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Po vinobraní, kde burčák ivíno teklo
proudem, je nyní připraven Burčákfest
2015 s divácky atraktivním šlapá ním
hroznů bosýma dívčíma nohama. Lidé
se na něj mohou vypravit 25.–27. září
do areálu Louckého kláštera. Čeká je
kulturní program, čtyři druhy burčáku
a bohatá tabule. Lukulské hody pak
budou ve Znojmě pokračovat gastro
festivalem Znojemský hrozen. O něm
i Burčákfestu píšeme uvnitř LISTŮ.

V pomyslné řadě podzimních akcí
ale na stupni nejvyšším stojí jednoznačně
nedávno skončené vinobraní. „Je na mís-
tě poděkovat všem lidem, kteří letošní
vinobraní zvládli na jedničku. Na prvním
místě musím pochválit tým Znojemské
Besedy v čele s ředitelem Františkem
Koudelou, který určitě občas zažil horké
chvilky, ale vše zvládl s noblesou a bra-
vurou. Děkuji panu režiséru Václavu
Beranovi a jeho produkčnímu týmu za

velkolepý průvod acelé umělecké pojetí,
dále stovkám účinkujících vprůvodu ina
jednotlivých hudebních či divadelních
scénách stejně jako desítkám techniků
a zvukařů, kteří vystoupení zajišťovali.
Velký dík patří pochopitelně ivšem lidem
z městského úřadu a příspěvkových
 organizací, kteří se na organizaci největ-
šího svátku vína také podíleli,“ nešetřil
chválou starosta Znojma Vlastimil Ga -
brhel. lp, zp

Vinobraním zábava nekončí Poplatky za odpad
Každoročně vybírané místní

poplatky za likvidaci komunálního
odpadu se ve Znojmě zvyšovat nebu-
dou. I v příštím roce bude cena na oso-
bu 400 korun.

Rozhodli o tom zastupitelé. Čtyři
sta korun za osobu platí obyvatelé Znoj-
ma již od roku 2014. Snížit poplatek
z 500 na 400 korun mohla provést rad-
nice díky efektivnímu a transparentní-
mu hospodaření a díky zvýšení
efektivity v nakládání s opady. Celkem
má město na poplatcích za odpady
vybrat 13,7 milionů korun od asi 34 000
poplatníků. zp

Ceny města Znojma je nové oce-
nění, jehož statut udílení schválili
zastupitelé. Cena představuje alter-
nativu ke stávajícímu Statutu pro
 udělování čestného občanství, schvá-
lenému v roce 1996.

Cenu města Znojma bude možné
udělit fyzickým osobám, kolektivům,
popřípadě právnickým osobám nebo
jejich organizačním složkám za umě-
leckou, hospodářskou, publicistickou,

sportovní a jinou činnost, práci nebo
díla, která jsou v úzkém vztahu k městu
Znojmu (nebo byla vytvořena na jeho
území), či jinak přispívající k rozvoji
a propagaci města.

Cenu bude udělovat jednou ročně
zastupitelstvo na návrh rady města.
Návrhy na udělení Ceny přijímá orga-
nizační odbor městského úřadu vždy
do 28. února příslušného roku. Návrhy
mohou předkládat členové zastupitel-

stva, komise rady města, občané, spolky,
sdružení a jiné právnické subjekty.

Návrh musí obsahovat jméno kan-
didáta, datum narození a kontaktní
údaje (telefon, e-mail), zdůvodnění
návrhu, oblast činnosti kandidáta, pří-
nos pro město. Cenu schválí zastupi-
telstvo na návrh rady města vždy do
30. června daného roku. Statut udílení
Ceny města Znojma bude platit od 
1. 1. 2016. zp

Znojmo bude nově udělovat Cenu města 

Zbrusu nové kino
Kino Svět ve Znojmě, jediné, které

v regionu nabízí celoroční projekce,
obléklo zbrusu nový kabát.

Na řadu přišla modernizace vstup-
ním prostor a videopůjčovny. Nejvidi-
telnější je kompletně opravená fasáda
s novým nátěrem, obklady a osvětlenou
římsou. Vyměněna byla okna a všechny
dveře včetně vstupních s kováním a bez-
bariérovým vstupem. Chybí už jen
nainstalovat osvětlení na římsu. Dlou-
hodobá modernizace interiéru i exte-
riéru kina tak bude dovršena. Náklady
na venkovní rekonstrukci prostor vyšly
na téměř pět milionů korun. Investorem
bylo město. lp

■ Po celé délce budovy je nová stříška,
chránící před deštěm čekající diváky na
novém chodníku. Foto: zp

■ Podzim je ve Znojmě vždy ve znamení dobré zábavy, jídla, vína a burčáku. Foto: J. Ráček
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OMLUVA
Město Znojmo, se sídlem Znojmo,
Obroková 10/12, se omlouvá panu
Ing. Oldřichu Juřinovi za výrok, že:
„V roce 2012 si Oldřich Juřina na ces-
tovném účtoval čtvrt milionů
korun!“, neboť korektní informace
je, že za osm kalendářních měsíců
roku 2012 (květen až prosinec včet-
ně) si Oldřich Juřina na cestovném
účtoval pouze částku ve výši 99 686
korun.

PAMĚTNÝ DEN SOKOLSTVA 
Akcí Sokolská světla za sokolské duše
si znojemská veřejnost připomene
událost z 8. října 1942, kdy nacisté
zlikvidovali celé vedení České obce
sokolské. Členové znojemského
Sokola a lidé se sejdou ve čtvrtek
8. 10. v 17.00 hodin u mostu pod
Karolininými sady, kam si mohou při-
nést malou lodičku s připevněnou
svíčkou. Světlo poslané po vodě
bude vzpomínkou na oběti historic-
ké události z II. světové války.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Ve středu 28. října v 9.00 hodin si
představitelé města a veřejnost při-
pomenou výročí Dne vzniku
samostatného československého
státu. Vznik Československa před-
stavitelé města uctí položením kvě-
tin k památníku před budovou
Okresního soudu na náměstí Repu-
bliky.

NOVÝ PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU 
Novým předsedou finančního výbo-
ru je Jakub Malačka. Rozhodli o tom
zastupitelé, kteří dali přednost kan-
didátovi s  lepšími kvalifikačními
předpoklady. Jakub Malačka má
ekonomické vzdělání a zkušenosti
s prací ve finančním výboru. Funkci
bude zastávat jako dlouhodobě
neuvolněný a nebude tak za ni pobí-
rat žádný plat. Dosud zastával funkci
předsedy Ludvík Hekrle, který pozici
uvolnil poté, co byl zvolen místosta-
rostou Znojma. 

REKONSTRUKCE PRŮTAHU MRAMOTIC
Kvůli rekonstrukce průtahu Mramo-
ticemi je do 31. 10. uzavřena silnice
od středu obce po její konec (směr
Přímětice). Uzavírky se týkají i MAD.
Objízdné trasy jsou vyznačené.

ZRUŠENÍ TELEFONNÍHO AUTOMATU
Z důvodu výrazného poklesu zájmu
obyvatel o využívání veřejného tele-
fonního automatu se společnost O2
Czech Republic, a. s., rozhodla v prů-
běhu 3. čtvrtletí letošního roku zrušit
nevyužívaný telefonní automat na
Gagarinově ulici ve Znojmě.

AKTUÁLNĚ

Do 15. října mají vlastníci kultur-
ních památek v Městské památkové
rezervaci Znojmo možnost požádat
na městském úřadě o příspěvek na
obnovu nemovité kulturní památky
(popřípadě movité věci pevně spojené
se stavbou, pokud je tato stavba kul-
turní památkou), a to pro rok 2016. 

Příspěvek je určen pouze na zvý-
šené náklady spojené se zachováním
a obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky, nikoliv na
jakoukoliv modernizaci objektu či res-
taurátorský průzkum. 

Žádost je možné zaslat do 15. října
na adresu Městský úřad Znojmo, odbor
majetkový, Obroková 2/10, 669 22
Znojmo, a to na formuláři, který je
umístěn na internetových stránkách
www.znojmocity.cz, odbor majetkový,
v záložce Tiskopisy. 

Jedná se o předběžnou žádost do
anketního dotazníku, na jehož základě
stanoví Ministerstvo kultury celkovou
výši příspěvku pro Znojmo. Ta je pak
rozdělena mezi konkrétní žadatele, kteří
budou městem vyzváni k  dalšímu
doplnění dokumentace potřebné k zís-
kání příspěvku. 

Je nutné upozornit, že podáním
žádosti ale nevzniká právní nárok na
poskytnutí příspěvku! Případné dotazy
zodpoví zájemcům Alena Rybníčková,
tel. 515  216  259, alena.rybnicko -
va@muznojmo.cz. lp

Pomoc pro majitele památek

Město poskytuje dotaci na
obnovu kulturní památky
minimálně 10 % ceny díla,
příspěvek Ministerstva kultury
činí maximálně 50 % ceny díla. 

Kašna v Dolním parku sedí opět
v zeleni. V okolí nedávno restaurované
památky vysázeli pracovníci městské
zeleně trvalky, dvě stě sedmdesát
buxusů, asi čtyři sta levandulí a tisíc
botanických tulipánů. Samozřejmostí
je i nový trávník. 

Lidé si užívají revitalizovanou část
Dolního parku s novým dětským hřiš-
těm již více jak rok. Chybělo jen opravit
kašnu a její okolí. Restaurovaná parková
dominanta se na své místo vrátila kon-
cem dubna, poté začaly práce na zve-
lebení jejího okolí. Zelenou výsadbou
v okolí kašny tak byla zcela dokončena
revitalizace části Dolního parku, se kte-
rou znojemská radnice začala v minu-
lém roce. lp

Okolí kašny bude zelené

■ S výsadou v okolí kašny začali pracovníci
městské zeleně v posledním prázdninovém
dni. Foto: tp

Město zrušilo výběrové řízení na
prodej zbytných bytových a nebyto-
vých jednotek zařazených do projektu
Klíč 2018, který realizovalo formou
balíčku. 

Radní se tak rozhodli po seznámení
se se zprávou právní kanceláře Kli-
mus&Partners, která pro město vypra-
covala hodnocení akceptovatelnosti
nabídek. Na základě toho Znojmo pro-
dej zrušilo a vypsalo nové nabídkové
řízení tak, aby kritéria neumožňovala
více právních výkladů. 

„Vzhledem k tomu, že uchazeč, kte-
rý nám nabídl nejvyšší kupní cenu,
zároveň v některých případech podal
nabídku nedosahující minimální
nabídkové kupní ceny stanovené zna-
leckým posudkem, vyvstala poněkud

komplikovaná právní otázka, zda může-
me tuto nabídku akceptovat. Proto jsme
se obrátili s žádostí o pomoc na naše
městské právníky, jak máme v této věci
dále postupovat,“ vysvětlil starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Právníci posuzovali, zda je možné
uchazeče znabídkového řízení zdůvodu
nesplnění podmínek uvedených vzámě-
ru vyřadit a za vítěznou nabídku vybrat
druhou nejvyšší nabídku v pořadí.

„Kdybychom takto postupovali,
byli jsme právníky upozorněni, že náš
postup by mohl být označen jako neho-
spodárné nakládání s majetkem města,
a to zvláště v situaci, kdy by nabídka
druhého uchazeče v pořadí byla o 4
milióny nižší. Kdybychom naopak nej-
vyšší nabídku akceptovali, mohl by být

prodej napaden ze strany dalších
neúspěšných zájemců, kteří by mohli
argumentovat tím, že vítězný uchazeč
v některých případech nedodržel mini-
mální nabídkovou kupní cenu stano-
venou znaleckým posudkem,“ vysvětlil
starosta. 

Vypsáním nového řízení tak rad-
nice předešla nařčení z diskriminace
uchazečů, neboť všichni mohou svoje
nabídky podat znovu. 

„Pozitivní na celé situaci je, že nám
nabídkové řízení ukázalo, že díky tran-
sparentnímu řízení můžeme získat do
městského rozpočtu za zbylé byty
a nebytové prostory o asi 10 miliónů
více, než jsme původně očekávali. A to
je pochopitelně pro všechny občany
dobrá zpráva,“ dodal starosta. zp

Znojmo zrušilo prodej bytů a vypsalo 
nové nabídkové řízení

Při obnově stropu
na hradě našli vzkaz 

Při stavebních pracích probíhají-
cích v deblínském zámku, který je sou-
částí areálu znojemského hradu, byl
nalezen ukrytý dopis Antona Vrbky
s letopočtem 1928.

Historický dokument byl na radnici
otevřen za přítomnosti odborníků,
 ředitele Státního okresního archivu ve
Znojmě Davida Nehyby a historika
Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiří-
ho Kacetla. Ti posléze také písemnost
blíže určili.

Proslulý znojemský muzejní kustod
a historik Anton Vrbka podává v dopise
z 18. října 1928 zprávu o původu rene-
sančního stropu, který pochází z domu
U Černého psa na Kovářské ulici 6,
adaptovaného tehdy pro potřeby dro-
gerie F. Fouska, a o jeho demontáži
a přemístění do tehdy nové muzejní
expozice na znojemském hradě.

Zvětšená kopie dokumentu byla
předána Jihomoravskému muzeu k dal-
šímu zkoumání a detailnímu překladu.
O umístění uložení originálu rozhodne
vlastník objektu, tedy město Znojmo.

zp

■ Obálka s  německým rukopisem stará
osmdesát sedm let byla přibita k trámu
 vetknutého renesančního stropu.

Foto: Archiv ZL
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LÁZNĚ OTEVŘENY
Po letní pauze jsou od 7. září ve -
řejnosti opět otevřené městské
 lázně.

JEŠTĚ VÍCE ZABEZPEČENÉ UMĚNÍ 
Modernizace zabezpečovacího zaří-
zení Domu umění Jihomoravského
muzea ve Znojmě patří mezi šest
investičních záměrů za 7,6 milionu
korun, které příspěvkovým organi-
zacím v oblasti kultury rozdělí krajští
radní.

PLNÉ ŠKOLY DĚTÍ
V novém školním roce 2015/2016
do znojemských mateřských škol
nastoupilo 1 201 dětí, což je oproti
předchozímu roku pokles o 21 dětí.
Do lavic základních škol ve Znojmě
usedlo oproti loňskému roku
naopak o 80 žáků více, přesně 3 668.
Nejvyšší počet dětí mají MŠ Holand-
ská (232)   a Pražská (233), ze zá -
kladních škol je nejvíce naplněná
ZŠ JUDr. J. Mareše (817) a ZŠ Mlá-

deže (727).

NOVÝ FESTIVALOVÝ SPOT
Na webu www.vocznojmo.cz je
zhlédnutí nový spot z Festivalu vína
VOC 2015. Tvůrci jsou bratři Otru-
bovi a v krátkém videu připomínají
festivalový den v centru města, letos
poprvé rozšířený o tři nová místa,
pro účely festivalu pojmenovaná
podle tří odrůdových vín charakte-
ristických pro vína VOC. Nový spot
slouží zároveň jako pozvánka na
příští ročník. Na webu www.voc-
znojmo.cz je i archiv festivalových
ročníků, který zaznamenává jeho
vývoj od roku 2009.

VĚZŇOVÉ POMÁHAJÍ
Při přípravě nové naučné stezky
S mlokem Gránickým údolím pomá-
hají pracovníkům městských lesů,
v rámci pracovní terapie, vězňové.
Plocha pro přírodní park je i jejich
zásluhou připravena pro doplnění
herními prvky. Naučné panely jsou
vytištěné a velká část dřevěných
soch je již hotová. Naučná stezka
bude otevřena 20. října.

ORLI A KRAJ PODEPSALI
MEMORANDUM
Zástupci Jihomoravského kraje a HC
Orli Znojmo podepsali memoran-
dum o spolupráci. Podpisu se
zúčastnili hejtman Michal Hašek,
starosta Vlastimil Gabrhel, místosta-
rosta Jan Grois a jednatelé klubu Orli
Znojmo Pavel Ohera a Stanislav
Hahn. Orli získají od kraje podporu
ve výši dva miliony korun ročně po
dobu tří let – 2015 až 2017.

STALO SE

Znojemské lesy připravily lidem dárek
Městské lesy Znojmo letos poprvé

oslaví Den stromů otevřením nové
naučné stezky pro veřejnost. Lidé ji
najdou v Gránickém údolí a na pro-
cházku se po ní mohou vydat celé rodi-
ny. Pracovníci městských lesů při
přípravě trasy s názvem S mlokem
Gránickým údolím pamatovali na
zástupce nejmladší generace, i na
věkem zkušenější. Ředitel Městských
lesů Znojmo Zdeněk Trojan toho
o vzniku a účelu stezky prozradil mno-
hem více. 

Proč jste vůbec připravili naučnou
stezku? 

Protože bychom rádi nalákali děti
a dospělé do přírody a ukázali jim, co
vše se kolem nás skrývá a kolik krásné-
ho můžeme objevit. Pokud totiž máme
něco rádi, chráníme to zcela přirozeně. 

Stezka vede podél Gránického
potoka, řekněme od Krammerovy vily
ke Spálenému mlýnu a zpět. Trasa bude
vyznačena směrovkami a myslím, že
kopíruje vycházkovou trasu většiny
návštěvníků Gránic. Celková délka je
přibližně 2,4 km.

Můžete popsat proces jejího vzniku?
Naučná stezka se rodí už poměrně

dlouho. Když kolegyně přišla s nápa-
dem vybudování stezky, řekl jsem si, že
projekt bude nejen navázáním na tra-
dice a snahy Znojmáků o zvelebování
této lokality, ale bude zároveň plně
v souladu s posláním nás, lesáků. Snažili
jsme se tedy naučné panely, dřevěné
sochy, přírodní park a ostatní součásti
stezky citlivě zakomponovat do stáva-

jícího prostředí a pohrát si se všemi
detaily. Trasa byla vybrána tak, aby byla
lehce dostupná pro děti a maminky
s kočárky, seniory a jednotlivé zastávky
umístěny s ohledem na jejich obsaho-
vou náplň a okolní prostředí. 

Co na ní návštěvníci najdou? 
Hned u vstupu do Gránic si lidé

budou moci zazvonit na zvoničku, kou-

sek dál čeká nejmenší návštěvníky dět-
ský park s ručně vyřezávanými lavič-
kami. Naučné panely prozradí něco
o tajích přírody a dřevěné sochy jsou
vlastně takovou malou dřevo-sochař-
skou výstavou přímo v plenéru. U altá-
nu bude umístěn originální stojan na
kola, veliké pexeso a nedaleko se bude
vinout obrovský had.

Bude na stezce nějaké místo k odpo-
činku pro starší lidi?

Trasa vede v místech, kde již několik
laviček existuje. Chceme však počet
laviček zvýšit, ale s ohledem na vanda-
lismus to bude až na jaře. Nezapomněli
jsme ani na stávající altán, který má
zasloužený nový kabát.

Budou na naučné stezce platit nějaká
omezení? 

Budou na ni platit úplně stejná pra-
vidla, kterými se má řídit návštěvník
jakéhokoliv lesa. 

Od kdy bude oficiálně přístupná veřej-
nosti?

Stezka bude oficiálně otevřená na
Den stromů 20. října, ale naše úpravy
Gránic tím zdaleka nekončí. 

Už máme vypracován projekt na
kompletní výměnu zábradlí, neustále
provádíme bezpečnostní ořez stromů.
Vše je však otázkou financování a časo-
vých možností. Momentálně se nám
například podařilo realizovat rekonstruk-
ci mostu zničeného vyvrácenými stromy.
Ale novinek chystáme plno. Mohu snad
prozradit, že máme před sebou velký Den
Země. Ľuba Peterková

■ Žádné výjimky. „Na naučné stezce budou platit
úplně stejná pravidla, kterými se má řídit návštěv-
ník jakéhokoliv lesa,“ říká Zdeněk Trojan, ředitel
Městských lesů. Foto: Archiv ML Znojmo

Vinobraní navštívil premiér i ministři
Znojemské vinobraní je nejen vel-

kou kulturní události, ale i společen-
skou akcí, na kterou vyrážejí vrcholní
představitelé země. Letošní ročník si

nenechalo ujít několik členů vlády
v čele s premiérem Bohuslavem Sobot-
kou. 

„Vinobraní bereme jako příležitost,

jak poděkovat těmi, kteří na Znojmo myslí
adíky kterým se naše město posouvá dále.
Pan premiérovi jsem osobně poděkoval
za to, jak přistupuje k dořešení obchvatu.
Díky jeho podpoře se stavba po dlouhých
letech hnula ana podzim se bude vybírat
dodavatel stavby,“ řekl starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel na slavnostním přijetí
hostů na znojemském hradě. Oobchvatu
hovořil také premiér. „Dostavba znojem-
ského obchvatu je pro nás prioritou.
A opravdu se těším na to, až sem přijedu
aobchvat bude postavený anebudeme si
o něm jen povídat,“ dodal Bohuslav
Sobotka. Vedle premiéra do Znojma
zamířili i ministryně práce a sociálních
věcí Michaela Marksová-Tominová,
ministryně školství Kateřina Valachová,
ministr kultury Daniel Herman, ministr
pro lidská práva Jiří Dienstbier či místo-
předseda Senátu Zdeněk Škromach. Pre-
miérovou jízdu Vinobusem si zase
nenechal ujít podporovatel tohoto pro-
jektu hejtman Michal Hašek. zp■ Premiér Sobotka a starosta města na znojemském hradě. Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 29. říj-
na. Uzávěrka je 19. října.

ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 7. října ve 12.00 hodin pro-
běhne ve Znojmě zkouška sirén.

VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Do konce letošního roku si musí
všichni držitelé průkazu pro osoby
se zdravotním postižením – průkaz
TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením, o výměnu.
Stávající průkazy, bez ohledu na
platnost na nich vyznačenou, platí
pouze do 31. prosince 2015. V pří-
padě podrobnější konzultace se
můžete obrátit na bezplatnou
poradnu Národní rady osob se zdra-
votním postižením v Brně, která je
určena lidem se zdravotním posti-
žením, seniorům a pečujícím oso-
bám. Kontakt: osobně nebo tel:
542 214  110/111, 736 751  214,
 SKYPE: poradnabrno, e-mail: 
poradnabrno@nrzp.cz, 
web: www.nrzp.cz.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
29. 9. od 7.30 do 16.30 KASÁRNA,
MRAMOTICE, KRAVSKO, PLENKO-
VICE A HLUBOKÉ MAŠŮVKY –
domácnosti, provozy a zařízení
v obcích.
30. 9. od 7.30 do 16.00 HRADIŠTĚ
– domácnosti, provozy a zařízení
napájené z TS Hradoště obec, ulice
Křížovnická a Nad Přehradou nebu-
dou omezeny!
30. 9. od 7.30 do 16.00 HRADIŠTĚ
– část obce napájená z TS Hradiště
Švédská.
8.10. od 7.30–15.30 ZNOJMO –
 ulice Loucká od křižovatky ulice Na
Vinici směrem ke klášteru po pravé
straně po bytový dům č. 18.
19. 10. od 7.30 do 14.30 ZNOJ-
MO – ul. MUDr. Janského – celé
 sídliště, Zahrady u Nové nemocni-
ce
21. 10. od 07.30 do 15.30 ZNOJ-
MO – Penzion Garni Suchohrdelská,
ul. Cihlářská a Vítězslava Nováka,
zahrady Leska za Červeným mos-
tem.
22. 10. od 7.30 do 15.30 SU CHO -
HRDLY, DYJE, DOBŠICE – Odběra-
telská trafostanice Dyje – Hei micke,
odběratelská trafostanice Dyje –
Cihelna, dále porvozy a za řízení
napájené z trafostanic TS Dobšice
PHM KAME, TS Suchohrdly zahrady
Voldřich a TS ABC, odběratelské
 trafostanice Dobšice – FVE Ekonet,
Dobšice – FVE Sun Yas, Dyje – Pe -
rito.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Na znojemském nádraží si
mohou cestující půjčit bezplatně
 knihu do vlaku. Za novinkou stojí
Městská knihovna Znojmo, která se
tak připojila k  akci Kniha do 
vlaku. Jde o celorepublikový pro -
jekt, který vymyslela mikulovská
knihovna. 

„Regál s knihami najdou zájemci
v nádražní hale při vstupu na peron.
Knihu mohou příležitostně vrátit, ale
pokud se do ní po cestě začtou a líbí
se jim, smějí si ji i nechat. A třeba na
oplátku přinést pro další cestující
vlastní přečtenou knížku,“ informuje
ředitelka knihovny Věra Mašková.

Lidé v regále najdou knihy z vyřaze-
ného fondu knihovny, která bude lite-
raturu také postupně doplňovat. 

„Velmi nás zájem o novou službu
potěšil. V pátek jsme regál naplnili
knihami poprvé a již v neděli byl polo-
prázdný a tak jsme rozebrané tituly
hned doplnili,“ konstatovala s potě-
šením ředitelka Mašková. 

Projekt SKIP a Českých drah Kni-
ha do vlaku má zájem o popularizaci
čtení, znojemská knihovna se tak snaží
zpříjemnit cestujícím jízdu ve vlaku
zajímavými tituly. Služba je poskyto-
vána bezplatně a navazuje na akci
Knihovna na plovárně. lp

■ Eva Šrámková, vedoucí půjčovny u novin-
ky – regálu s knihami ve znojemské nádražní
hale. Foto: Archiv ZL

Na nádraží si vyberete knihu do vlaku

Domov pro seniory U Lesíka čeká
další modernizace zahrnující výměnu
umakartových jader koupelen za
nová hygienická zařízení. Nový důs-
tojnější vzhled dostane také místnost
se zvedací vanou a zázemí zaměst -
nanců.

Již v únoru se U Lesíka dočkali
úprav čtyř bezbariérových koupelen,
dvou šaten a sušárny. Nyní jsou na řadě
další čtyři koupelny v budově A, a to
v pokojích v 1. a 2. patře. Nutností

u nových koupelen je bezbariérový
vstup a dostatek místa k manipulaci
s invalidním vozíkem, který byl ve sta-
rých umakartových nedostatečný. Sta-
vební úpravy potrvají do konce
listopadu letošního roku. Práce bude
provádět místní firma Renov, která
podala formou e-aukce nejvýhodnější
nabídku. Celková rekonstrukce vyjde
na 1,26 milionů korun. Postupně budou
v Do mově U Lesíka rekonstruovány
všechny zastaralé koupelny. zp

Nové koupelny pro seniory

V  těchto dnech začala rekon-
strukce části Hálkovy ulice. Dělníci
na ni provedou úpravy, které uleví
ulici U Potoka, navazující právě na
Hálkovu. 

Půjde především o umístění roštů
na zachytávání a odvod dešťové vody.
Počítáno je i s opravou asfaltu silnice
a předlažbou chodníku.

Na rekonstrukci naváže i oprava
železničního přejezdu, kterou provede
Správa železniční dopravní cesty. Prá-
ce v prostoru přejezdu dělníci prove-
dou v souběhu s výlukou na železniční

trati v  souvislosti se stavbou nové
železniční zastávky – Znojmo nemoc-
nice, o kus dále.

Předpokládaná doba dokončení je
konec října. Řidiči se ale do té doby
budou muset obrnit trpělivostí.
Dopravní omezení postihne ulici Hál-
kovu v úseku od křižovatky s ul. Rie-
grovou po křižovatku s ulicemi
U Potoka a Úprkova, který bude uza-
vřen. Objízdná trasa povede přes ulici
Kuchařovická. Rekonstrukci provede
firma COLAS CZ. Stavební práce
vyjdou na 1 197 000 korun. zp

Začala oprava Hálkovy ulice

První vlak zastaví
14. října

Začala výstavba nové železniční
zastávky Znojmo – nemocnice. Na uli-
ci Růženy Svobodové, kde nová
zastávka vyroste, má první vlak zasta-
vit již být 14. října. 

Od tohoto data se na trati opět obno-
ví provoz adosud pouze projíždějící vla-
ky tu budou pravidelně zastavovat.

Tři roky stará iniciativa radnice
a Správy dopravní železniční cesty
(SŽDC) je tak konečně realitou. Inves-
torem výstavby zastávky, která vyjde na
tři miliony korun, je  SŽDC, město se
na její stavbě podílí půl milionem
korun. Zastávku u nemocnice využijí
nejen lidé, kteří mají do nemocnice
namířeno, ale i bydlící v horní polovině
města. Ti se už nemusí trmácet dlouhou
cestou z vlakového nádraží pěšky nebo
městskou autobusovou dopravou do
svých domovů.

Po dobu výstavby zastávky bude
omezen provoz tratě celostátní dráhy
Šatov st. hranice – Okříšky v úseku
Znojmo – Olbramkostel. Provoz zastáv-
ky bude zahájen ve středu 14. října po
poledni. Od tohoto dne budou na nové
zastávce zastavovat všechny osobní vla-
ky s přepravou cestujících. zp

Znojemští zastupitelé podpořili
obnovení dosud zanedbané lokality
Malá Louka. 

Jedná se o poslední velký ucelený
prostor v blízkosti centra města, který je
v územním plánu vyčleněn na výstavbu
nových bytových domů. Aby mohla celá

lokalita ožít, bylo zásadní vyřešit dopravní
napojení, které je možné pouze přes
pozemky v soukromém vlastnictví spo-
lečnosti Lidl. Zastupitelé proto odhlaso-
vali směnu pozemků se společností Lidl
a dali tak zelenou oživení zmíněné loka-
lity. Za směnu pozemků získá Znojmo

Zanedbaná Louka dostala k obnově zelenou
Za směnu pozemků získá Znojmo téměř 
10 miliónů korun. Lidl navíc na své náklady
vybuduje za zhruba pět milionů korun veškerou
dopravní infrastrukturu k Malé Louce.

téměř 10 miliónů korun. Lidl navíc na
své náklady vybuduje za zhruba pět
milionů korun veškerou dopravní infra-
strukturu k Malé Louce. V Malé Louce
chce Znojmo obyvatelům města nabíd-
nout kvalitní bydlení i s občanskou vy -
baveností. Radnice proto vypíše
transparentní nabídkové řízení na prodej
pozemků, které jsou dosud ve vlastnictví
města. Cílem je najít strategického inves-
tora, který v Malé Louce vybuduje kva-
litní bytovou zástavbu. Investor by měl
proměnit lokalitu léta ležící ladem vkva-
litní obytnou zónu. zp, lp
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Účely, na které lze získat půjčku Horní hranice půjčky

1. obnova střechy starší 10 let do 100 tis. Kč na jeden dům

2. zřízení plynového nebo elektrického do 40 tis. Kč na jeden byt
topení ve stávajícím domě

3. zřízení malé čistírny odpadních vod do 40 tis. Kč na jeden byt
ke stávajícímu domu nebo při nové výstavbě

4. dodatečná izolace domu proti spodní vodě do 50 tis. Kč na jeden dům
– stáří domu nad 10 let

5. obnova fasády, zateplení domu u domu staršího 10 let do 50 tis. Kč na jeden byt

6. vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, do 40 tis. Kč na jeden byt
kde dosud není

7. výměna, nátěry oken, zakoupení oken při nové výstavbě do 40 tis. Kč na jeden byt

8. při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy či při do 80 tis. Kč na jeden byt
vestavbě bytu do půdního prostoru

Znojemští zastupitelé schválili
vyhlášení výběrového řízení na
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení měs-
ta Znojma (dále jen FRB).

Zápůjčky se poskytují v zájmu zlep-
šení úrovně bydlení a zvelebení obyt-
ných budov a jejich staveb na území
města a žádat o ně lze od 7. října do
31. října 2015.

Z  prostředků FRB se poskytují
zápůjčky při úroku čtyři procenta s lhů-
tou splatnosti čtyř let fyzickým a práv-
nickým osobám, které vlastní obytné
budovy nebo jejich části na území města
a které přijmou závazek poskytnutou
zápůjčku použít podle stanovených pra-
videl ve prospěch těchto budov nebo

jejich částí. Zápůjčku nelze poskytnout
charitativním organizacím a bytovým
družstvům.

Žadatel musí doložit nezbytné pod-
klady k plánované stavbě či rekonstruk-
ci. O výběru rozhoduje zastupitelstvo
města a s úspěšnými žadateli bude uza-
vřena smlouva o zápůjčce. 

Žádosti jsou k dispozici na inter-
netových stránkách města v  části
Tiskopisy finančního odboru nebo pří-
mo na finančním odboru Městského
úřadu.

Pracovníci finančního odboru jsou
připraveni zodpovědět ivšechny případ-
né dotazy. Kontaktní osobou je Naděžda
Pavlátová, tel. 515 216 311. zp

Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
jsou lidem opět k dispozici

Opravy, které byly
přes prázdniny naplá-
nované ve školních
budovách, jsou hoto-
vé a školní rok se tak
mohl naplno rozběh-
nout všech znojem-
ských základních
i mateřských školách.

Znojmo letos do
mateřských a základ-
ních škol proinvestuje
téměř dvacet milionů
korun. Patnáct milionů
putuje do základních
škol, čtyři miliony šest
set padesát tisíc pak do
školek. Dalších čtyři sta
padesát tisíc již město v tomto roce
investovalo do nákupu nových herních
prvků pro mateřské školy.

Mateřská škola na Dělnická má za
sebou další, již třetí etapu opravy sociál-
ních zařízení. Školka na Loucké má
nová okna, školka na Pražské se dočkala
opravy chodníků a mateřská škola na
náměstí Republiky se pyšní novou fasá-
dou i dlažbou.

Základní školy se mohou pochlubit
ještě většími opravami. Základní škola
JUDr. Josefa Mareše prošla další etapou
rekonstrukce osvětlení, vyměnila se
podlaha v některých učebnách a pro-
story se také vymalovaly. V Konicích
mají opravené sociální zařízení, základ-

ní škola na ulici Mládeže stejně jako
základní škola na Václavském náměstí
má nově vymalované vnitřní prostory.
ZŠ Pražská a ZŠ náměstí Republiky přes
prázdniny opravily kotelnu, základní
škola Prokopa Diviše v Příměticích pro-
šla další etapou oprav sociálních zaří-
zení. Základní škola Jubilejní
rekonstruovala střechu i kotelnu.

Poprvé do školních lavic ve Znojmě
dnes usedlo i 471 prvňáčků. Část z nich
– ty, kteří nastupují na základní školu
na Pražské – přivítal také místostarosta
Jan Blaha. Pozdravil nejen prvňáčky,
ale také jejich starší spolužáky - druhá-
ky. Popřál všem krásný a úspěšný školní
rok. zp

■ Stovky dětí usedly 1. září do lavic. Foto: Archiv ZL

Opravy skončily. Školní rok 
se rozběhl naplno

Znojmo v letošním roce připra-
vuje Koncepci rodinné politiky města
na období let 2016 až 2019. 

Z velké části za ní stojí práce pra-
covníků odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Pod jejich vedením
již také mnoho akcí na podporu man-
želství a vzájemných vztahů v rodině
pro běhlo.

Předávají letáčky zaměřené na
oblast realizace rodinné politiky, při-

pravují setkání organizační skupiny
a pracovní skupiny složených z odbor-
níků na oblast školství, sociální, zdra-
votnictví, psychologie, prevence
a dalších. Do jednání skupin se zapojili
také zástupci města.

Z těchto aktivit vzešlo dvacet důle-
žitých témat jako například preven-
tivní programy na školách, rodiny ve

finanční tísni, zapojení dětských
lékařů do prevence, financování
organizací zaměřených na práci
s rodinami a další. Do konce září
také mohou lidé určit v anketě pět
priorit v oblasti rodinné politiky, kte-
ré by mělo město podle nich pod-
porovat a roz víjet.

V měsíci říjnu připravuje odbor
sociálních věcí a zdravotnictví kulatý
stůl s odborníky, s nimiž vybrané
priority rozpracují k dalšímu řešení.
Výstupy z jednání, priority, opatření
budou podkladem pro zpracování

Koncepce rodinné politiky města
Znojma na období 2016 až 2019. lp

Na koncepci rodinné politiky
města se podílí laici i odborníci

Od 15. do 17. října bude Znojmo
patřit dobrému jídlu zastoupenému
již 17. ročníkem Mezinárodního tele-
vizního a rozhlasového festivalu
o gastronomii Znojemský hrozen.

Festival je každoročně pořádán ve
Znojemské Besedě, v kině SVĚT, v Ho -
telu Prestige a Dukla a je na něm vítána
široká veřejnost.

V rámci programu připravili orga-
nizátoři pro laiky i odborníky řadu spe-
cifických akcí, podporujících české
potravinářství.

Jednou z nich je i soutěž mladých
kuchařů KLASA Znojemská pečeně
2015 a KLASA okurkový salát 2015,
které se uskuteční ve velkém sále býva-
lého hotelu Dukla. Soutěž má inspirovat
mládež k příznivějším postojům ke kla-
sické kuchyni a hlavně k používání kva-
litních potravin z českých zdrojů. Do
soutěže se přihlásilo deset kuchařských
týmů, mladých studujících kuchařek
a kuchařů do 18 let, a deset z učňov-
ských a středních škol.

„Souběžně se soutěžícími, bude
vařit Znojemskou pečeni a připravovat
okurkový salát, také host festivalu před-
ní francouzský kuchař Franck Sucillon,
jemuž jsme do Francie poslali recept,
aby představil své pojetí této naší tra-
diční krmě. Souběžně s po rotou bude
ochutnávat i veřejnost, kterou požádá-
me o samostatné hodnocení,“ prozradil
ředitel festivalu Adolf Boháček.

Znojemský hrozen 2015 se usku-
teční pod záštitou starosty Znojma
Vlastimila Gabrhela. 

Slavnostním zahájení festivalu
v kině Svět bude moderovat Karel
 Voříšek. 

Program festivalu pak vyvrcholí
v divadle vyhlášením a předáním cen.
Večer uvede Václav Žmolík, kterého
doplní hudební vystoupení skupiny
Hamleti, tvořené herci Alešem Hámou,
Daliborem Gondíkem a dalšími prota-
gonisty. 

Aktuální program najdete na
www.znojemsky-hrozen.cz. lp

Na Znojemském hroznu uvaří
studenti i francouzský kuchař

■ Ilustr. foto. Foto: Archiv ZL
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Další ročník soutěže o titul EY Pod-
nikatel roku Jihomoravského kraje byl
vyhlášen. 

Nominován do ní může být pod-
nikatel – fyzická osoba, vlastník nebo
spoluvlastník obchodní společnosti,
který má rozhodující vliv na její řízení
a který aktivně působí v jejím vedení.
Daná společnost musí existovat nejmé-
ně dva roky a mít alespoň osm stálých
zaměstnanců. Mezi hlavní kritéria hod-
nocení patří strategická orientace, glo-
bální dosah a finanční výsledky

podniku, které jsou jasným ukazatelem
zdraví a růstu firmy.

Přihlásit se nebo nominovat pod-
nikatele do soutěže může kdokoliv nej-
lépe prostřednictvím formuláře na
www.podnikatelroku.cz. Přihlášky do
aktuálního ročníku je možné podávat
do 31. října. Jméno držitele titulu EY
Podnikatel roku 2015 Jihomoravského
kraje bude známo v únoru 2016. Vítěz
z České republiky se zúčastní celosvě-
tového finále v červnu 2016 v Monte
Carlu. lp

Hledá se podnikatel roku
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 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

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

EXCALIBUR CITY
hledá pro provozy Hatě
PROVOZNÍHO RESTAURACÍ
Požadujeme:
zkušenost v gastro provozu
znalost NJ, práce s PC
komunikativnost, spolehlivost
časová flexibilita

Nabízíme:
zaměstnanecké výhody

Životopisy posílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com
Tel. 515 206 378

EXCALIBUR CITY
hledá pro provozy Hatě, Hevlín
– KUCHAŘE/ KUCHAŘKY
– PIZZA KUCHAŘE/ KUCHAŘKY

PRÁCE V ČESKU

PRÁCE V RAKOUSKU

Prodavač/ka na část. úvazek 
30 hod./týdně
VerkaufsberaterIn
centrum Vídně
AtJobWien37@trenkwalder.com
+43 05-07 07-25 37 
Mag. Florian Dachauer
Různorodá a odpovědná činnost, 
zajímavá pracovní náplň
(prezentace zboží, stylizování outfitů,
poradenství zákazníkům, prodej,
kasa), spolupráce v profesionálním
prostředí, plánovaná pracovní doba, 
velmi dobré dopravní spojení.
Mzda 1.380,- €/měs. brutto 
(130 hod.) + možné příplatky 
podle vzdělání a praxe.

Sekretářka 
Sekretärin
Kittenberger Erlebnisgärten GmbH
Schiltern, okr. Krems
+43/2734/8228 Kathrin Hrouza
Poslat žádost a životopis s fotkou 
na e-mail office@kittenberger.at 
Plný úvazek, mzda od 1.600,- €/měs.
brutto (podle kvalifikace).

Osobní asistent/ka se znalostí
češtiny 
Persönliche AssistentIn mit Tsche-
chisch-Kenntnissen
WAG Assistenzgenossenschaft NÖ
Vídeň
bewerbung@wag.or.at
Poslat žádost, životopis a vyplněný
dotazník mailem (odkaz:
http://www.jobcity.at/job.php?aid=
13369&upid=&ref=inx)
+43/1/798 5355/23

Osobní péče o postiženou osobu.
Předčítání a zpracování podkladů,
podpora při vyhledávání na interne-
tu a při užívání PC, domácí práce
(např. nákupy), doprovod. Práce
zatím dva dny v týdnu na 2 hodiny
odpoledne (Út, Čt) – později možná
více.
Odměna 11,- €/hod. brutto (freier
Dienstvertrag).

– BRIGÁDNÍKY: KUCHYŇ/ BAR
(vhodná částečná znalost NJ)

Životopisy posílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com
Tel. 515 206 378

Koupíme ornou půdu. 
Platba při podpisu kupní

smlouvy. 
Cena až 25 Kč za m2. 

Telefon 602 223 027.

INZERCE

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE – NAVÍJENÍ
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Znojemské historické vinobraní praskalo ve švech
Letošní vinobraní by se dalo

shrnout do tří slov: Praskalo ve 
švech! Enormní zájem návštěvníků
a slova chvály jen potvrdily výji -
mečnost nějvětšího svátku vína
v Česku.

„Přiznám se, že tak obrovský zájem
předčil naše očekávání. Je pro nás
potvrzením, že nastavený koncept Zno-
jemského historického vinobraní je
správnou cestou,“ říká za hlavního

organizátora Znojemskou Besedu její
ředitel František Koudela.

Program vinobraní se konal na dese-
ti scénách, z nichž pět bylo historických.
Plné byly během víkendu všechny.
Novinkou mezi nimi byl Vinný trh
s nabídkou produkce vybraných míst-
ních vinařů. Jejich vzorky lidé ochutná-
vali na mnoha místech v útulném, téměř
domáckém prostředí mezi balíky slámy
avinnými sudy za doprovodu neuticha-

jící cimbálové muziky. Velmi pozitivní
ohlas zopakovala loni premiérově uve-
dená Ulička chudiny, kde se návštěvníci
vmísili mezi kata, žebráky, věštkyni, mni-
chy, ale i lehké děvy, šarlatány a zloděje.

Ohromný úspěch sklidily speciálně
pro vinobraní vyražené mince, které
rozhazovali členové královy družiny
během průvodu. 

Program vinobraní se v letos poprvé
protáhnul až do neděle. V malebném

prostoru na Káře si ho užívali stovky
návštěvníků. Velkolepý královský prů-
vod vítali davy v ulicích amimochodem,
historicky první svatební obřad konaný
v rámci dobového programu v páteční
odpoledne na Václavském náměstí
dopadl šťastně – snoubenci si řekli své
ano! Na shledanou tedy u 33. ročníku
Znojemského historického vinobraní
16.–18. 9. 2016! jch, lp

Foto: Zdeněk Dvořák
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Všudypřítomná historie ve třech dnech lidi nadchla
Znojemské historické vinobraní

letos navštívilo celkem 82  207
návštěvníků, což v celkových sou-
čtech znamená o 12,5 % vyšší
návštěvnost oproti loňskému roku.
Obrovský zájem byl především
o jednodenní vstupenky.

„Letošní čísla jsou velmi příznivá
a mile nás překvapila. Jsme rádi, že
si k nám lidé našli cestu. Například
nákup jednodenních vstupenek letos
návštěvníci využili více než kdy jindy,
zaznamenali jsme 38% nárůst jejich

prodeje,“ uvádí František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, hlavního
organizátora vinobraní a upřesňuje
tak všemi očekávaná čísla. „Při
výpočtu návštěvnosti vycházíme
z  modelu, který je na Znojemské
Besedě zaveden již několik let
a zahrnuje součet prodaných dvou-
denních permanentek, zmíněných
jednodenních vstupenek, vstupenek
pro účinkující, spolupracující a čestné
hosty, děti a bydlící v městské památ-
kové rezervaci. „Jistě by stálo za to

znát počet návštěvníků před branami
města oddělující placenou zónu, to
však není v  našich silách zjistit,“
dodává Koudela. 

Za tímto pozitivním výsledkem
stojí především kvalitní a pestrý pro-
gram s důrazem na jeho historický
ráz a patřičnou úroveň, který dokáže
oslovit všechny věkové kategorie,
doplněný nabídkou toho nejlepšího
z produkce místních vinařů. Velmi
dobře také zafungovala posílená
doprava, jak autobusová, tak vlaková,

a v neposlední řadě i propagace Zno-
jemského historického vinobraní. 

„Třeba právě díky letos rozšířené-
mu nedělnímu programu a tomu, co
ve Znojmě objevili, se k nám návštěv-
níci v turistické sezóně s potěšením
vrátí,“ uzavírá optimisticky Koudela. 

Na internetových a facebookových
stránkách Znojemské Besedy již nyní
najdete fotografie z vinobraní a v pří-
pravě je také video z něj. Jch, lp.

Foto: Zdeněk Dvořák, 
foto ohňostroje Izzy
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Sindy

Věk: 8 let
Plemeno: Anglický kokršpaněl
Sindy je velmi žárlivá dáma a tak ji nedoporučujeme k malým dětem. Vhodná
je jako psí jedináček spíše ke staršímu člověku. Sindy zřejmě nebyla zvyklá být
v bytě a tak by se jí lépe žilo u rodinného domu se zahradou, kde by se mohla
vyřádit. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

Darujte hodinu týdně a pomůžete
seniorům, dětem i nemocným

Dobrovolnickém centru ADRA by
rádo zvýšilo počet dobrovolníků, kteří
pomáhají starým lidem, dětem, ale
i pacientům v nemocnici.

Dobrovolníci v Centru sociálních
služeb a ve znojemské nemocnici patří
dlouhodobě do stabilního programu
Dobrovolnického centra ADRA Znoj-
mo. Zcela nezištně ve dvou organiza-
cích letos pracuje více jak 50
dobrovolníků. „Přesto je jich stále větší
potřeba, a proto bychom velmi rádi ten-
to počet navýšili,“ uvedla Zdeňka Seve-
rinová, vedoucí znojemského centra.
Dobrovolníci docházejí do zařízení za
seniory a pacienty a tráví s nimi různě
čas. Nejčastěji si povídají, čtou knihy,
někdy hrají společenské hry či luští kří-
žovky, chodí na procházky.

„Hledáme také ochotné aspolehlivé
dobrovolníky k dětem do Programu Pět
P. Ten je určen pro děti od 6 do 15 let
a funguje na principu individuálního
přátelského vztahu mezi jedním dítětem
a dospělým dobrovolníkem,“ upřesnila
Severinová. Hlavními cíli programu
jsou prevence sociální patologie (alko-
hol, drogy, záškoláctví, lhaní, krádeže
a podobně), obohacení sociálního záze-
mí dítěte a zvýšení kvality života ohro-
žených dětí nalezením vhodné aktivity. 

Školení pro zájemce starší 18 let
proběhne 5. října od 15.30 do 20.00 hod.
v Dobrovolnickém centru ADRA na
Veselé ulici 20 ve Znojmě. Zájemci zís-
kají info na www.adra.cz, na DC ADRA:
znojmo@adra.cz nebo na tel.
607 144 090. lp

Felix Holzmann zahraje seniorům
v den jejich velkého svátku

Na středu 30. září je proto obyva-
tele Znojma ve věku 60 let a více
 přichystáno v městském divadle před-
stavení Včera, dnes a zítra aneb nové
scénky Felixe Holzmanna.

Znojmo se tak kulturní akcí připo-
juje k  oslavám Mezinárodního dne
seniorů, který každoročně připadá na
první den v říjnu. 

„Naším cílem je prostřednictvím
tohoto dne především upozornit na
to, co senioři naší společnosti přináší,
ale také s čím vším se musí v dnešní
době potýkat. Od bariér v budovách

či schodech v autobusech až po zneu-
žívání,“ říká Lucie Rocková z odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Senioři
tvoří podstatnou část nejen naší, ale
také světové populace. „Je důležité jim
věnovat naši pozornost a vidět je nejen
jako pacienty, uživatele sociálních slu-
žeb či jako penzisty, ale také jako osoby,
které mají co nabídnout naší společ-
nosti a přispívají k jejímu rozvoji,“
doplňuje Rocková. Vstupenky na diva-
delní představení lze získat v Turistic-
kém informačním centru na Obrokové
ulici. lp

Děti si krásy města prohlížely 
za jízdy z turistického vláčku

Pracovníci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví připravili dětem pro-
hlídku města z vagónů turistického
vláčku. 

Šlo o další z dlouhé řady volnoča-
sových aktivit, které odbor během roku
organizuje, určených pro romské děti,
které navštěvují základní školu. Jed-

nalo se o vzdělávací akci zaměřenou
na poznávání města, ve kterém děti
žijí, s fundovaným výkladem průvod-
ce. Volnočasová aktivita byla organi-
zována v rámci programu Podpora
terénní práce ze státního rozpočtu 
na rok 2015 a za přispění města Znoj-
ma. lp

Lucii ocenili na Planetě YÓ
V rámci mezinárodního festivalu

o lidských právech Jeden svět, který
se konal ve Znojmě v  červnu, byla
vyhlášen výtvarná soutěž Jeden svět
dětem. 

Do soutěže poslali jejich autoři
čtyři stovky obrázků. Mezi oceněnými

byla také práce žákyně 7. A Lucie
Molíkové ze znojemské základní školy
na ulici Mládeže. Slavnostní předsta-
vení výherců a předání cen bylo zařa-
zeno do programu pořadu Planeta YÓ,
který bude odvysílán Českou televizí
1. října na Déčku. lp

■ Lucie Molíková si již cenu v televizi převzala. Foto: Archiv školy

Pasování prvňáčků aneb dohoda
se svatým Václavem

Kdo jiný by měl přiví-
tat prvňáčky na základní
škole Václavské náměstí
než svatý Václav? 

Na chvíli opustil své
místo na kašně před ško-
lou, aby v plné zbroji vešel
do 1. třídy a slavnostně
uvedl nové děti do stavu
žactva prvního stupně.
Když nováčci společně
odříkali slib, chopil se svatý
Václav meče a jednoho po
druhém pasoval na školá-
ka. Každý novopečený
prvňáček pak stvrdil obřad
otiskem palce. Placka na
památku mu bude připo-
mínat slib, že se bude pilně
učit a škola se stane jeho
kamarádem. lp

■ Deváťáci, kteří originální pasování prvňáčků připravili,
tak předali pomyslnou školní štafetu svým nástupcům.

Foto: Archiv školy



Výhledy dálek
ze znojemských věží

Nejen turisté, ale iobyvatelé Znojma
by si neměli nechat ujít návštěvu některé
z místních „rozhleden“. Znojmo je měs-
tem několika věží, na které lze vystoupat
a pokochat se pohledem na podzimní
přírodu i zklidněná náměstí a ulice. Jed-
noznačně dominantní po stavení mezi
nimi má věž radniční, patřící k nejvý-
znamnějším gotickým stavbám v repub-
lice. Postavena byla v letech 1445–1448
Mikulášem ze Sedlešovic. Vysoká je
80 m a k prohlídce je přizpůsobena
vyhlídkovým ochozem, který je celo-
ročně přístupný. Lidé mohou navštívit
také nedávno zpřístupněnou střelniční
věž v městském parku nebo Vlkovu věž
na Kollárově ulici, ve které má zázemí
Informační centrum VOC Znojmo.
Výstup si tak mohou dospělí návštěvníci
obohatit o ochutnávku kvalitní znojem-
ských vín. lp
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Vendula Šindelářová (Černín)

Miroslav Novák (Černín)

Kamila Šebáková (Přímětice)

Zdeněk Jurka (Kasárna)

Gabriela Schlesingerová (Miroslav)

Joost Cornelli (Belgie)

Ivana Kohoutková (Micmanice)

Pavel Lysák (Hnízdo)

Lenka Vyskotová (Přímětice)

Ladislav Blatný (Přímětice)

Nikola Kósová (Znojmo)

Jan Jančura (Těšetice)

Petra Molíková (Citonice)

Roman Klimeš (Uherčice)

Lucie Šindlerová (Suchohrdly)

Josef Jelínek (Suchohrdly)

Petra Dvořáková (Chvalovice)

Stanislav Pokorný (Chvalovice)

Eva Sklenská (Plaveč)

Jaromír Bečka (Znojmo)

Lucie Čechovská (Oblekovice)

Jaroslav Milbach (N. Šaldorf )

Michaela Jelenová (Kyjovice)

Stanislav Kasík (Prosiměřice) 

Alexandra Chudáčková (Zvole)

Jiří Hlávka (Kuchařovice)

Žaneta Valendová (Tvořihráz) 

Jaroslav Beneš (Vémyslice)

Martina Rybárová (Chvalovice)

Jiří Beno (Vrbovec)

Hana Bulínová (Znojmo) 

Jan Bischof (Tasovice)

Blanka Alexová (Znojmo) 

Dževat Džemakovič (Miratovec)
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Stavby na vinicích najdete v Domě umění
Vernisáž s  cimbálovou

muzikou a vínem  stylově ote-
vřela mezinárodní putovní
výstavu Architektura a víno
ve střední Evropě. V  Domě
umění na Masarykově náměs-
tí je k vidění od 2.září do 21.lis-
topadu. 

Výstava představuje nejvý-
znamnější architektonické
počiny v osmi ze mích s boha-
tou vinařskou historií: Česku,
Slovensku, Polsku, Rakousku,
Ně mecku, Maďarsku, Slovin-
sku a Itálii. Vybraná vi  nařství
jsou jedinečná jak svou vinař-
skou produkcí, tak architekto-
nickým ztvárněním výrobních
provozoven. 

Za výstavním projektem
stojí Galerie Jaroslava Fragnera
v Praze. Její ředitel Dan Merta

na vernisáži ve Znojmě zdůra-
znil, že postavit atraktivní
vinařství dnes patří k presti-
žním zakázkám světových
architektů astudií. Architektura
vinařství je tak prezentována
jako kulturní i společenský
fenomén, jako spojnice
 tradičního řemesla a součas-
ných technologií i progresivní-
ho designu.

Výstava je navíc obo hacena
o ukázky prací  znojemského
architektonického studia ORA.
Tvoří ho trojice mladých, talen-
tovaných lidí Barbora Zmeko-
vá, Jan Hora a Jan Veisser, kteří
si svůj hlavní směr dali i do
zkratky názvu Originální
Regionální Architektura. Za své
práce již sklidili několik uzná-
ní. lp

OMLUVA
V minulém vydání jsme nesprávně
uvedli u nevěsty Kateřiny Veselé
jméno jejího ženicha pana Marka
Krpouna ze Znojma. Novomanže-
lům se velmi omlouváme.

Začíná podzimní cyklus o architektuře
Architektura je všude kolem nás,

ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Ten-
to fakt, se stal nosnou ideou pro cyklus
šesti přednášek o architektuře, který
pro veřejnost připravil spolek Umění
do Znojma a znojemské architekto-
nické studio ORA.

Cyklus Život v architektuře je určen
obdivovatelům architektury, lidem, kte-
ré zajímá architektura, ale na studium
si již netroufnou i těm, kteří by se rádi
připravili na přijímací zkoušky nená-
ročnou formou.

Posluchači se dozví o základních
pojmech a přístupech v architektuře
a urbanismu, seznámí se s novými tren-
dy, inspiracemi ze světa nebo hlouběji
proniknou do důležitosti územního
plánování. 

Cyklus zahájí ve čtvrtek 8. října
obecným úvodem do dějin a teorie
architektury Jan Hora, začínající mladý
architekt z ateliéru ORA, ve kterém tvoří
spolu s Barborou Zmekovou a Janem
Veisserem. Mezi dalšími hosty budou
Lucie Stejskalová autorka knihy Myslet

město: současné městské strategie, Petr
Kratochvíl, teoretik architektury a vyso-
koškolský pedagog, autor mnoha pub-
likací nebo Petr Šmídek, redaktor
zahraniční rubriky internetového
portálu o architektuře a další. Aktuální
informace a podrobnosti k přednáškám
najdete na facebooku Život v architek-
tuře. 

Přednášky budou ve Štukovém sále
Znojemské Besedy vždy od 19.00 hod.
Rozpis přednášek najdete v Kulturním
přehledu na str. 15. lp

■ V originální instalaci najdou lidé sudy s tablety poskytujícími
informace k jednotlivým stavbám. Foto: lp

Jógou si vylepšíte zdraví a utečete stresu
Jógou proti stresu a zdravotním

potížím bojuje již skoro deset let zno-
jemská lektorka Martina Mangová.
Své bohaté zkušenosti předává dál,
kdy speciálními cviky hormonální
jógy pomáhá lidem se zdravotními
problémy. Podle jejich ohlasů
s výbornými výsledky. 

Jóga bývá skvělým pomocníkem
v prevenci proti dnes tolik zmiňované-
mu stresu. Ten je jednou z hlavních pří-
čin různých zdravotních nerovnováh.
Od snížené imunity a náchylnosti
k nachlazení, přes potíže s menstruač-
ním cyklem, bolesti břicha, hlavy, zad,
alergie, až po poruchy štítné žlázy, dia-
betes i neplodnost.

Cvičení Hormonální jógy má až
překvapivý účinek na podporu zdraví,
a proto je jeho autorka Dinah Rodri-
guesová z  Brazílie nazvala Terapií.
Sestavu cviků vytvořila před třiadvaceti
lety a neustále je vylepšuje. Pomáhají
ženám, mužů i diabetikům.

Martina Mangová byla první v Čes-

ku, která získala k výuce Hormonální
jógy u Dinah Rodriguesové certifikát
(do dnešního dne vlastní již tři – pozn.
red.) a v roce 2006 přinesla cvičení této
jógy také jako první do České republiky. 

Od té doby nasbírala nemalé množ-
ství pozitivních ohlasů od účastníků
kurzů jógy, které pravidelně vede.

„Pracovala jsem s lidmi, kteří měli
umělou kyčel, bolesti plotének i zad.
Cviky jsou snadné na provedení a je
možné je upravit tak, aby byly záda
a klouby v pohodě a přitom zůstal
zachován účinek pro zdraví. Cvičení
je vhodné jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé jogíny, protože Dinah po -
užívá speciální techniky práce
s dechem a energií,“ uvádí Martina
Mangová. Jednotlivé cviky není těžké
si zapamatovat a vedlejší účinky cvi-
čení vykazují jen samá pozitiva – lepší
postavu, pleť, vlasy a nehty, více energie
a výrazně lepší imunitu.

Cvičení Hormonální jógy probíhá
ve Znojmě každé pondělí od 17.30
hodin v Rodinném centru Maceška
na Pražské ulici. Zájemci se mohou
obrátit přímo na lektorku Martinu
Mangovou, hormonjoga@gmail.cz,
tel. 602 526 957 nebo na stránkách
www.hormonalnijoga.cz, kde najdou
informace také o cvičení lunární jógy.

pi■ Martina Mangová. Foto: Archiv ZT



13SpolečnostZNOJEMSKÉ LISTY

Bubny dračích lodí
povedou posádky po Dyji

Pod Sedlešovickým mostem se
v posledním zářijovém víkendu již po
osmé rozjedou po řece Dyji za rázných
zvuků bubnů dračí lodě. 

Lidmi stále více vyhledávaný Festival
dračích lodí, určený vodácké veřejnosti
afun posádkám, pořádá od 24. do 26.září
oddíl kanoistiky TJ Znojmo společně
s Asociací vodních sportů Znojmo za
podpory města Znojma a České unie
sportu (Sportuj s námi).

Ve čtvrtek 24. září se od 8.00 před-
staví posádky místních mateřských škol
a žáci prvních stupňů základních škol.
V pátek 25. září opět od 8.00 budou závo-
dit žáci základních škol druhého stupně
a žáci středních škol o středo školský

Pohár. Odpoledne jsou na programu
závody rychlostních kajakářů atréninky
posádek před hlavním festivalovým
dnem, jimž je tradičně sobota. Ta je kon-
cipovaná jako neoficiální amatérské
mistrovství světa. Startuje se od 10.00
hodin apřihlášené posádky si sami zvolí
stát, který budou reprezentovat. Sobotní
program zakončí večerní ohňostroj z hla-
diny řeky Dyje. Navíc souběžně s festi-
valem jen o pár metrů dál v Louckém
klášteře bude probíhat Burčákfest 2015
snabídkou burčáků, vín ahudby. Přihlásit
se na Festival dračích lodí může opravdu
každý. Přihlášky a více informací o fes-
tivalu naleznete na www.dracifestznoj-
mo.eu. Vstup je zdarma! lp

Orli vlétli do hokejové
sezóny na jedničku

Hokejoví Orli Znojmo zahájili
novou sezónu skvěle. Během Vino-
braní porazili na znojemském ledě
dva z nejlepších týmů mezinárodní
Erste Bank Eishockey Ligy (EBEL).

Nejprve Linz 4:0 a dva dny poté
také Salzburg, ten dokonce 7:1! Pár
dnů před sezónou se management klu-
bu setkal na pravidelném setkání
s veřejností, kde diskutoval o budou-
cích plánech nejen ve sportovní oblas-
ti. Setkání se zúčastnili prezident
klubu Pavel Ohera, sportovní manažer
Rostislav Dočekal, manažer klubu 
Petr Veselý, trenér Jiří Režnar a kapitán
mužstva Jiří Beroun. Co také za znělo?

Jiří Režnar: Chceme hrát více
z obrany, nátlakově, v pohybu. Inspi-
rací pro nás byl tým USA na letošním
mistrovství světa. Neměli velké hvěz-
dy, ale hráli týmově. Chceme, aby naši
věrní diváci měli ze zápasů dobrý
pocit. A i když třeba prohrajeme, aby
viděli, že jsme do toho dali vše.

Petr Veselý: Od chvíle, kdy jsme
do EBEL vstoupili, se každý rok mar-
ketingově i v mediálním pokrytí
postupně dostáváme nahoru. Teď

máme sjednaných 15 domácích zápa-
sů na Sport5. To je víc, než má garan-
tované kterýkoliv tým v extralize. 

Letos jsme znovu prodali více per-
manentních vstupenek než rok před-
tím. Máme vydáno mezi 1900 a 2000
permanentkami. To je číslo, kterým
se může pochlubit málokterý klub
v republice. 

Na zápasy nám pravidelně chodí
téměř tři tisíce fanoušků, a to ve městě,
které má 35 tisíc obyvatel. To je takový
malý zázrak a našim fanouškům za to
patří velký dík a uznání. 

Jsme rádi, že zůstáváme sportem
číslo jedna a rádi bychom v příští sezó-
ně překonali průměrnou návštěvnost
tři tisíce diváků na zápas.

Město Znojmo nám velmi pomá-
há, naše připomínky nekončí pod sto-
lem, ale aktivně se řeší. Za poslední
tři roky se spolupráce hodně zlepšila. 

Příští zápasy Orlů
pátek 25. 9., Znojmo–Graz, 18.30
neděle 27. 9., Fehérvár–Znojmo,
17.30
pátek 2. 10., Dornbirn–Znojmo, 19.15
neděle 4. 10., Znojmo–Lublaň,
17.30

Sportovní hala se nově rozsvítí
Sportovní hala na ulici F. J. Curie

bude mít nové LED osvětlení. 
Současné osvětlení bylo za hranicí

životnosti. Nevýhodnější nabídku na
zhotovitele podala prostřednictvím 
e-aukce firma ELSPACE, a to zhruba 1,6
milionů korun. Pomocí e- aukce byla
dosažená úspora 25% oproti předpoklá-

daným nákladům. Město tak ušetřilo více
než půl milionu korun. Návratnost inves-
tice je počítána zhruba na šest let použ-
ívání. Podmínkou bylo, aby nové
osvětlení splňovalo počet luxů, jež je
určen pro televizní přenosy. Stejné LED
osvětlení využívá v současnosti i zno-
jemský zimní stadion. zp
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PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
září 9.00–17.00 (poslední prohlídka
v 16.00), říjen–duben po–so 10.00–17.00,
ne 13.00–16.00. 

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

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Prohlídky každý den
v 14.00. Vstupenky je nutné zakoupit
nejpozději v 13.45 na pokladně
 Znojemského podzemí 
(Slepičí trh 2), tel.: 515 221 342.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
do 27. září út–ne 9.00–17.00 
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.: 515 282 211,
fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
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,
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: 
do 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: září denně 9.00–17.00
mimo pondělí.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: září, říjen po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM 
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
TIC květen–září denně 9.00–16.00,
říjen–duben út–so 9.00–16.00
Jižní příst. cesta květen–září
ne–čt 9.00–21.00, pá, so 9.00–23.00,
říjen–duben po 9.00–17.00,
út–ne 9.00–20.00.

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: 
září po–čt 10.00–18.00, pá–so 9.00–19.00,
ne 9.00–15.00 včetně svátků, říjen pá, so,
svátky 10.00–18.00, ne 10.00–15.00

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: maixnerova@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.

24. 9. BALADA Z HADRŮ
Divadelní studio Martiny Výhodové
uvádí hru Voskovce a Wericha. 18.00.

29. 9. MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Laskavá komedie irské autorky se
stala koncertem hereckého umění
Elišky Balzerové. 19.00.

30. 9. VČERA DNES A ZÍTRA
ANEBO NOVÉ SCÉNKY FELIXE
HOLZMANNA
Scénky legendárního komika v podání
herce Divadla Semafor Praha. 13.00.

1. 10. PROKLETÍ NEFRITOVÉHO
ŠKORPIONA
Inteligentní humor
několikanásobného držitele Oscarů
Woodyho Allena v interpretaci
příbramského divadla. V hlavní roli
Bohumil Klepl. 19.00.

3. 10. ZNOJEMSKÉ GRÁCIE
A JEJICH HOSTÉ
Znojemské Grácie a taneční soubor
Zunda z Litvy. 16.00.

12. 10. V LESE ČERNÉM,
HLUBOKÉM
Komorní psychologický thriller,
vydávající se do temných zákoutí duší
dvou sourozenců, které zahrají
manželé Z. Adamovská a P. Štěpánek.
19.00.

16. 10. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Rytířská veselohra v podání
znojemského DS Rotunda. 16.00.

17. 10. SLAVNOSTNÍ VEČER
FESTIVALU ZNOJEMSKÝ
HROZEN
Slavnostní večer 17. ročníku
Mezinárodního televizního
a rozhlasového festivalu o gastronomii
spojený s předáváním cen. Pro
veřejnost jsou vstupenky zdarma na
vyžádání před začátkem akce
v divadle. 19.00.

22. 10. DETEKTOR LŽI
Divadelní spolek Kašpar pobaví
i přinutí zamyslet se, jestli lépe
skoncovat s tíživou minulostí nebo
začít znovu. Hrají A. Jastarban,
E.Elsnerová a M.Ruml. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
13. 8.–25. 9. PATCHWORK
Galerie Domu porozumění na
Slepičím trhu.

6. 8.–26. 9. JAROMÍR MÍČKA –
FOTOGRAFIE
Dům umění – podvodní krajiny
fotografa Jaromíra Míčky.

2. 9.–21. 11. ARCHITEKTURA
A VÍNO VE STŘEDNÍ EVROPĚ,
ZNOJMO
Dům umění – současná architektura
vinařství v Česku, na Slovensku,
v Rakousku, Německu, Slovinsku,
Maďarsku a severní Itálii.

18. 9.–17. 11. STOLETÁ
VZPOMÍNKA NA DRUHÝ ROK
VELKÉ VÁLKY
Dům umění.

KONCERTY
27. 9. STROM STÍNU
Dům Na Věčnosti –
alternative-rock / Praha. 20.00.

28. 9. CZECH VIRTUOSI
A ESTHER YOO
Městské divadlo –
komorní orchestr CZECH
VIRTUOSI a talentovaná houslistka
Ester Yoo hrají L.van Beethovena 
a J. Brahmse. 19.00.

2. 10. AFRICAN PROJECT
Dům Na Věčnosti –
hudební trio Moussa Cissokho
(Senegal) – Jan Galega Brönnimann
(CH) – Omri Hason (Izrael). 20.00.

9. 10. PŮLJABLKOŇ
Dům Na Věčnosti –
kapelník Michal Němec a éterická
zpěvačka Marie Puttnerová. 20.00.

17. 10. NOCZ (Nor/CZ)
Dům Na Věčnosti – 
osobitá hudba norsko-české jazzové
formace. 20.00.

21. 10. ONDŘEJ HAVELKA
A JEHO MELODY MAKERS
Městské divadlo – Když zaválí hot-
jazz nebo swing, držte se pevně židlí!
Prudký poryv synkop útočí! 19.00.

27. 10. KVĚTY
Dům Na Věčnosti –
brněnská alternativní skupina. 20.00.

31. 10. PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
Dům Na Věčnosti –
Česká zpěvačka a akordeonistka
Petra Börnerová 
a slovensko-maďarský hudebník
Tomáš Bobek Bobrovniczký přizvali
maďarského zpěváka a harmonikáře
Besenyei Csabu. 20.00.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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■ BURČÁKFEST

Zase budou holky šlapat po víně 
Vinobraní sice skon-
čilo, ale o víkendu
25. až 27. září se
mohou lidé těšit na
Burčákfest. Hlavní
myšlenkou letos již
jedenáctého roční-
ku je prezentace
znojemské vinařské
oblasti, kvalitních
burčáků a vín a také
snoubení hudby,
vína a kulinářských specialit. Vinařský program nabídne ochutnávky čtyř
druhů burčáku, degustace vín Znovínu Znojmo, možnost prohlídky vinař-
ské galerie Louckého kláštera a atraktivní podívanou šlapání hroznů bosý-
ma dívčíma nohama.
V hudebním programu vystoupí slovenská skupina NO NAME (25. 9. ve
20.00), znojemské duo JERRY BAND (26. 9. v 11.00 a v 16.00), Kabát revival
TRIBUTE (26. 9. v 19.00), GNOMUS – historická muzika (26.9. v 16.30), TERE-
ZA HOLUBOVÁ a hosté (26. 9. v 18.00), cimbálovka DONAVA (26. 9. v 17.00)
nebo Jožka Šmukař (27. 9. ve 14.00). lp

■ PŘEDNÁŠKU

Co našel lékař při studiu alternativní medicíny
Štěpán Rucki, primář dětského oddělení Nemocnice v Třinci, dětský kar-
diolog, aktivní křesťan a autor několika knih včetně titulu Alternativní
medicína, přijede přednášet do Znojma. V přednášce Alternativní medicína
– pomoc, nebo nebezpečí? bude před posluchači rozebírat jednotlivé
procesy alternativní medicíny, kterou řadu let zkoumá z hlediska evropské
medicíny postavené na vědeckých základech.
S lékařem se mohou lidé setkat v sobotu 10. října v malém sále Znojem-
ské Besedy od 18.00 hodin. Vstup na přednášku, organizovanou Bratrskou
jednotou baptistů ve Znojmě, je zdarma! Bližší informace na stránkách
www.bjbznojmo.cz lp

■ LISTOVÁNÍ

Do Besedy vezou 320x Viewegha
Po letní pauze se na
Znojmo opět valí zá-
plava hraných knih
v  projektu LiStOVaNí.
Znojemská druhá se-
zona začne listovat
v neděli 11. října ve
20.00 hodin v sále Zno-
jemské Besedy. Knihu
povídek Zpátky ve hře
Michala Viewegha za-
hraje manželský pár
herců Alan Novotný
a Markéta Lánská.  „Mi-
chal Viewegh se s námi
nikam nedostane, ale
bude s námi v podstatě
pořád. Podepsal nám
320 knih na turné po
téměř 40 českých městech,“ uvedl herec Lukáš Hejlík, který za celým pro-
jektem Listování stojí. Informace o programu, vstupném i celoročním
předplatném získáte na facebooku Listování Znojmo nebo pište na re-
nata@listovani.cz, tel. 603 539 609. lp

NENECHTE SI UJÍTDALŠÍ
24. 9. DEN CHARITY
Horním nám. – prezentace činnosti
Oblastní charity Znojmo. Informace
o práci charity, soutěže a zábava pro
děti, měření krevního tlaku, vystoupení
Ateliéru Samuel, dětí z Domova pro
matky a otce v tísni, ukázky sebeobrany,
zumba, občerstvení. 14.00–17.00.

24. 9. FLOUK A LÍLA – KŘEST
KNIHY
Městská knihovna – křest knihy za
účasti autorky Petry Dvořákové
a ilustrátorky Kateřiny Hikadové.
Vystoupí DPS Libohlásek. 17.00.

25.–27. 9. BURČÁKFEST 2015
Loucký klášter.

25. 9. WORKSHOP VÝROBY
A HRY NA NAVAŽSKOU FLÉTNU
RC Maceška – od 14.00, kontakt
a rezervace: hornova@gmail.com,
tel.: 739 991 828.

25. 9. ZVUKOLÉČBA aneb Objevná
výprava za zvukem a meditací
RC Maceška – pětihodinový workshop
od 14.00, kontakt a rezervace:
hornova@gmail.com, tel.: 739 991 828.

30. 9. JAK ZVLÁDAT ŽIVOT S
ČLOVĚKEM S PSYCHOTICKÝM
ONEMOCNĚNÍM
Dílna sv. Kláry (Mikulášské nám. 12)
– přednáška pro blízké osob
s duševním onemocněním.
Přednášející psycholog Jiří Šupa.
Nutné přihlásit se na přednášku 
do 27. 9. na tel.: 607 756 729. 
Vstup zdarma! 16.00.

3. 10. VELKÝ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Loucký klášter, jízdárna
(10.00–15.00). Agentura Sluníčko
a Modrý koník pořádají burzu
dětského a kojeneckého oblečení,
obuvi a hraček. Kreativní dětská

dílnička a malování na obličej.
Neprodané věci lze opět darovat
Dětskému domovu a Oblastní charitě
Znojmo. Více info na e-mail:
bazarekznojmo@seznam.cz nebo
tel.: 722 922 020.  

3.–4. 10. DEN ARCHITEKTURY
2015
Celorepublikový festival
o architektuře.

6. a 20. 10. MUZIKOTERAPIE
Centrum Vodárna - relaxační
muzikoterapie vhodná pro ženy,
muže i děti všeho věku. 19.00.
Více info na tel.: 606 740 037.

8. 10.–17. 12. ŽIVOT
V ARCHITEKTUŘE 
Znojemská Beseda – cyklus
přednášek o architektuře, začátek
vždy v 19.00. Prodej vstupenek na
místě (studenti a senioři mají
výhodné vstupné). Více na str. 12.

8. 10. O architektuře
22. 10. O důležitosti plánu

5. 11. Dějiny veřejného prostoru
19. 11. Zahraniční inspirace 

3. 12. Architektura v krajině
17. 12. Překvapení

10. 10. ALTERNATIVNÍ
MEDICÍNA – POMOC NEBO
NEBEZPEČÍ?
Znojemská Beseda – přednáška
lékaře Štěpána Ruckého. 18.00.

11. 10. LISTOVANÍ
Znojemská Beseda – scénické čtení
knihy Michala Viewegha. 20.00. 

18. 10. SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Agrodům – přednáška Tomáše
Pfeiffera. 17.00.

15.–17. 10. FESTIVAL
ZNOJEMSKÝ HROZEN
XVII. ročník mezinárodní televizních
a rozhlasových pořadů o gastronomii. 
Více info na str. 5.

Den Architektury bude hledat krásu
Znojmo se připojí 3. a 4. října

k celorepublikovému Dni Architek-
tury, a to třemi akcemi, na které jsou
zváni všichni obdivovatelé nejen sta-
vitelského umění.

V sobotu 3.10. je to od 15.00 hodin
připravena procházka po skvostech
Vídeňského předměstí s historiky Janem
Kozdasem aJiřím Kacetlem. Součástí bude
i prohlídka Weinbergerovy vily. Sraz
uMěstského divadla na náměstí Republiky.
Ve stejný den od 19.30 bude v kině Svět
připravena projekce filmu Plán. Doku-
ment režiséra Benjamina Tučka sleduje
změny, kterými prošel původní Bémův
koncept pražského územního plánu. Pro-
jekci doplní diskuze odůležitosti územního

plánu a o tom, jak vypadá ten znojemský.
V neděli 4.10. je od 10.00 hodin pove-

de komentovanou prohlídkudvěma zají-
mavými urbanistickými celky města
Znojma Monika Mažárová, jež se zabývá
urbanismem a architekturou Znojma ve
druhé polovině 20. století. Sraz u lázní na
náměstí Svobody.

Celorepublikový festival Den Archi-
tektury se koná u příležitosti Světového
dne architektury a v Česku se ho účastní
47 měst. Ve Znojmě pořádá Den archi-
tektury spolek Umění do Znojma ve
 spolupráci s  občanským sdružením
Kruh. Všechny procházky a výpravy jsou
zdarma! Info také na stránkách
www.umenidoznojma.cz lp
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Znojemský Burčák Tour měl rekordní účast
Více než 2 200 cyklistů všech věko-

vých i výkonnostních kategorií se
postavilo na start znojemského závo-
du Burčák Tour Koooperativy, který
se jel jako součást seriálu Kolo pro
život. To je absolutní rekord všech
těchto závodů pořádaných v České
republice. 

Pořadatelé podobně jako loni
zachovali start hlavní kategorie na
Masarykově náměstí, odkud se dlouhý
had cyklistů vydal po Vídeňské do okolí
Znojma, kde v atraktivní přírodě mezi
vinicemi probíhal souboj těch nejlep-
ších. Jim nakonec kraloval Matouš
Ulman z České spořitelny, který byl v cíli
u Louckého kláštera nejrychleji. Mezi
ženami na 57 km dlouhé trati byla nej-
lepší Irena Berková (Amenity Extreme

Sport), která za vítězem mužské kate-
gorie zaostala jen o dvanáct minut. 

„Vyšlo nám počasí, nikdo se vážněji
nezranil, navíc přišlo hodně dětí s rodi-
či, což je pro nás velmi důležité. Prostě
to byla vydařená akce. Samozřejmě
našly se i nějaké nedostatky, kterých
jsme si ale spíše všimli my organizátoři
než účastníci. Bylo to dané tím, jak
vysoko jsme si nastavili sami laťku. Ve
Znojmě se tato akce konala vůbec
poprvé, loni jsme měli hlavní stan
v Dobšicích, takže jsme byli v úplně
novém prostředí s řadou nových lidí,
ale zvládli jsme to. Musím pak přede-
vším ocenit úžasnou spolupráci s měs-
tem Znojmem a také se Znovínem
Znojmo,“ hodnotil ředitel závodů Miro-
slav Kučera. eks■ Ilustrační foto. Foto: eks

Pohár zůstal doma. Plavcům se dařilo
Plovárna ve Znojmě-Louce byla

o třetím zářijovém víkendu svědkem
48. Velké ceny města Znojma v plavá-
ní. Ve více než sedmi stech startech se
představili plavci z jednadvaceti oddí-
lů tří zemí. Domácí plavci TJ Znojmo
se v této konkurenci neztratili a získali
pohár pro nejlepší družstvo.

Nejúspěšnější znojemskou plav-
kyní byla Tereza Coufalová, která zís-
kala celkem pět zlatých medailí.
Zdatně jí sekundoval také Michal
Rubáček se třemi zlatými. Vítězství si
na svá konta v domácím prostředí při-
psali také Ondřej Čermák, Marek
Polach, Veronika Kolníková, Gabriela
Jordánová a Lucie Dvořáková. 

Z hostujících plavců byli nejúspěš-
nější reprezentanti Michal Baďura
z Ostravy s pěti zlatými a Martina
Moravčíková z Prahy, která získala tři
zlata. Ze znojemských závodníků se
kromě zlatých medailistů na stupně

vítězů podívali také Jakub Březina,
Adéla Hýblerová a Barbora Jelínková.

Hlavními závody mítinku byla
znaková dvoustovka mužů a znaková

stovka žen. Mezi plavci si pohár pro
vítěze odnesl znojemský Marek
Polach, druhý byl Martin Baďura a tře-
tí Filip Vondra (Jihlava). Plavkyním
kralovala Tereza Coufalová před svojí
znojemskou oddílovou kolegyní Vero-
nikou Kolníkovou a za nimi skončila
Michaela Indráková (Nový Jičín). 

Miss Velké ceny se stala Anna
Dančová z Čáslavi. 

„Znojemským plavcům se podařilo
připravit formu na velké úrovni. Vyhráli
jsme většinu disciplín, získali pohár pro
nejlepší družstvo, takže jsem spokojený.
Díky městu Znojmu se nám podařilo
získat na plovárně Louka reprezentativní
prostředí a všech 185 účastníků ze tří
zemí mohlo být spokojeno. Byla tady
řada reprezentantů, komentátora Velké
ceny dělal reprezentační trenér Vlastimír
Perna, takže ipo této stránce to bylo kva-
litní,“ hodnotil mítink předseda pořá-
dajícího oddílu Jiří Kyněra. eks

■ Start závodu na 200 m volný způsob. V dráze číslo 4 znojemský Ondřej Čermák, vedle něj
v dráze číslo 5 jeho oddílový kolega Adam Hlobeň. Foto: eks

Cyklista Lubomír Novák byl třetí 
na mistrovství Masters

V rakouském St. Johannu v Tyrol-
sku se konalo mistrovství Světové
cyklistické federace Masters, kterého
se zúčastnil za Českou republiku
mimo jiné i člen Cyklo klubu Kučera
Znojmo Lubomír Novák. 

Několik stovek sportovců z celého
světa a celý týden závodů dokonale
prověřily kvalitu všech závodníků ve
více jak deseti kategoriích. Počasí se

tentokrát vydařilo a středeční časovka
jednotlivců i ostatní závody se jely za
pěkného slunečného počasí. 

Dosažený čas cyklisty Lubomíra
Nováka v časovce jednotlivců, za účas-
ti téměř celé světové špičky v kategorii
65–69, zůstal sice poněkud za svými
možnostmi, ale i přes patnáctivteři-
novou ztrátu na vítěze to nakonec
vyšlo na třetí místo. (ckk)

Ve Znojmě se připravuje finále
korfbalového poháru

Do finále korfbalového poháru
postoupil tým TJ MS YMCA Znojmo
přes KK Brno. 

S tradičním rivalem a extraligo-
vým mistrem minulé sezony se Zno-
jemští střetli naposledy na turnaji ve
slovenské Prievidzi první víkend
v  září, kdy ve finálovém zápase
podlehli. KK Brno nehrálo v  plné
sestavě tak jako i tým ze Znojma, polo-

vina hráčů byla totiž z ligy doroste-
necké. I přesto utkání vyhrálo Znojmo
20:13. A také v odvetě, která se hrála
už jen jako přátelský zápas, zvítězili
Znojemští. 

Závěrečný turnaj poháru se ode-
hraje 4. října ve znojemské hale, kam
se sjedou všechny týmy ligy, zároveň
se odehraje i finále, neváhejte tedy
a přijďte se podívat. gf


