narozeninovým
nádechem, který vedl syn apokračovatel
díla svého otce velmistr Choi Jung Hwa,
9. Dan pro více než 300 mistrů instruk-
torů a trenérů z celého světa. Mezi nimi
byli i zástupci z České republiky a to ze
Znojma František a Květuše Mackovi

s dcerou Eliškou a Martin Zámečník
z Prahy. Je to druhá návštěva Severní
Ameriky od roku 2012, kdy se znojem-
ské Taekwon-Do I.T.F. Zúčastnilo
mistrovství světa pořádaného v Ottawě. 

Kromě dvoudenního semináře se
v Kanadě ještě v sobotu večer uskuteč-
nila společná večeře, kde vedení I.T.F.,
shrnulo dosavadní šedesátiletou čin-
nost. Večeře se zúčastnila celá rodina
zakladatele tohoto korejského bojového
umění včetně zakladatelovy ženy.

Znojemští vyznavači si kromě
narozeninového společného cvičení
našli i čas na návštěvu nedalekých Nia-
garských vodopádů a všech známých
památek a turisticky nejvyhledávaněj-
ších atrakcí Toronta. (fm)

Zástupci znojemského taekwon‐da byli v Kanadě

Program mistrovství světa v hokeji

Fotbalisté vyhráli dvakrát za sebou
Dvě cenná vítězství vybojovali

hráči 1. SC Znojmo ve Fotbalové
národní lize. Nejprve dokázali porazit
na jeho půdě druhý Zlín 2:1 a pak si
poradili doma s Viktorií Žižkov 1:0.

„Konečně se na naši stranu přiklonilo
štěstí, které nám v předchozích zápa-
sech scházelo. Takový je fotbal,“ kon-
statoval trenér Znojma Ludevít
Grmela. (eks)

Florbaloví junioři slavili postup
Porážkou Kutné Hory 6:4 si flor-

baloví junioři TJ Znojmo LaufenCZ
zajistili postup do extraligy. Hned od
úvodu se strhla neuvěřitelná bitva
mezi znojemským juniorským týmem

a Havíři z Kutné Hory. Na tři sta nad-
šených a povzbuzujících diváků vidělo
vynikající bojovné utkání, na jehož
konci mohly propuknout znojemské
oslavy. (eks)

■ Zástupci znojemského taekwon-da na oslavách šedesáti let tohoto sportu v Kanadě.
FOTO: archív Františka Macka


