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Vinobraní
v prodeji

Vstupenky na  vinobraní jsou 
v předprodeji. 

 Jedenáct scén s hudebním pro-
gramem a tradičně unikátní průvod 
krále Jana Lucemburského nabídne 
16.–18.  září třídenní multižánrový 
program Znojemského historického 
vinobraní 2016. Uslyšíme kapely Divo-
kej Bill, Jelen, Katapult, vystoupí skvělí 
bratři Ebenové a zpěvačky Barbora Po-
láková, Marta Jandová a Eva Pilarová. 

V pátek a sobotu se bude vybírat 
vstupné, nedělní program bude pro 
všechny zdarma. Největší cenové zvý-
hodnění získají ti, kteří si koupí vstu-
penky v červnu, kdy je nastavena cena 
dvoudenních vstupenek 290 korun. 
Pak se už vstupné bude zvyšovat. 

Vstupenky lze zakoupit v síti Tic-
ketpro i v Turistickém informačním 
centru na  Obrokové ulici ve  Znoj-
mě. Podrobnosti o vinobraní najde-
te již nyní na  webových stránkách  
www.znojemskevinobrani.cz.  lp

 Ilustrační.  Foto: archiv ZL
 Studie nového vstupu ke krytému bazé-
nu v Louce.

Kulturní léto začne Extreme 790

Krytý bazén v Louce už vzniká na papíře
Výstavba nového krytého ba-

zénu byla jednou ze sedmi oblastí, 
kterou občané zařadili do palčivých 
problémů na Fóru Zdravého města 
Znojma. Jeho potřebu si uvědomuje 
i vedení města, proto již nyní pracuje 
na nutné dokumentaci. 

„Znojmo potřebuje technologicky 
kvalitní krytý bazén, který bude kapa-
citně vyhovovat požadavkům veřej-
nosti. Stávající Městské lázně s jistotou 
dosluhují, což si dobře uvědomujeme. 
Vybudování nového krytého bazénu 
však znamená obrovskou časovou i fi-

nanční investici,“ říká starosta Vlasti-
mil Gabrhel a dodává: „Po veřejném 
projednání architektonické studie no-
vého bazénu, srovnávací studii a logic-
kém rozhodnutí o tom, že nový bazén 
bude stát v areálu plovárny Louka, se 
nyní posouváme dál v  projekčních 
pracích a necháváme zpracovat do-
kumentaci k územnímu řízení. Nový 
krytý bazén nejsme schopni postavit 
ze dne na den, ani z roku na rok. Pro 
případné dotační spolufinancování 
však musíme být projekčně připrave-
ni.“ Pokračování na str. 2.

Znojemské kulturní léto letos za-
čne extrémně. 

Přesněji řečeno zcela unikátním 
závodem Extreme 790, ve kterém si 
každý může změřit své síly při běhu 
do špice radniční věže. Týmová soutěž, 
o které píšeme na straně osm, je ale 
hlavně o dobré zábavě a ta i letos vé-
vodí letní kultuře v královském městě 
Znojmě.

Odpočívat v prázdninových mě-
sících mohou nejen děti, ale i  jejich 
rodiče, a tak se v programové nabídce 
najdou akce pro všechny věkové kate-
gorie. Znovu se můžeme pod večerní 
oblohou podívat na filmy letního kina, 
popíjet k tomu dobré víno nebo Zno- 
jemské pivo či ochutnat nějakou míst-
ní lahůdku v dobrých restauracích. 
Připravena je řada zajímavých výstav 
na znojemském hradě i v Domě umě-
ní. Zasmát se u pouličního divadla 
a zatancovat si může na dalším ročníku 
Šramlfestu a určitě neprohloupí ten, 
kdo se vydá na hudební festival nebo 
na rytířský turnaj pro Karla IV. Stačí 
sledovat plakáty kulturního léta, které 
se objeví po celém Znojmě. O někte-
rých akcích si přečtete už nyní na stra-
nách 8, 9 a dalších.  lp  K létu patří voda, zábava i dobré moravské víno.  Foto: Archiv Vinařství Lahofer
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NA POLICII ZA ZÁBAVOU
Policie ČR pořádá 28. června 
Den otevřených dveří. V areálu 
na Pražské ulici budou od 10.00 
do 18.00 hodin připraveny ukázky 
práce policejních služeb, techniky, 
výcviku policejních psů a  koní 
a bude možné si vyzkoušet na-
příklad odebírání otisků prstů. 
Zájemci si budou moci vyzkoušet 
i část testů tělesné zdatnosti, které 
jsou součástí přijímacího řízení, 
a  to v 11.00 hodin, 13.00 hodin 
a 16.00 hodin (sportovní oblečení 
a obutí s sebou).

REKONSTRUKCE NA VINICI 
Degustační stánek v Karolininých 
sadech u Rajské vinice se dočká 
rekonstrukce. Získá novou střechu, 
podlahu, dveře, přípojku elektriky, 
nové elektrorozvody a opravovat 
se budou zdi. Vše bude provádět 
firma OSP z Moravského Krumlo-
va, která podala formou e-aukce 
nejvýhodnější nabídku. Město 
investuje do oprav zhruba 530 tisíc 
korun. Rekonstrukce začne po vi-
nobraní a potrvá do dubna 2017. 
Degustační stánek, který má v pro-
nájmu stejně jako Rajskou vinici 
firma Lahofer, tak bude návštěv-
níkům k dispozici ještě po letošní 
turistickou sezónu.

KRAJ PŘISPĚJE NA ÚDRŽBU
CYKLOSTEZEK
Počtvrté město Znojmo využije 
dotaci od Jihomoravského kraje 
na podporu udržování čistoty cyk-
lostezek. Náklady na jejich údržbu 
činí 106 tisíc korun, kraj přispěje 
městu až 70 tisíc korun, tj. 70 %. 
Čištění probíhá od dubna do října. 
Za tu dobu jsou cyklostezky Br-
něnská, Vídeňská a nám. Svobody 
vyčištěny sedmkrát.

ZAHRADNICTVÍ V OPRAVĚ
Středisko zahradnictví Městské 
zeleně na Kuchařovické ulici bude 
mít nový fóliovník, novou kotel-
nu a  zrekonstruované sociální 
zařízení. To vše za 4,7 milionů ko-
run. Rekonstrukce bude prová-
dět firma Ekostavby Brno vzešlá  
z  e-aukce. Výstavba fóliovníku 
a kotelny je plánovaná od 30. červ-
na do 30.  října 2016. Na rekon-
strukci sociálního zařízení se již 
pracuje a potrvá do 30. července. 
V rámci rekonstrukce bude pro-
vedena nová elektroinstalace, 
rozvody vody a kanalizace, změ-
na dispozičního řešení budovy 
a výměna výplní otvorů. Z důvo-
du špatného technického stavu 
naopak budou zbourány stávající  
skleníky.
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Hledá se investor pro novou čtvrť
Vedení města Znojma chce s po-

mocí privátních peněz v blízké bu-
doucnosti vybudovat ve městě úplně 
novou rezidenční čtvrť. 

Vyroste v klidné severní části měs-
ta a bude se jmenovat Pod Městským 
lesíkem. Investora hledá město letos již 
podruhé, celkově potřetí.

„Máme představu, že by zde 
na ploše čtyř hektarů vyrostly ma-
ximálně čtyřpodlažní bytové domy 
s přibližně 110 byty a 27 individuál-
ních rodinných domů,“ uvedl již dříve 
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Minimální kupní cenu pozemků 
stanovilo město na 37 milionů ko-
run, tzn. přibližně na 950 Kč za metr 
čtvereční. „Prodejní cena je možná 
na jihomoravské poměry trochu vyšší, 
ale podle našeho názoru odpovídá 
atraktivitě lokality jen kousek od his-
torického centra našeho královského 
města. Z ceny zatím neslevujeme a po-
zemky nabízíme opět za 37 milionů,“ 
vysvětluje starosta.

Město si již dříve nechalo vypraco-
vat pro lokalitu Pod Městským lesíkem 

architektonickou studii, která počítá 
s tím, že celá lokalita bude rozdělena 
do dvou prostorových celků odděle-
ných navzájem výrazným blokem ve-
řejné zeleně. „Chceme, aby se budoucí 
investor zavázal k převzetí zpracované 
urbanistické studie. V žádném případě 

zde nechceme vybudovat žádné mra-
kodrapy,“ doplnil Vlastimil Gabrhel.

Nabídky na odkup pozemků mo-
hou zájemci podat do 11. července. 
Více informací získají zájemci na www.
znojmobusiness.cz, na úřední desce 
města nebo na telefonu 515 216 340.  zp

 Atraktivita místa bude jednou z hlavních devíz nového bydlení ve městě.  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo poskytne dotaci 
až do výše 50 % uznatelných nákladů 
na obnovu nemovitostí nacházejících 
se v městské památkové rezervaci 
(MPR) a jejím ochranném pásmu, kte-
ré nejsou památkově chráněné. 

Rovněž poskytne dotaci na podpo-
ru reklamního označení provozoven 
v  MPR. Cílem je podpořit obnovu 

Vlastníci nemovitostí mohou zažádat o dotaci

Žádosti o poskytnutí dotace mo-
hou vlastníci nemovitostí zaslat 
nebo doručit na podatelnu Měst-
ského úřadu Obroková 1/12, a to 
od 20. června do 15. srpna 2016.

památkově nechráněných nemovitostí 
ve zmíněné lokalitě. Program nahrazu-
je dřívější Fond revitalizace MPR.

Zásady pro poskytnutí dotací 
a  formuláře k žádosti o poskytnutí 
dotace jsou zveřejněny na stránkách 
města www.znojmocity.cz pod Od-
borem školství, kultury a památkové 
péče, na odkaze Vše k dotacím, příloha 

č. 1. Na stránkách zmíněného odboru 
rovněž naleznete veškeré informace 
o dotačním programu.  tp

 Studie bazénu. Další je možné si prohlédnout na  webu www.znojmo-zdravemesto.cz 
v sekci Projekt krytého bazénu. Nový krytý bazén počítá s kondičním plaveckým bazénem 
se šesti dráhami, dále s relaxačním bazénem, dětským brouzdalištěm a zázemím s whirl-
poolem.

Krytý bazén v Louce už vzniká na papíře
Dokončení ze str. 1

Dokumentaci k územnímu řízení 
k výstavbě nového krytého bazénu 
v  Louce zpracovává architektonic-
ká kancelář Burian-Křivinka, která  
v e-aukci podala nejvýhodnější nabíd-
ku (1,7 milionů korun) a pracovala již 
na architektonické studii bazénu. 

Právě tato architektonická studie 
byla společně se srovnávací studií, která 
měla prověřit, zda je výhodnější zrekon-
struovat stávající lázně, nebo postavit 
nový bazén v areálu venkovní plovárny 
v Louce, podkladem pro veřejné pro-
jednání s občany. Srovnávací studie 
upřednostnila lokalitu v Louce, neboť ta 
umožní celoroční provoz plaveckých ba-
zénů a zároveň rozšíří škálu nabízených 
služeb o multifunkční fitness a wellness. 
Prostory Městských lázní by takové roz-
šíření neumožňovaly. V rámci veřejného 
projednání se názor občanů většinově 

nepřiklonil ani k jedné, ani k druhé va-
riantě, a tak definitivní rozhodnutí padlo 

vloni právě s ohledem na srovnávací 
studii na radě města.  zp
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LÁZNĚ ZAVŘELY
V Městských lázních bude přes 
léto probíhat sanace dvou že-
lezobetonových nosníků pod 
přepadovým žlabem bazénu, 
ale také běžná údržba, čištění 
bazénů i  výmalba některých 
prostor. Znovu budou lázně ve-
řejnosti přístupné v  září. Více  
na www.plovarnalouka-znojmo.cz.

GEOPORTÁL VÍ 
O UZAVÍRKÁCH
Řidiči, při plánování svých cest, 
mohou nyní využívat nový geo-
portál, který mapuje uzavírky sil-
nic. Portál je dostupný na webu 
http://bit.ly/1Xfo2H6 a postupně 
se aktualizuje. Vznikl díky spo-
lupráci Asociace krajů s Ředitel-
stvím silnic a  dálnic a  zájemci 
na něm najdou aktuální plánova-
né opravy dálnic a silnic prvních, 
druhých a třetích tříd. Vše je vy-
značeno graficky. Do mobilních 
telefonů lze také stáhnout aplikaci  
www.dopravniinfo.cz nebo se lidé 
mohou o situaci na D1 informo-
vat na asistenční službě na čísle 
800 280 281.

VOC ZNOJMO OPĚT 
NA FOOD FESTIVALU
Brněnský hrad Špilberk se první 
červnový víkend stal dějištěm 
pátého ročníku Špilberk Food 
Festival. Významné gastronomic-
ké události, která lákala na po-
choutky z osvědčených restaurací 
i od kuchařských nováčků, se opět 
účastnili vinaři VOC Znojmo.

SPOT O ZNOJMU
BODOVAL V BAKU
Na Mezinárodním festivalu turis-
tických filmů  v ázerbájdžánském 
Baku bodoval film o královském 
městě Znojmě (The Royal Town 
of Znojmo – 790 years), který 
Znojmo představilo v souvislosti 
s oslavami 790. výročí od pový-
šení na královské město na konci 
minulého roku. Jeho autory jsou 
bratři Jan a Vítězslav Otrubové ze 
společnosti VideoBrothers. Právě 
oni film na festival přihlásili a fakt, 
že se spot dostal do finálového 
výběru odborné poroty, hodnotí 
jako velký úspěch. Spot je možné 
vidět na www.znojmo790.cz nebo 
na www.youtube.com/znojmotv.

OPRAVA ZDI VE ŽLEBECH
Na začátku června došlo k částeč-
nému sesypání opěrné zdi v pěší 
ulici Žleby při ústí s ulicí Napajedla. 
Spadlé zdivo dělníci postupně od-
straňují, aby mohli začít pracovat 
na opravě opěrné zdi.

STALO SE
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Lidé chtějí Léry zelené
Vize, jak by v budoucnu mohla 

vypadat lokalita Lér v  dolní části 
města Znojma, představili studenti 
Mendelovy univerzity v Brně. 

Lokalita Lér je v územním plá-
nu vedena jako rezerva pro sport, ve-
řejnou zeleň a příměstskou rekreaci. 
Zpracování a veřejná prezentace ideo-
vé studie, kterou studenti zpracovávali 
ve  spolupráci s  městem Znojmem, 
měly ověřit, zda prostor je vhodný 
k účelu, ke kterému je v územním plá-
nu vyčleněn. Dnes je území využíváno 
jako orná půda, pouze kolem řeky 
Dyje je cyklostezka.

„Od přítomných občanů i odborné 
veřejnosti, stejně jako od našich úřední-
ků jsme získali pozitivní zpětnou vazbu 
na takto pojaté území Lér. Všichni se 
shodli na tom, že Léry mají zůstat zele-
né a mohou se stát místem pro aktivní 
odpočinek obyvatelů Znojma i Dobšic. 
Velmi kladně také hodnotili rozvíjení 
přírodního potenciálu řeky Dyje v da-
ném území,“ komentuje prezentaci sta-
rosta Vlastimil Gabrhel, který poděko-
val diskutujícím i studentům – autorům 
práce – za jejich zajímavé nápady, ale 
také za výbornou prezentaci svých idejí. 

„Co mě však překvapilo, byl fakt, 
že si na prezentaci nenašel čas ani je-
den opoziční zastupitel. Léry je asi 
nezajímají,“ doplňuje starosta.

Všechny připomínky byly zaevi-
dovány a budou společně s  ideovou 
studií přístupné na webu www.znoj-
mo-zdravemesto.cz v sekci Aktuálně. 
K dispozici budou pro případné další 
plánování v dané lokalitě.

„Rád bych dodal, že se jedná o ide-
ovou studii a možné využití lokality. 
Neznamená to, že za rok, dva začne-
me budovat odpočinkovou zónu v Lé-
rách. Ostatně ani všechny pozemky 
v  této lokalitě nepatří Znojmu. Ale 

rezerva Lér v územním plánu prá-
vě pro místo pro aktivní odpočinek 
je tou správnou cestou a variantou, 
kterou bychom se v budoucnu měli 
zabývat. Léry jsou jako celek krásným 
územím, které je potřeba chránit,“ 
doplňuje starosta. Využitelnost úze-
mí všeobecně ovlivňuje i  fakt, že se 
z velké části nachází v  záplavovém 
území a částečně i v jeho aktivní zóně 
a že jím má v budoucnu procházet 
kapacitní komunikace.  zp

 Vizualizace Lér, nad kterými občané diskutovali o  zpevněných plochách, zeleni, typu 
i počtu sportovních hřišť, plochy vyhrazené pro venčení psů, parkování nebo zemědělské 
využití části lokality.

Hradiště už je průjezdné
s novým kruhovým objezdem

Hradiště už je znovu průjezdné.  
Pyšní se novými silnicemi a kruho-
vým objezdem, chodníky i veřejným 
osvětlením a novou vegetací.

Přesně podle plánu zmizela 1. červ-
na dopravní značka zákaz vjezdu smě-
rem na Hradiště, kde od srpna loňského 

roku probíhala rekonstrukce průtahu 
městskou částí. Investorem této roz-
sáhlé rekonstrukce je Správa a údrž-
ba silnic Jihomoravského kraje, město 
Znojmo ovšem financovalo chodníky 
a sjezdy k nemovitostem, parkovací 
stání, domovní přípojky k dešťové ka-

nalizaci, veřejné osvětlení a vegetační 
úpravy. Dále se město podílelo téměř 
50 % na financování nové dešťové kana-
lizace. To vše stálo městskou kasu téměř 
12,7 miliónů korun. V letošním roce je 
tak průtah Znojmo – Hradiště jednou 
z největších investicí města.  tp

Znojmo by chtělo nízkoemisní autobusy
Městkou hromadnou dopravu 

ve  Znojmě zajišťuje od  roku 2010 
Znojemská dopravní společnost – 
PSOTA. Společně s městem Znojmem 
soustavně pracuje na ekologičtějším 
provozu.

Například před třemi lety podpo-
řilo Znojmo dotací nákup ekologic-
kého, na plyn poháněného, autobusu. 
Nyní společně jednají o  rozsáhlém 
projektu zavedení nízkoemisní dopra-
vy do města.

V rámci celoevropského projektu 
zavádění nízkoemisní dopravy do měst 

nyní připravují rozsáhlý projekt nákupu 
celkem jedenácti nových bezbariéro-
vých autobusů za více než 72 mil. Kč. 
Jedná se o kombinaci několika typů au-
tobusů, tj. elektrobusy, vozidla na CNG 
a hybridní pohon. Celkem devět auto-
busů má mít běžnou přepravní kapaci-
tu, dvě vozidla jsou plánována ve třídě 
MINIBUS (malé autobusy).

Jako součást tohoto projektu se 
také v rámci městské dopravy připra-
vuje zřízení dvou zcela nových linek 
č. 806 a 807, jejichž obsluhu by zajiš-
ťovaly právě nízkoemisní a bezemisní 

minibusy. Celý tento projekt by byl 
z velké míry financován z evropských 
dotačních prostředků. Zahájení pro-
vozu jak nových vozidel, tak otevření 
nových přepravních linek je plánováno 
na závěr roku 2017.  

Dotazy či připomínky k  tomuto 
projektu mohou občané posílat e-mai-
lem na tatana.pavelkova@muznojmo.cz 
do 10. července. Za veškeré otázky 
a náměty k uvedené problematice pře-
dem děkujeme. Více informací o pro-
jektu na www.znojmocity.cz v sekci 
Tiskové zprávy.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
28. července, uzávěrka je 18. čer-
vence. 

POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé 
Znojma čas na zaplacení poplatků 
za odpad. Částka je stejná jako 
v minulém roce. Za osobu je vy-
bírán poplatek 400 korun, který 
lze uhradit na pokladně v poda-
telně Městského úřadu Znojmo,  
Obroková 12. Poplatek lze uhradit 
hotově i platební kartou.

PROVOZ ŠKOLEK 
O PRÁZDNINÁCH
Prázdninový provoz znojem-
ských mateřských škol najdete  
na www.znojmocity.cz pod odbo-
rem školství.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
24. 6. od 07.00 do 11.30 ZNOJ-
MO: ulice Bezručova, Fr. Kopečka, 
Lužická, ul. 17. listopadu 6–25, 
ul. 28. října 9, 10, 11, 12, Bří Čapků 
4–12, nám O. Chlupa 1–9.
27. 6. od 07.00 do 10.00 ZNOJ-
MO: Odběratelská trafostanice 
Interspar – vypnutí se netýká 
domácností. Zahrádky napájené 
z trafostanice Suchohrdelská – vy-
pnutí se netýká domácností.
12. 7. od 7.30 do 14.30 ZNOJMO: 
Domácnosti, provozy a zařízení 
v ulici Jarošova č. o. 35, 37 a 39.
14. 7. od 7.30 do 15.30 ZNOJMO: 
Domácnosti, provozy a  zaříze-
ní v  části ulice Na  hrázi 20–70 
a 55–101.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ 
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. 
O kostýmy se stará Anna Novot-
ná, se kterou je třeba se předem 
na  zápůjčce domluvit na  tel.: 
721 505 910. 

INZERCE V LISTECH 
I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si mů-
žete podat jak komerční, tak řád-
kovou inzerci. Řádkovou inzerci si 
mohou podat pouze soukromé 
osoby. Inzerenti, kteří nabízí jaké-
koliv pracovní místo nebo brigádu, 
mají možnost v LISTECH inzerovat 
vždy zdarma! 
Ceník a veškeré informace ke ko-
merční a soukromé inzerci jsou 
uveřejněny na www.znojmocity.cz  
nebo je získáte na  e -mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.
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V Besedě bude nový sál se zatemněním
V  budově Znojemské Besedy, 

kulturním stánku města, je v plném 
proudu rozsáhlá rekonstrukce dol-
ního sálu. Nový prostor tak od září 
pojme až dvě stovky návštěvníků.

Sál v přízemí dosud sloužil pře-
devším k pronájmu různým spolkům 
a sdružením pro aktivity související 

s jejich činností a pro pořádání spole-
čenských událostí ze strany veřejnosti 
i Znojemské Besedy. Jeho stav byl však 
dlouhodobě již nevyhovující.

V plánu nynější rozsáhlé rekon-
strukce jsou stavební úpravy, rozšíření 
plochy, nová elektroinstalace a topení, 
podlahy, nátěry, nové sociální zařízení, 

potenciál pro rozvoj celého regionu,“ 
řekl starosta Vlastimil Gabrhel. Po-
dobně na  setkání hovořil i  senátor 
za Znojemsko Pavel Štohl. „Kandida-
turu budu podporovat všemi možnými 
způsoby,“ uvedl. Kdo se pořadatelství 
výstavy nakonec ujme, bude jasné až 
v roce 2018. Vedle Retzu a Znojma 
kandiduje Stockerau s Korneuburgem 
a zámky na Marchfeldu. 

Starostové obou měst, znoj-
emský Vlastimil Gabrhel a  retzský 
Helmut Koch, jsou optimisté. „Jsme 
partnerskými městy, spojuje nás hos-
podářství, krajina a společné zájmy. 
Potenciál zemské výstavy nám umož-
ní naše zájmy a vzájemné přátelství 
nadále prohlubovat,“ řekl Gabrhel. 
Podle bývalého rakouského velvy-
slance v České republice Ferdinan-

da Trauttmansdorffa dává 
spolupráce na výstavě mož-
nost obrátit zaběhlé stere-
otypy. „Pořád se díváme 
z našich periferií do svých 
center. Měli bychom to 
ale obrátit – buďme my 
v  tom centru, uprostřed, 
a  hranice ať jsou někde 
daleko za  námi,“ uvedl  
velvyslanec. Na  setkání 
představili také společ-
né logo, které je jedno-
duché a  svými barvami 
odpovídá oběma měs-
tům. Více informací na  
www.retzznojmo2021.eu. zp

 Starostové obou měst – Helmut Koch a Vlastimil Gabrhel – s pode-
psaným memorandem o společné kandidatuře.  Foto: Schleich

První kroky k výstavě, která pomůže regionu

První společné plány na pořádá-
ní Dolnorakouské zemské výstavy 
v roce 2021 představili v květnu v Re-
tzu zástupci tamních spolků a úřadu 
spolu s představiteli Znojma. O infor-
mační večer byl mezi veřej-
ností velký zájem. 

Zastupitelé napříč poli-
tickým spektrem se shodli, 
že s partnerským městem 
Retz vytvoří Znojmo spo-
lečnou kandidaturu na spo-
lupořádání Dolnorakouské 
zemské výstavy 2021. 

„Dolnorakouská zem-
ská výstava se těší velkému 
zájmu ze strany turistů, je 
pod velkým drobnohledem 
rakouských médií a její ná-
vštěvnost se pohybuje ko-
lem půl miliónu návštěv-
níků. Vidíme v  ní velký 

a příprava pro audiotechniku, která 
zajistí i zatemnění sálu. Město vyčlení 
ze svého rozpočtu za opravy zhru-
ba 1,7 milionů korun. Stavební práce 
provádí firma K.S.H. Group vzešlá 
z e-aukce. Opravy potrvají do konce 
srpna, aby na vinobraní bylo vše již 
nové. tp, lp

Workoutové hřiště přivítá první profi závod
Nové workoutové hřiště v Kolon-

ce –ve vnitrobloku ulic Pražská a Slo-
venská – čeká v sobotu 25. června 
od 15.00 hodin slavnostní otevření, 
které bude spojeno s exhibicí a s prv-
ním ročníkem soutěže Bar Warz.

„Důvodem, proč jsme vybudovali 
street workoutové hřiště, je fakt, že 
jsme chtěli podpořit i tento druh řek-
něme individuálního sportu. Workout 
navíc nyní zažívá boom a  já věřím, 
že toto hřiště určitě nebude prázdné. 
Ostatně přímo s workoutisty jsme pra-
covali na sestavení cvičících prvků tak, 
aby hřiště splňovala všechna kritéria, 
která sportovci na street workoutová 
hřiště kladou,“ vysvětlil místostarosta 
Jan Grois. Zacvičit si může přijít kdo-
koliv, kdykoliv a zcela zdarma. 

V  sobotu 25. června však bude 
hřiště patřit profíkům. Přijďte se po-
dívat na pravý workout, zasoutěžit si, 

zacvičit si a užít si příjemné letní od-
poledne. Připraven bude i doprovodný 
program pro diváky – těšit se můžete 
třeba na  twerk, různé soutěže, hrát 

bude DJ a na závěr akce je naplánován 
otevřený workshop pro začátečníky. 
Občerstvení je zajištěno. Akce potrvá 
do 19.00 hodin.  zp

 Street Workout je sportovní disciplína zaměřená na pohyb a cvičení se svou vlastní va-
hou, kde se můžeme setkat s prvky akrobacie či gymnastiky. Foto: Archiv ZL



 Atrakce rodeo láhev v kontejneru vyzkoušely mladší generace.   Foto: Archiv ZL
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Do sociálních služeb jde více peněz
Ve financování sociálních služeb 

nastala od roku 2015 změna. 
Ministerstvo práce a  sociálních 

věcí České republiky přeneslo roz-
hodování o finanční podpoře sociál-
ních služeb na regionální – krajskou –  
úroveň.  

Díky této decentralizaci začaly 
vznikat v  jednotlivých krajích Zá-
kladní sítě sociálních služeb a z nich 
vycházející sítě jednotlivých obcí s roz-
šířenou působností (dále jen ORP). 
V ORP Znojmo je v roce 2016 zařa-
zeno 18 poskytovatelů sociálních slu-
žeb, kteří poskytují 45 registrovaných 
sociálních služeb.

V současné době byl na Jihomo-
ravský kraj zaslán dokument deklarace 
potřebnosti sociálních služeb v ORP 

Znojmo – Síť registrovaných služeb 
v okrese Znojmo pro rok 2017 – schvá-
lený znojemskými radními. Zatímco 
před změnou financování v roce 2014 
bylo na registrované služby poskytnuto 
z rozpočtu města Znojma 9,4 milionů 
korun, v roce 2015 to bylo 9,7 milionů 
a v roce 2016 již 14,4 milionů.

Během období letních prázdnin 
proběhne na Městském úřadě ve Zno-
jmě schůzka s poskytovateli sociálních 
služeb, kde bude hlavním tématem 
financování sociálních služeb z dotač-
ního programu města Znojma, kte-
rý se právě připravuje v návaznosti 
na dotační program Jihomoravského 
kraje. V souvislosti s tím bude popsán 
i další vývoj financování ze strany měs-
ta Znojma a obcí ORP.  rs

Královna majálesu na dřeň
Kandidátky na královnu Majále-

su se zapojily do sbírky na podporu 
registru dárců kostní dřeně. 

Královnou Majálesu až na dřeň 
se stala Lucie Prodělalová, která bě-
hem konání studentských oslav do-
kázala pro dobrou věc vybrat pro-
dejem sluníček vyrobených dětmi 
základních a mateřských škol bezmála 
1500 korun. Za  svoji snahu získala 

poukaz na  focení spojené s  celko-
vou vizáží, který věnovala fotografka 
Jana Polášková. Do  sbírky se ještě 
zapojily Michaela Sobotová a Kris-
týna Klinerová. Všem kandidátkám 
se dostalo poděkování a  ocenění 
od  místostarosty Jana Groise, ře-
ditele Znojemské Besedy Františka 
Koudely a organizátorky sbírky Ivety  
Hlobilové.  tp, lp

Jezdili Do práce na kole. 
Byli za to oceněni

Město Znojmo se ve spolupráci 
se spolkem Cyklo Klub Kučera zapo-
jilo do již šestého ročníku projektu 
Do práce na kole, jehož cílem je pod-
pořit cyklodopravu a ulehčit přetíže-
né automobilové dopravě.

Do práce na kole se letos zapojilo 
61 účastníků, kteří utvořili 15 týmů. 
Za Městský úřad soutěžilo 27 sportov-
ců. Byl mezi nimi i starosta Vlastimil 
Gabrhel, který s manažerem klubu 
Čestmírem Valou předával tento týden 
účastníkům ocenění.

Mezi jednotlivci se vítězem s nej-
více ujetými kilometry stal Tomáš 
Juhaňák z  týmu Vodárenská, který 
najel téměř 748 kilometrů. Druhé 
místo si zasloužil Zdeněk Komůrka 
z týmu Cestáři s počtem 609 kilome-
trů a bronzovou příčku získala Alena 
Šinoglová z týmu roal s 575 kilometry.

V  letošním roce se oceňovala 
i kategorie pravidelnost týmů. V této 

kategorii se může pochlubit prvním 
místem Městský úřad – tým č. 4. (Jitka 
Baladová, Karel Žampa, Gabriela Po-
spišková, Radka Sovjáková, Ladislav 
Bártík), který měl celkový počet jízd 
212. Druhé místo za pravidelnost nále-
ží týmu roal ze SOŠ a SOU Dvořákova 
(Alena Šinoglová, Lenka Pikartová, 
Roman Vaškových) s počtem 132 jízd 
(tým měl jen tři členy) a třetí příčka 
patří týmu Cestáři (Josef Žižka, Iveta 
Krejčová, Karel Čtveráček, František 
Sturz a Zdeněk Komůrka) s počtem 
jízd 200.

Oproti loňskému roku, kdy se 
Znojmáci zapojili poprvé, se několi-
kanásobně navýšil počet účastníků. 
Mottem letošního ročníku bylo tisíc 
důvodů, proč jezdit Do práce na kole 
a novinkou bylo, že se do soutěže mohli 
zapojit i chodci, běžci, longboardisti 
a skateboardisti, kteří to mají do práce 
v jednom směru minimálně 1,5 km.  zp

 Ocenění cyklisté.  Foto: Archiv ZL

Barevný den na náměstí

Jeden májový den patřil na Hor-
ním náměstí Barevnému dni s rodi-
nou Okurkovou, tedy akci zaměřené 
na správné nakládání s odpady. 

Návštěvníci různých věkových 
kategorií se zapojili do vědomostní 
soutěže o ceny či vyzkoušeli origi-
nální atrakci ve stylu čtyř barevných 
kontejnerů i  nafukovací popelář-
ské auto ke  skákání a další. Na  své 
si přišly hlavně děti. Další zajíma-
vé informace o  tom, jak s  odpady 
správně nakládat, najdete na webu  
www.rodinaokurkova.cz.  lp

Mapy.cz budou nově 
propagovat i Dyji

V  červnu vyrazil tým Mapy.cz 
po krásách řeky Dyje, neboť turistům 
i vodákům na Dyji chtějí ukázat, jak 
s pomocí aplikace Mapy.cz plánovat 
vodácké trasy. 

„V naší mobilní aplikaci umož-
ňujeme plánování výletů, vysokohor-
ských výšlapů i vodáckých tras. Proto 
si lidé na svých chytrých telefonech 
mohou naplánovat i  vodácký výlet 
na  Dyji.  Samozřejmostí jsou tipy 
na  výlety do  okolí nebo offlinové 
mapy evropských států, pokud chtějí 
lidé vycestovat za hranice,“ říká Ra-
dim Pařízek, brand manažer společ-
nosti Seznam.cz, pod kterou Mapy.cz 
spadají. O  víkendu 9.–10. červen-

ce zavítá tým Mapy.cz do Znojma, 
v prostoru před rotundou bude míst-
ním i turistům ve svém stánku uka-
zovat, jak s pomocí aplikace plánovat 
výlety. 

Partnerství Mapy.cz se Znojmem 
vítá i místostarosta Znojma Jan Grois. 
„Rádi jsme spolupráci s Mapy.cz při-
jali. Aplikace bude totiž podrobně 
doplněna o vodáckou řeku Dyji, ale 
i o krásy historického Znojma nebo 
novinku letošní sezóny – Vinobus 
VOC Znojmo,“ doplňuje Grois. Ap-
likace Mapy.cz je ke stažení zdarma.  
Turistické informace z oblasti Dyje 
a Znojma budou postupně doplňovány 
a aktualizovány v průběhu léta.  zp



domácí bezdrátová

síť s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

450,- Kč 

(372,- Kč bez DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

245,- Kč / měsíc ,-,-,-,-,-,-
k tomu  kabelová TV s více než 40 programyzdarma
100 Mbit/s 

opravdu rychlé připojení s bonusem
kabelová televize zdarma

s širokou nabídkou programů v HD kvalitě

INTERNET 100 Mbit/s

INTERNET na optické síti

+
od září 2015 na nové adrese:

       Palackého 1058/30

                Znojm
o
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 Kolektiv pracovnic oceněné jídelny, kde vaří z kvalitních suro-
vin nejen mnoho nových pokrmů, ale zařazují také nové a méně 
tradiční suroviny.  Foto: Archiv ZL

První škola na Znojemsku má 
titul Zdravá školní jídelna

Školní jídelna Základní školy 
na náměstí Republiky ve Znojmě je 
první na  okrese Znojmo, která za-
slouženě získala certifikát Zdravá 
školní jídelna.

Kolektiv pracovnic jídelny musel 
postupně splnit deset kritérií, mezi 
která patří například omezení použí-
vání dochucovadel, vaření převážně 
z čerstvých surovin, veřejná dostup-
nost jídelníčku, kaž-
dodenní nabídka ne-
slazených nápojů, ale 
i  vhodné, příjemné 
a podnětné prostředí 
jídelny. Denně mají 
děti na výběr ze dvou 
jídel a  obě nabídky 
přitom plní Nutriční 
doporučení Minis-
terstva zdravotnictví. 

Školní jídelna vy-
psala anketu na nej-
oblíbenější jídla žáků 
a pedagogové po celý 
rok probírali ve vy-
učování témata zdra-
vého stravování. Žáci 
mají k dispozici také 

nástěnku, ze které se mohou dozvědět 
informace o surovinách používaných 
v jejich jídelníčku, a sami se podíleli 
i na celoroční výzdobě jídelny. 

Do projektu Zdravá školní jídel-
na se přihlásily školní jídelny z celé 
republiky. Jedinou z okresu Znojmo 
byla právě Základní škola náměstí Re-
publiky, která je vlajkovou lodí tohoto 
projektu na Znojemsku.  tp, lp

Znojemská delegace pod vede-
ním Denisy Krátké, vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče, 
se vydala do  partnerského města 
Trenta, aby zde oslavila dvacetileté 
výročí spolupráce s městskými část-
mi Trento Povo a Trento Villazzano. 
Spolu s oficiální delegací do města 
zavítali i muzikanti a volejbalistky.

Součástí programu návštěvy byla 
kromě prohlídky krásného města 
i účast na multietnických slavnostech, 
kde své hudební umění předvedlo kvar-
teto klarinetistů ze ZUŠ Znojmo pod 
vedením Karla Fojtíka. Na slavnostech 

V Trentu oslavili výročí i úspěch
se podíleli i zástupci SOU a SOŠ na Pří-
mětické, kteří tu servírovali pravou 
moravskou kýtu. Svými melodiemi 
klarinetisté rozezněli následně i zdejší 
kostel v rámci mše svaté a vilu Mersi, 
kde proběhl slavnostní večer u příleži-
tosti 20. výročí družby mezi Znojmem 
a Trentem.

Úspěch v Trentu slavily i volejba-
listky VK Znojmo-Přímětice pod ve-
dením trenérky Nikoly Čapkové, které 
ve volejbalovém turnaji, kde ve dvou 
zápasech nastoupily proti hráčkám 
Villazzana a Pova, zvítězily a odvezly si 
pohár za první místo.  zp

V rakouském Retzu se konal již 
47. ročník Týdne retzského vína. Nej-
lepší vinaři získávali ocenění za své 
odrůdy a uznání dostal i znojemský 
Jaromír Čepička, předseda Sdružení 
znojemských vinařů.

Tato významná událost se těší velké 
účasti ze strany veřejnosti a podílí se 
na ní zástupci Weinstraβe Weinviertel, 
měst a obcí z širokého okolí. Pozvání 
od starosty Retzu Helmuta Kocha při-
jal i místostarosta Jan Blaha, který rov-
něž v krátkém proslovu vyjádřil obdiv 

Sousedé slavili Týden retzského vína
místním vinařům a sdílel nadšení nad 
dobrou spoluprací Znojma s Retzem, 
neboť obě města se uchází o pořádání 
přeshraniční Dolnorakouské zemské 
výstavy v roce 2021. Ocenění za dlou-
holetou spolupráci s dolnorakouskými 
vinaři získal i Jaromír Čepička, odborník 
na vinařství a ovocnářství, zakladatel 
a předseda Sdružení znojemských vi-
nařů a zakladatel výstav vín Znojemský 
košt. A právě na Znojemském koštu díky 
spolupráci pana Čepičky s rakouskou 
stranou vystavují i rakouští vinaři.  zp



zvýhodnění. Min. mzda dle KS 
2.405,85 €/měs. brutto při plném 
úvazku a různé příplatky.

Výpomoc do kuchyně 
Küchenhilfskraft  
Dorfheurigen Rafing Pulkau 
dorfheurigen@aon.at 
+43/660/4874469 
Částečný úvazek 20 hod. týdně, 
prac. doba ČT–NE 16–21 hod.
Min. mzda 8,07 EUR/hod. brutto.

Číšník/servíka 
a výpomoc do kuchyně
Kellner/In 
und Küchenhilfskraft 
Schlossgasthaus Brand Retz 
++43/2942/2494 Brand Elisabeth
Plný úvazek, min. mzda dle KS 
v obsluze 1.429 EUR/měs. brutto 
při plném úvazku, výpomoc 
v kuchyni 8,21 EUR/hod. brutto.

Stomatologická laboratoř 
v Hollabrunnu
přijme
ZUBNÍHO TECHNIKA/TECHNIČKU.
Požadujeme: praxi v oboru a dobrou 
znalost němčiny.
Náplň práce: zhotovování a opravy 
zubních korunek, můstků, celého 
umělého chrupu, zubní náhrady, 
rovnátek a jiných léčebných 
pomůcek, případně kombinovaná 
práce v laboratoři.
Možnost práce na plný i poloviční 
úvazek! 
Platové podmínky: 1.800 EUR brutto
Tel.: 0043 664 4223543, 
e-mail: labor.fautschek@aon.at
www.zahnlabor.fautschek.at

7Městský úřad informuje

Podrobnosti k 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

PRÁCE V ČESKU

Chcete být KAVÁRNÍKEM/
KAVÁRNICÍ, který/která je pánem 
svého pracovního času? Můžete se 
jim/jí stát v zavedené kavárně Domu 
umění ve Znojmě. Bližší informace 
získáte na tel.: 731 487 008.

Restaurace Rumburak v Bítově 
přijme KUCHAŘE/KUCHAŘKU, 
SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA na hlavní 
pracovní poměr, NÁSTUP MOŽNÝ 
IHNED. Vyučení a praxe v oboru 
výhodou. Žádosti posílejte na info@
restaurantrumburak.cz nebo volejte 
na tel.: 777 348 757.
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EXCALIBUR 
CITY PŘIJME!!!
pro provozovny 
Hatě
– kuchaře, kuchařky
– pizza – kuchaře/ kuchařky
– pomocné kuchaře/ kuchařky
– brigádníky – bar/ kuchyň
Své životopisy zasílejte na:
monika.bulinova@excaliburcity.com
Informace na tel.: 515 206 378

LAA GUSTO 
přijme pro svoji 
provozovnu 
na hraničním 
přechodu Hevlín
KUCHAŘKY/ KUCHAŘE

Požadujeme: 
– vyučen v oboru kuchař
– optimistický přístup k práci
– spolehlivost
Nabízíme: zaměstnanecké výhody
Kontakt: Ing. Iva Bařáková
Tel.: 724/ 724 130

PRÁCE V RAKOUSKU
 

Hledáme pracovníky/pracovnice 
na PRÁCI VE VINICI. 
Vinařství se nachází těsně u hranic. 
Jde o práci na 3–4 dny (hlavně 
úterý–čtvrtek) v červnu a červenci. 
Plat 5 EUR/hod. Možnost další 
spolupráce. Nutná znalost němčiny. 
Kontakt: Weingut Sonnenhügel, 
Herrengasse 30, A-2074 
Unterretzbach, tel.: +43 676 4713604
office@weingut-sonnenhuegel.at 

Do zavedeného nehtového studia 
v Korneuburgu a ve Vídni přijmeme 
MANIKÉRKU/PEDIKÉRKU.
Úvazek dle dohody, němčina nutná. 
Kontakt: Fr. Violeta Zivkovic,
tel.: +43 676 5059698.

Sociální pracovník/ce 
Sozialarbeiter/In  
Das Wiener Rote Kreuz (Vídeňský 
červený kříž), Wien 
pe@wrk.at, www.wrk.at 
Zkrácený úvazek 25 h. na dobu 
neurčitou a 30 hod. na dobu určitou 
do září 2017.
Péče o klienty, denní organizace, 
spolupráce s externími poradci, 
dokumentace, streetwork.
Nabízíme výhody mezinárodní 
organizace a s tím spojená 

Koncern PEGAS, přední evropský výrobce netkaných textilií se sídlem
ve Znojmě, hledá spolupracovníka/spolupracovnici na pozice:

INTERNÍ AUDITOR
Náplň práce: 

Provádění interních auditů a vyhodnocování efektivity zavedených 
kontrolních mechanismů. Vyhodnocování efektivity zavedených 

mechanismů. Zlepšování procesů

Očekáváme: 
VŠ nebo SŠ vzdělání ekonomického směru. Komunikativní znalost AJ. 

Znalost činností interního auditu výhodou. Výborná znalost Excelu. 
Samostatnost, komunikativnost, pečlivost

Nabízíme: 
Zajímavou práci v prosperující mezinárodní společnosti. Motivační 

mzdový systém, široké spektrum zaměstnaneckých výhod. Podporu 
osobního a odborného růstu

Zájemci mohou poslat své žádosti a profesní životopis na 
e-mail: hr@pegas.cz  nebo na adresu: PEGAS NONWOVENS s.r.o., 

personální ředitelka, Přímětická 86, 669 04 Znojmo.

ZNOJEMSKÁ BESEDA 

Požadavky: SŠ s maturitou | Aktivní znalost anglického 
nebo německého jazyka | Dobrý zdravotní stav nezbytný (fyzický i psychický)

– práce ve ztížených podmínkách (pohyb v podzemních prostorách) | Empatie
a vstřícné chování k návštěvníkům, zjednání si respektu ve skupině,

znalost zásad první pomoci, pohotovost, zachování klidu
a rozvážné a rozhodné jednání v krizových situacích | Kultivovaný verbální

projev | Znalost práce na PC

Pracovní náplň: Průvodcovská činnost ve Znojemském podzemí
– adrenalinová trasa | Péče a údržba ochranného oděvu a pomůcek

na prohlídky, úklid šatny | Kontrola technického vybavení a zařízení |
V případě potřeby zástup na klasické prohlídkové trase

Žádost a životopis posílejte na adresu reditel@znojemskabeseda.cz



 Graficky elegantní billboardy budou k vidění na dálnicích D1 a D2  až do konce července, poté je v měsí-
ci srpnu vystřídá vizuál Znojemského historického vinobraní 2016, které se koná 16.–18. září.

8 Téma ZNOJEMSKÉ LISTY  23. ČERVNA 2016

ČERVEN | 15. STOLETÍ
Radniční věž vezmou ztečí vrcholoví i rekreační sportovci

ČERVENEC A HISTORIE
PRŮLET 15. STOLETÍM

Výstavba radniční věže
Na konci 14. století vystřídal na čes-
kém trůnu silného Karla IV. slabý král 
Václav IV. a  země se začala zmítat 
v problémech. Jejich vyústěním bylo 
upálení mistra Jana Husa a následné 
husitské války, jimiž prošlo Znojmo – 
věrná katolická bašta císaře Zikmunda 
Lucemburského – relativně bez úhony. 
Husité město nedokázali dobýt, vypálili 
však všechna tři předměstí (Horní, Pro-
střední, Dolní) i bohatý klášter v Louce. 
Sám císař Zikmund ve městě v prosinci 
1437 umírá. Obyvatelé Znojma se proto 
rozhodli zdokonalit a rozšířit obranný 
systém Znojma. Jeho nejpevnější částí 
byla Dolní brána, které dominovala 
dodnes dochovaná Vlkova (Vlčí) věž. 
V roce 1448 dokončili stavbu do nebe 
se tyčící štíhlé radniční věže, perly zno-
jemské pozdní gotiky, ze které jsou 
při hezkém počasí vidět i Alpy. Věž je 
dodnes symbolem Znojma obdobně 
jako v Paříži Eiffelovka.

Jako další díl do skládačky oslav 
790. výročí od  povýšení Znojma 
na královské město – tentokrát připo-
mínající 15. století – připravilo měs-
to ve spolupráci s Rabbits Znojmo 
pro všechny zájemce unikátní závod 
v běhu na vrchol radniční věže.

Závod Znojmo Extreme 790 od-
startuje 8. července, ale již nyní se 
rychle plní startovní listina. 

Kromě profesionálních sportovců 
se do v České republice ojedinělého zá-
vodu hlásí i sportovci-nadšenci. „Hlá-
sit se závodníci mohou až do 30. červ-
na. Věřím, že se hlavně mezi ženami 
najdou další odvážné sportovkyně, 
abychom přivítali více ženských a smí-
šených týmů,“ říká za organizátory zá-
vodu místostarosta Znojma Jan Grois.

Úkolem závodníků bude sestavit 
3–5členný tým a společnými silami, 
v co nejkratším čase, zdolat 790 schodů 
šest století staré radniční věže. Překáž-
kou jim bude prašné prostředí, různé 
typy schodů i snížená viditelnost. Důle-
žitá tak bude nejen rychlost závodníků, 
ale také jejich šikovnost a obratnost.

Mezi již přihlášenými týmy Ra-
bbits Znojmo, Znojmo Knights a tý-
mem místostarosty Jana Groise se 
na závodní trati předvedou také ho-
kejisté HC Orli Znojmo pod vedením 
znojemského odchovance Jana Latt-
nera, fotbalisté 1. SC Znojmo s ka-

pitánem Tomášem Cihlářem, boxeři 
z  Boxing Klub Řešeto, workoutisti 
z BBK Street Workout a další.

Na start se s jistotou postaví i žen-
ské týmy Hany Bany a Znojemské ko-
mety, stejně jako smíšené týmy Brab-
čáci & Jančíci a Monika a její tygři. 

„Startovní listina je opravdu pes-
trá. Těšit se můžeme nejen na skvělé 
sportovní výkony, ale také na bezvad-
nou atmosféru. A pokud někdo otálí 
s přihlášením, nemá se čeho obávat. 
Jde sice o  závod a  nastoupí v  něm 

i profíci, ale jde o disciplínu, kterou 
si jen těžko natrénují. A třeba se do-
čkáme překvapení a  sportovci-nad-
šenci porazí profesionály. Vždyť i  já 
jsem sportovec-amatér a na závod se 
už těším,“ říká s úsměvem Jan Grois, 
a dodává: „Hlavní je, abychom všichni 
dohromady strávili příjemný den.“

Připraveni na fanoušky
Závod odstartuje ve 14.00 hodin 

slavnostním výstřelem z ochozů radnič-
ní věže, o který se postarají napoleonští 
vojáci – ti, jež následující den zrekon-
struují bitvu u Dobšic zakončenou tra-
diční šarvátkou v řece Dyji. Připravena 
je i další zajímavá podívaná. Speciální 
tým jihomoravských hasičů absolvuje 
790 schodů radniční věže v plné vý-
zbroji a výstroji – tak, jako by simulo-
vali zásah ve výškově budově. Hasiči se 
závodu účastní mimo soutěž, jelikož 
nikdo jiný nebude běžet v tak těžkém 
oděvu, ale jejich rychlost a obratnost 
bude určitě měřítkem pro ostatní.

Fanoušci i  závodníci se navíc 
mohou těšit nejen na online přenos 
závodu, ale i na bohatý doprovodný 
program pro celou rodinu. O skvě-
lou atmosféru se postará DJ a Rádio 
Blaník, děti si budou moci zaskotačit 
ve skákacím hradu a chybět nebude 
ani malování na obličej. Ochutnat bu-
dete moci kávu znojemského baristy 
Radka Švajky, vína zdejších vinařů, 
Znojemské pivo nebo něco dobrého 
k jídlu. Kdo bude chtít, bude se moci 
dozvědět více i o zdravém životním 
stylu a sportovní výživě. Akci zakončí 

večerní after party, kde proběhne i vy-
hlášení výsledků. 

Startovné pro Terezku
Znojmo Extreme 790 se navíc řadí 

k akcím, které chtějí pomoci dobré 
věci. Výtěžek ze startovného poputuje 
Terezce Faktorové – desetileté holčič-
ce, která už dva roky bojuje s juvenilní 
dermatomyozitidou: ojedinělou ne-
mocí, která jí prakticky znemožňuje 
normální život.  zp, lp

 Radniční věž jako výzva.  Foto: Archiv ZL

Startovné za celý tým je 350 korun. Sportovci dostanou hodnotný star-
tovní balíček a vítězové pohár, medaile, Znojemské pivo, vstupenku 
na Znojemské historické vinobraní a další věcné ceny. Týmy se mohou 
do závodu přihlásit přes www.extreme790.cz až do 30. června.

Na dálnici můžete narazit na královské Znojmo
Od začátku června potkávají ři-

diči i cestující na dálnicích D1 a D2 
šest billboardů, které lákají k návště-
vě královského Znojma. 

Město tak opět po roce spustilo 
billboardovou kampaň na podporu 
svého cestovního ruchu. 

„Oproti loňskému roku, kdy jsme 
Znojmo představovali na pěti lini-
ích – historie, podzemí, cykloturis-
tika, Národní park Podyjí a vinařství 
–, letos logicky volíme téma histo-
rie, neboť Znojmo slaví 790. výročí 
od povýšení na královské město. Jeho 
dějiny, malebné historické centrum 
s  četnými památky stojí v  popředí 
zájmu, avšak královskými zážitky 
chceme naznačit, že historické město 
nemusí být nudné, ale nabízí i spoustu 

aktivit, kulturních akcí nebo výlet-
ních cílů. Na návštěvníky ve Znojmě 
zkrátka čekají královské, 
neopakovatelné zážitky,“ 
vysvětluje koncept propa-
gace František Koudela, 
ředitel Znojemské Besedy.

Na  propagaci města 
pracuje Znojemská Be-
seda kontinuálně po celý 
rok, a to mimo jiné i pro-
střednictvím spolupráce 
s agenturou CzechTouri-
sm. Právě díky ní se Znoj-
mo prezentovalo v  lednu 
na  vídeňském veletrhu 
cestovního ruchu Ferien-
messe. Podpora se napří-
klad dostala i  letošnímu 

ročníku Znojemského historického 
vinobraní, které agentura Czech-

Tourism zahrnula mezi své partner-
ské eventy. lp
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ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO

 Štvanci v kostýmech doby Karla IV.  Foto: B.Smatera – studioedit.cz, info@studioedit.cz

Filmové léto za Vlkovou věží
Od  11. do  20. července budete 

moci trávit pět večerů pod širým ne-
bem ve společnosti filmových hrdi-
nů. Najdete je na plátně letního kina 
v  Kapucínské zahradě za  Vlkovou 
věží.

Prázdninový čas vám zpříjemní 
nabídka pěti filmů. K dispozici bu-
dou piknikové deky, Znojemské pivo, 
vína VOC Znojmo, možnost pose-
zení v krytém party stanu. Začátky 
projekcí budou vždy ve 21.30 hodin, 
vstup do zahrady je od 20.00 hodin, 
vstupné 50 korun. Více info najdete  
na www.znojemskabeseda.cz   lp

11. 7. MAMA MIA! – americký mu-
zikál s Meryl Streep a hudbou skupiny 
ABBA. 
13. 7. ŽENY V POKUŠENÍ – česká 
komedie s Eliškou Balzerovou a Vojtou 
Dykem.
14. 7. REBELOVÉ – český hudeb-
ní film, sladká 60. léta a bezstarostné 
mládí.
18. 7. LÁSKY ČAS – britský humor, 
půvabná Rachel McAdams a  skvělý 
Billy Nighy.
20. 7. 2BOBULE – Morava, víno,  
Tereza Voříšková a svérázný Václav 
Postránecký.

Rytířské klání na koních 
chce frajery. Přesvědčte se!

Spojí-li se kus notné dávky od-
vahy s trochou frajeřiny a hodinami 
dřiny a tvrdé práce, výsledkem je mi-
strovské umění Divadelní a kaskadér-
ské společnosti Štvanci. Do Znojma 
veze Turnaj pro Karla IV.

Rytířské klání na koních předve-
dou publiku Štvanci hned dvakrát, 
a  to v neděli 17. července v hradeb-
ním příkopu u Střelniční věže. Turnaje 
budou téměř stejné. Jen první, který 
začne v 16.00 hodin, je navíc doplněný 
o aktivity pro děti, jako budou soutěže 
s heroldem, focení s koňmi, historické 
hry. Druhý turnaj od 19.00 hodin bude 
obdobný, ale organizátoři předpoklá-
dají, že večer bude převažovat dospělé 
publikum.

„Rodinám s dětmi proto doporu-
čujeme přijít na čtvrtou hodinu odpo-
ledne, kde je představení cíleno hlavně 
na malé diváky,“ uvedla Jana Alexová, 
produkční Znojemské Besedy.

Myšlenka turnaje je spojená s vý-
ročím Karla IV. Půjde o obdobu tur-
naje, kterého se mohl v mládí zúčastnit 
i mladý kralevic – tehdy markrabě mo-
ravský. „Kostýmy budou mít Štvanci 
jiné, než které používají na vinobraní. 
Bude bohatší, zdobnější a odpovída-
jící 14. století, tedy době Karla IV.,“ 
doplnila Jana Alexová. V amfiteátru 
bude znít historická hudba Lucrezia 
Borgia, myšleno je i na občerstvení 
návštěvníků. Přístup na turnaje bude 
z ulice Kollárova.  lp

Šramlfest už přikládá
pod kotlem dobré zábavě

Šramlfest 2016 veze divokou 
balkánskou dechovku i zamyšlené 
Longital.

Na Mikulášském náměstí v centru 
Znojma se bude 29.–30. července vařit 
šťavnatý mix alternativní, pouliční, 
klubové a jiné kultury. Vítáni jsou děti, 
dospělí i pokročilí věkem, ale mladí 
myslí.

V žánrovém kotli budou klokotat 
rocková cimbálka Copock Rock Band, 
brněnský šraml Urband či retro hip 
hop Bucinatores, ale i dvě znojemské 
kapely - grungové dívčí trio Kinkies 
a na postpunk navazující Psychocan-
dy. Ze zahraničí organizátoři pozvali 
divokou rumunskou dechovku Fanfare 
Transilvania, oceňované slovenské trio 

Longital nebo francouzský hudební 
cirkus Sergent Pépère. Divadelní na-
bídku představují žonglérky z Divadla 
Kufr, divadlo Karromato a akrobatka 
Eliška Brtnická z Cirkusu Mlejn. “Vy-
bírali jsme taková vystoupení, kte-
rá mají šanci zaujmout děti i dospělé 
a zároveň jsou neotřelá svým divadel-
ním přístupem,” přiblížila divadelní 
dramaturgyně festivalu Adéla Gross-
mannová. Výtvarné umění zastoupí 
Abbé Libansky, Jakub Tomáš a znoj-
emský umělec Adam Černý. Připraven 
je dětský workshop, gurmánská menu 
i dražba uměleckých děl. Šramlfest 
pořádá spolek Na  Věčnosti, vstup-
né je 250/400 (500 sponzorské). Více 
na www.sramlfest.eu.  lp

Slavnosti okurek v běhu
Ve finiši běhu příprav jsou letošní 

Slavnosti okurek. 
Zájemci o  společenskou akci si 

tak mohou do kalendáře zapsat datum  
5.–6. srpna. Devátý ročník přinese 
na Masarykovo náměstí v centru Znoj-
ma gastroshow, farmářské trhy, kulturní 
program a především dvě soutěže o nej-
chutnější zelené pochoutky. Přihlásit 
se a doručit vzorky lze do 29. července 
do 14.00 hodin, a to na adresu Milan 
Stehlík, Znojemská Beseda, Masaryko-
vo náměstí 22, 669 02 Znojmo (stehlik@
znojemskabeseda.cz, tel. 733 621 632).

Podmínkou je přinést do soutěže 
o Nejlepší sterilovanou okurku dva 
vzorky, do soutěže o Nejlepší rych-
lokvašku stačí jeden.  lp

 Vzorky bývají nejen chutné, ale i pěkné. 
 Foto: Archiv ZL

 Divadlo Kufr zahraje na Šramlu pohybově – žonglérskou klauniádu pro děti i dospělé 
Tančíček Adušiadáši.  Foto: Archiv Divadla Kufr



 Vítězný tým s učitelkami Jiřinou Hubenou a Ditou Polachovou přivítal na znojemské 
radnici místostarosta Jan Grois.. Foto: Archiv ZL
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Společné vystoupení dětských 
hudebníků a  zpěváků přilákalo 
na charitativní koncert do hlediště 
znojemského divadla 280 diváků. 
Výtěžek koncertu byl věnován Nelle 
Liškové, která se ocitla v těžké život-
ní situaci.

Na jevišti se sešly dětský pěvecký 
sbor Libohlásek ze ZŠ nám. Republiky 
a dětský folklórní soubor Dyjavánek. 
Diváci zhlédli pásma lidových tan-
ců v  podání tanečníků Dyjavánku, 
poslechli si lidové písničky zahrané 

Libohlásek a Dyjavánek 
hrály pro Nellu

dětskými cimbálovými muzikami 
Veltlínek a  Vinohrádek. Poslechli 
si také pohádkové písničky v podá-
ní Libohlásku. Zdeněk Simek, ředi-
tel Hudební školy Yamaha Znojmo, 
předal Nelle poukaz k výuce na příští  
školní rok.

Koncert se konal pod záštitou 
místostarosty Znojma Jana Groise. 
Organizátoři koncertu děkují městu, 
divákům a všem účinkujícím za pod-
poru při organizaci této charitní  
akce.  lp

Pracovníci ZŠ JUDr. Josefa Ma-
reše a  MŠ, Znojmo ve  spolupráci 
s  Okresní hospodářskou komorou 
Znojmo zorganizovali sbírku obleče-
ní a drobných předmětů k vybavení 
domácnosti. 

V pátek odpoledne si nasbírané 
věci převzali pracovníci Chráněných 
dílen Znojmo. Sbírka zaplnila celou 
jednu dodávku. Podařilo se totiž shro-
máždit neuvěřitelných cca 500 kg věcí, 

Sbírka na Vídeňské
které podpoří 9 pracovních míst pro 
lidi s postižením. Celá sbírka bude 
postupně roztříděna a poté prodána 
v charitním bazaru Baltazar na Di-
višově náměstí ve Znojmě. Třídění 
a prodej mají na starosti právě inva-
lidé, kteří by jinak jen těžko hledali 
práci. Zároveň prodej podpoří ty, kdo 
hledají možnost nákupu levných věcí. 
Proč tedy vyhazovat to, co ještě může  
dál sloužit! lp

Kdy se obrátit
na Kontaktní centrum?

Úkolem Kontaktních center je 
minimalizovat zdravotní a  sociál-
ní rizika u osob, které užívají drogy, 
a tím současně chránit většinovou 
společnost. 

Cílovou skupinou služby jsou 
lidé starší 16 let, kteří užívají anebo 
v minulosti užívali nelegální návykové 
látky, dále osoby ohrožené závislostí 
na návykových látkách, ale také jejich 
příbuzní a blízcí, kteří jsou vystaveni 
nelehké životní zkoušce v soužití s tě-
mito lidmi.

Kontaktní centra usilují o změnu 
rizikového chování klientů a rovněž se 
je snaží motivovat ke změně životního 
stylu a k abstinenci od drog. Služba 
je poskytována jak v ambulantní, tak 
i v terénní formě. Konzultace je možné 
využít také po telefonu nebo internetu.

Pro využití služby se není třeba 
jakkoliv registrovat. Služba je zcela 
anonymní a bezplatná a zařízení ga-
rantuje, že neposkytne údaje jakékoliv 
třetí osobě.

Kontaktní centra nabízejí:

  bezpečné prostory pro časově ome-
zený pobyt, zdravotní edukaci a po-
radenství, programy výměny jehel 
a stříkaček či zprostředkování léčby 
závislosti,

  zázemí pro hygienu, praní prádla, 
získání obnošeného šatstva anebo 
základní potravinovou pomoc,

  možnost prověření zdravotního sta-
vu na základě testování infekčních 
chorob, a prostředí, ve kterém je 
možno otevřeně bavit se o drogách 
a úskalích, které přinášejí,

  pomoc a podporu kvalifikované-
ho personálu pro ty, kteří přemýšlí 
o změně anebo chtějí svou situaci 
alespoň částečně řešit,

  pomoc, radu či podporu pro rodiče, 
blízké nebo partnery uživatelů drog.

Na Znojemsku je možné využít 
služby u organizace Společnost po-
dané ruce, o.p.s. – Kontaktní cent-
rum ve Znojmě, Horní Česká 4, Znoj-
mo. Tel: +420 777 916 270, e-mail:  
kcentrum.zn@podaneruce.cz, www.
znojmo.podaneruce.cz

Děvčata z Mateřské školy na Děl-
nické ulici ve Znojmě jsou nejlepší 
v republice.

Z celostátního finále soutěže v pó-
diových skladbách v rámci projektu 
Česko se hýbe ve školách plných zdraví 
si přivezla zlatou medaili.

Do Prahy na soutěž jela znojemská 
sestava již potřetí a zatím se nikdy 
nevrátila bez medaile. Ta letošní je ale 
nejcennější. 

Naše holky jsou
nejlepší v republice!

Skladba Námořnický bál s nafu-
kovacími kruhy autorek Jiřiny Hubené 
a Dity Polachové sklidila velký úspěch 
nejen u poroty, ale také u diváků a stala 
se právem nejlepší skladbou v katego-
rii gymnastika do 7 let. „Díky podpoře 
Městského úřadu Znojmo se do Prahy 
mohla vydat nejen děvčata, ale i jejich 
rodiče,“ uvedla Dita Polachová, pe-
dagožka, která má na úspěchu svých 
svěřenkyň nemalý podíl.  lp

 V Dětský den se Mramotice změnily na indiánskou osadu.  Foto: Archiv ZL

V Mramoticích bubnovali
indiáni. Slavili Dětský den

Dětský den se oslavoval na mno-
ha místech Znojemska. V Mramoti-
cích se nesl v indiánském duchu.

Děti si mohly vyzkoušet různé 
indiánské dovednosti, zabubnovaly si 
s dětmi ze ZŠ Jubilejní park pod ve-
dením Marcely Jelínkové, vyřádily se 
v tradičním indiánském obydlí, které 
zapůjčila fara Přímětice, a na koni je 

svezl pan Nezval z Mramotic. Oslavy 
dne dětí by se nemohly uskutečnit 
bez výrazné pomoci sponzorů – po-
čínaje městem Znojmem až po vstříc-
né podnikatele pány Valu, Pfeffera, 
Stehlíka, Jiřího Veselého, Josefa Ve-
selého, Vaculu, Fučíka a Kopeckého, 
manžele Musilovi, paní Dvořákovou  
a další.   lp
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Věk: 2 roky
Plemeno: kříženec. Ferda je mazlivý pejsek, který čeká na nový domov. Vět-
šinou se dobře snese s ostatními psy, ale občas chce být dominantní, a tak 
vyvolá „hádku“. Nejlépe by mu bylo v rodinném domě se zahradou, na které 
by měl dostatek pohybu a pořádně se vyběhal. Ferda by byl dobrým společ-
níkem spíše ke starším lidem, nedoporučujeme ho ale k dětem. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, 
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Ferda
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Studenti natočili fyzikální 
jev. Získali 3. místo

Třetí místo v celorepublikové sou-
těži zaměřené na fyziku získali za své 
video dva studenti ze Znojma.

Popularizovat fyziku se rozhodli 
tvůrci soutěžního projektu – Vím proč. 
Vyzvali žáky základních a středních 
škol, aby natočili videa, ve kterých zá-
bavným způsobem vysvětlují různé 
fyzikální jevy. V soutěži se letos sešlo 
více než sedm set videí. Studenti osmi-
letého gymnázia školy GPOA Znojmo 
David Schmuttermeier a Luboš Smrček 
obsadili vynikající 3. místo. Natočili 

video s názvem Dusík a jeho chladná 
stránka. V oceněném videu vystupují 
jako vědátoři Bibo a Bobi, kteří vysvět-
lují, jak se projevují účinky kapalného 
dusíku. Ukazují, že při teplotě minus 
196 stupňů se předměty, které nás ob-
klopují, chovají naprosto jinak. Balónky 
se samy nafukují, guma se při úderu 
tříští, jako by byla ze skla. Oba studenti 
teď netrpělivě čekají na cenu, kterou 
vyhráli. Jeden z partnerů projektu jim 
věnuje moderní notebooky. Video na-
jdete na webu soutěže Vím proč.  lp

 Úspěšní studenti museli pro svůj pětiminutový snímek vytvořit scénář, promyslet scénu 
a stát se herci i sami sobě režiséry.  Foto: Archiv školy

Operní zpěvák Aleš Slanina 
a jeho hosté – přední sólisté Měst-
ského divadla v Brně – opět zavítali 
do znojemského divadla, tentokrát 
s jarním muzikálovým koncertem. 

Umělci přijeli nejen potěšit diva-
delní a muzikálové fanoušky, ale pod 
záštitou nadačního dětského onko-
logického fondu Krtek také pomoci 
malé Gábince a Tomáškovi, kteří se 
perou s onkologickým onemocněním. 
Výtěžek z koncertů putoval na pomoc 
oběma dětem, které si společně s ro-
diči nenechaly ujít ani jedno ze dvou 
vystoupení. 

Na scéně se vedle profesionálů ob-
jevili i  studenti Gymnázia Dr. Karla 
Polesného, kteří si zazpívali s Alešem 

Brněnští herci a znojemští
studenti zpívali dětem

Slaninou song z muzikálu Josef a jeho 
kouzelný pestrobarevný plášť.

Pořadatelka a  iniciátorka akcí 
s brněnskými divadelníky, pedagožka 
Ladislava Rivolová, se vyjádřila, že 
odpolední koncert byl dokonce ju-
bilejní desátý. „Moc mě dojalo, že se 
třídy prima a tercie naší školy složily 
na obrovského plyšového medvěda, 
který bude jistě Gábince velkou opo-
rou. Třída 7. A pak koupila Tomáškovi 
knížky, aby mu dlouhý pobyt v nemoc-
nici lépe utíkal. Moc mě to potěšilo,“ 
uzavírá Rivolová a už nyní plánuje 
vánoční koncert herců Městského di-
vadla Brno, kterému opět poskytne 
zázemí znojemské divadlo. 

 lp, Klára Tesařová 

 Gábinka a Tomášek si společně s rodiči nenechali ujít ani jedno ze dvou představení 
brněnských herců a  gymnazistů. Vpravo iniciátorka bohulibé akce Ladislava Rivolová. 
  Foto: Archiv školy

V rámci přípravy na budoucí pro-
fesi stoupá v regionu zájem o certifi-
kaci znalostí z anglického a němec-
kého jazyka. 

Z tohoto důvodu byly v letošním 
školním roce plně obsazeny kurzy den-
ního studia jazyků při GPOA Znojmo, 
které jsou především určeny pro ma-
turanty ze všech typů středních škol. 
Z celkového počtu dvanácti přihláše-
ných (8 AJ a 4 NJ) uspělo u písemné 
části státní jazykové zkoušky sedm 
uchazečů, kteří zdárně absolvovali 

O jazykovou zkoušku
je větší zájem

i část ústní. Všichni úspěšní absolven-
ti jsou studenty výše uvedeného kurzu 
denního studia jazyků.

„Pro velký zájem připravuje naše 
škola pro příští školní rok opět otevře-
ní jednoletého kurzu s denní výukou 
anglického a německého jazyka, který 
bude po velmi dobré zkušenosti s ro-
dilými mluvčími, zpestřen výukou 
lektorky z USA. Přihlášky přijímáme 
v kanceláři školy na Pontassievské 3 
ve Znojmě,“ uvedl pedagog Jindřich 
Jansa.  lp
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Veronika Mészárosová (Hevlín) 
Dominik Matajs (Hevlín)

Nikola Filová (Práče) 
Jan Parma (Blansko)

Pavla Krulišová (Znojmo) 
Oldřich Foist (Znojmo)

Veronika Šauerová (Brno) 
Josef Štola (Hl. Mašůvky)

Alena Svobodová (Znojmo) 
Jiří Dvořák (Znojmo)

Hana Nováková (Bantice) 
Oto Rohovský (Nový Šaldorf )

Markéta Francová (Vrbovec) 
Lukáš Holacký (Šatov)

Martina Jelínková (Tavíkovice) 
Lukáš Plíšek (Znojmo)

Dana Táborská (Olbramkostel) 
Petr Vala (Olbramkostel)

Iva Doválelová (Nový Šaldorf ) 
Petr Milko (Žatec)

Ivana Lattnerová (Znojmo) 
Ivo Herold (Přímětice)

Zuzana Zavřelová (Brno) 
Roman Dohnal (Brno)
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Za koupáním 
do Mramotic

V pátek 1. července otevírá své 
brány koupaliště v Mramoticích s pla-
veckým bazénem a dětským brouzda-
lištěm. Připraven je trávník i rozšířený 
kamerový systém, aby bylo koupaliště 
pod dohledem i po otevírací době. Ná-
vštěvníci se mohou letos těšit i na nový 
automat na  kávu. Více informací 
na www.snznojmo.cz. lp                     

Vyberte si své místo v hledišti divadla
Tatjana Medvecká, Jan Hrušín-

ský, Matouš Ruml, Ilona Svobodová, 
Václav Postránecký, Alena Anta-
lová nebo „babuška z Kolji“ Lilian  
Malkina. 

To jsou jen některá z hereckých 
jmen, která budou lákat diváky do hle-
diště Městského divadla ve Znojmě 
v nové sezoně 2016/2017. V nabídce 
jsou opět tři činoherní skupiny a jedna 
hudební. Letos, kvůli lepšímu pře-
hledu, navíc rámcově specifikované 
jako A Klasika – pro náročného di-
váka, B Zábava – pro dobrou náladu, 
C Mozaika – z každého žánru kousek 
a X Hudba – koncerty v divadle.

Stávajícím předplatitelům budou 
abonentky rezervovány do 24. června 
2016. Noví zájemci o předplatné si 
mohou zakoupit divadelní abonmá 
od 18. července v TIC na Obrokové 
ulici ve Znojmě. Většina představení 

v předplatitelské nabídce, která je již 
nyní zdarma k dispozici taktéž v TIC, 
nemají ještě přesně stanovené datum. 
Abonenti však vždy obdrží poštou 

měsíční program divadla a  informa-
ce mohou získat i na webu Znojem-
ské Besedy www.znojemskabeseda.cz 
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz. lp

 Do  znojemského divadla míří i  úspěšná komedie Poslední aristokratka v  hlavní roli 
s Annou Polívkovou.  Foto: Divadlo Na Jezerce, Praha

 S  rubínovými jubilanty se společně vyfotografovali místostarosta Jan Blaha (stojící 
v modré kravatě) a matrikářka Lenka Pavlačková (stojící první zleva). Foto: Radka Antonínová

 Moderátorky pořadu u řeky Dyje.
 Foto: Archiv ZL

Po čtyřiceti letech znovu řekli „ano“
Ve  Znojmě si váží příkladných 

manželských vztahů, a tak město ně-
kolikrát během roku zve páry, které 
byly oddány na zdejší radnici, k zo-
pakování „ano“ po čtyřiceti letech. 

„Jste živoucím důkazem toho, že je 
důležité chránit svoji lásku, která umož-
ňuje překlenout všechna úskalí a těž-
kosti života. Můžete se klidně ohlédnout 
za svým životem a být na něj právem 
hrdi. Jste nejlepším příkladem nejen pro 
Vaše nejbližší, ale i pro ostatní,“ uvedl 
na přátelském setkání oddávající mís-
tostarosta Jan Blaha, který si s oslavenci 
po obřadu povídal o jejich životních 
radostech i strastech. 

Rubínové páry dostaly od města 
jako upomínku fotoalbum zobrazující 

Posuňte dál 
Vlkovu věž 

Vlkova věž se podruhé dostala 
do hledáčku prestižní soutěže TOP 
vinařský cíl. Opět ji můžete svým hla-
sem posunout dál. 

Soutěž TOP vinařský cíl pomáhá 
návštěvníkům orientovat se v nabídce 
cestování za vínem po celé republice. 
Stává se jejich pomocníkem při výběru, 
kam zavítat. Jedinečnost zdejšího turi-
stického cíle shrnuje v jedné větě také 
Michal Šetka, jeden z největších od-
borníků na víno u nás a zároveň garant 
soutěže podporující právě Vlkovu věž: 
„Vychutnejte si vína VOC Znojmo pří-
mo na ochozu Vlkovy věže s atraktiv-
ním a málo známým výhledem na his-
torické město Znojmo a jeho okolí.“

Pro informační centrum VOC 
Znojmo, vinotéku a  vyhlídkovou 
věž v jednom můžete hlasovat pouze 
jednou, a  to prostřednictvím webu  
www.topvinarskycil.cz až do 30. září.  lp Poslední vysílání oblíbeného po-

řadu Sama doma před prázdninami 
(10. června) vysílala Česká televize ze 
znojemského centra Stará Vodárna 
u řeky Dyje. Tématem pořadu bylo léto 
na vodě. 

Mezi hosty byli místostarosta Jan 
Grois a vedoucí Vodáckého oddílu 
Neptun David Gros, kteří společně 
zvali diváky ke  sjíždění řeky Dyje. 
Hovořilo se také o kulturních akcích 
ve Znojmě, Vinobusu, hudebním fes-
tivalu nebo zářijovém vinobraní. Pořad 
Sama doma se ze Znojma vysílal už 
podruhé – vloni v červnu probíhal 
přímý přenos z vyhlídky u rotundy 
sv. Kateřiny.   zp

Sama doma točili ve Znojmě

rubínový slavnostní obřad. Zda dámy 
dostaly od svých protějšků také symbo-

lický prsten s rubínovým kamenem, ale 
zůstane tajemstvím.  lp

Prima nás ukazuje
V sobotu 18. června přijela na Ma-

sarykovo náměstí televize Prima. 
Natáčela zde přímý přenos večer-

ních zpráv, ale i program plný hvězd. 
Znojemská Beseda navíc akce Prima 
jede za vámi využila k propagaci měs-
ta v televizi i ostatních městech, kam 
televize s  přímým přenosem zpráv 
zavítala. „V sedmi městech – Turnově, 
Jihlavě, Žatci, Kolíně, Hradci Králo-
vé, Olomouci a Havířově – jsme se 
na náměstích na LCD obrazovkách 
prezentovali formou propagačních 
spotů Znojma. Medailonek o městě 
a okolí, který pro nás natočila FTV Pri-
ma, viděli diváci stanice Prima ZOOM 
dvakrát denně,“ uvedl ředitel Besedy 
František Koudela.  lp



13SpolečnostZNOJEMSKÉ LISTY  23. ČERVNA 2016

 Bitva u Znojma (10.–11. 7. 1809) je jedním z významných vojenských střetnutí na úze-
mí střední Evropy. Ukončena byla příměřím, kdy císař Napoleon pronesl legendární větu: 
„Krve již bylo prolito dost!“  Foto: Archiv ZL

Pět nových venkovních posilo-
vacích strojů, které potěší příznivce 
sportu, je nainstalováno na  třech 
místech ve Znojmě.

Stroje v hodnotě 148 tisíc korun 
zakoupily Městská zeleň ve spolupráci 
s Městskými lesy. „Každý, kdo chce 
udělat něco pro své zdraví a  je rád 
na čerstvém vzduchu, může využít no-
vých posilovacích strojů, stejných, jaké 
jsou k dispozici třeba i v posilovnách, 
ale neutratí za to ani korunu. V těchto 
letních teplotách každý určitě ocení 

Zacvičit si venku na strojích
pobyt na čerstvém vzduchu,“ uvedl 
ředitel Městské zeleně Znojmo Rado-
slav Habrdle. 

Dva stroje, označené jako lyže, 
najdou lidé v  lokalitě Městský lesík, 
u Spáleného mlýna je stepper a za Lo-
uckým klášterem u splavu jsou opět 
dva stroje s názvem lyže a brusle. 

Vedle nového street workoukou-
tového hřiště, které město otevře-
lo v květnu v Kolonce, se tak jedná 
o další možnost, jak aktivně sportovat 
venku.  tp

Bitvu u Znojma promítnou
na klášter. Bojovat budou v oknech

Milovníci vojenských šiků, na-
blýskaných šavlí a parádních unifo-
rem si přijdou na své 8. a 9. července, 
kdy se u Dobšic sejdou armády Fran-
cie, Rakouska a Ruska, aby zde veřej-
nosti předvedly rekonstrukci Bitvy 
u Znojma z roku 1809.

Půjde o vzpomínkovou akci k 207. 
výročí bitvy s předpokládanou účastí 
několika set vojáků v dobových uni-
formách z období napoleonských vá-
lek. Cílem organizátorů je atraktivním 
a divácky zajímavým způsobem připo-
menout historii našeho regionu.

Letošní vzpomínkové akce budou 
soustředěny do dvou dnů. V pátek  
8. července proběhne ve  22.00 ve-
čer pietní akt na Městském hřbitově 
ve Znojmě. V sobotu 9. července bude 
program pokračovat od 14.00 do 15.30 
bitevní ukázkou v  lesoparku u Dob-
šic. Tentokrát bude motivem rekon-
strukce objevení ustupující rakouské 
armády sborem generála Marmonta. 

Zde je vstup volný. Den vyvrcholí 
unikátním programem v areálu Louc-
kého kláštera v  sobotu 9. července. 
Od 21.30 do 22.00 hodin budou moci 
návštěvníci zhlédnout kombinaci 
videomappingu, živé rekonstrukce 
bitvy a hudby v projektu Znojemské 
Inferno 1809. „Jedná se o zcela uni-
kátní počin, v České republice dosud 
nerealizovaný. Část budovy nasvětlí-
me, celý prostor nazvučíme a vytvo-
říme videomapping – což je projekce 
na budovu. Projekce bude synchro-
nizována s bitvou vojáků na dvoře 
a v oknech, celé to bude vypadat jako 
reálná živá bitva,“ uvedla Šárka Fialo-
vá z organizačního týmu akce.

Mimořádně atraktivní projekt 
připravilo sdružení Acaballado a TV 
Tvorba Brno ve  spolupráci s  měs-
tem Znojmem.  Záštitu nad touto 
akcí převzal místostarosta Znojma 
pan Jan Grois. Vstupné na  akci je  
180 korun.   lp, šf

Krásná paní zlákala 
návštěvníky i v zimě

Na radniční věži se nespí ani přes 
zimu – od  začátku roku do  konce 
května na  ni vystoupalo téměř tři 
tisíce návštěvníků, což je o více než 
tisíc ve srovnání se stejným obdobím 
loňského roku. Přes zimní měsíce věž 
navíc v sobotu odpoledne a v neděli 
funguje i jako turistické informační 
centrum.

Na letošní turistickou sezonu je 
tato znojemská dominanta rovněž 
připravena. Návštěvníci jistě uvítají 
prodloužení otevírací doby v červenci 
a srpnu do 18.00 hodin. Během těchto 
měsíců se mohou těšit i na mimořádné 
večerní prohlídky, které se v loňském 
roce setkaly s velkým ohlasem. Ná-
vštěvníkům se tak naskytne netradiční 
výhled na město ponořené do tmy ozá-
řené pouze pouličním osvětlením. Při 
večerních prohlídkách věže se mohou 

setkat i s ponocným, který bude trou-
bením oznamovat noc přímo z ochozu 
věže.

V červenci se radniční věž sta-
ne místem konání unikátního závo-
du Znojmo Extreme 790, o kterém 
se podrobně rozepisujeme na str. 8. 
A na závěr sezony se připravuje speci-
ální prohlídka věže určená především 
milovníkům historie, které „naše krás-
ná paní“ – jak je znojemskými patrioty 
radniční věž také nazývána – určitě 
překvapí. Sledujte proto informace 
na facebooku a webových stránkách 
Znojemské Besedy.

K dispozici je pro všechny zájemce 
také nový tištěný leták o radniční věži.

Více informací o radniční věži včet-
ně otevírací doby naleznete na www.
znojemskabeseda.cz/radnicni-vez  
nebo na tel.: 739 389 094.  jch, lp

 Pavel Šporcl říká, že na Hudební festival 
Znojmo jezdí rád za přáteli, úžasným publi-
kem a milou atmosférou.  Foto: L. Jíšová

Od 7. do 24. července se na 12. roč-
níku Hudebního festivalu Znojmo se-
jdou hvězdy světových pódií. Nechejte 
si jimi příjemně unášet na tónech hud-
by geniálního skladatele W. A. Mozar-
ta, od jehož narození uplynulo 260 let. 

Pod taktovkou uměleckého šéfa fes-
tivalu Romana Válka uslyší publikum 
Mozartovu operu Don Giovanni s hvěz-
dou první velikosti Adamem Plachetkou. 
Sólista Státní opery ve Vídni a Metropo-
litní opery v New Yorku se rolí svůdníka 
vrací na znojemský festival 7. července, 
na den a hodinu přesně po deseti letech. 
V roli Komtura mu bude ještě v dalších 
dvou představeních 9. a 10. července 
sekundovat neméně velký hlas světových 
scén Richard Wiegold.

Patron festivalu, houslový virtu-
óz Pavel Šporcl, zahraje sedmadvacet 
Mozartových sonát pro housle a klavír 
a to ve třech koncertech. Na každém 
ho bude doprovázet jiný klavírista - 
Matthias Fletzberger, Michael Tsalka 
a Barbara Maria Willi. 

Poprvé na znojemském festivale vy-
stoupí rakouský talent barytonista Ra-
fael Fingerlos. A v programu nebudou 
chybět publikem vyhledávané koncerty, 
jako Tour de varhany s Martinem Jaku-
bíčkem, Malí géniové, Koncert při svíč-
kách, koncert znojemských hudební-
ků, hudební piknik v Národním parku 
Podyjí či dobročinný koncert Pavlíny 
Senić na zámku Uherčice. Charitativně 
je laděn i koncert Arrhythmie, který 
uzavře celodenní Hudbu v ulicích.

Nechejte se na festivalu unášet 
hvězdami a Mozartem

Převratnou festivalovou novinkou 
bude Hostina pro Mozarta na vranov-
ském zámku, kde vedle hudby Baroque 
Tria Brno bude hostům servírována 
opulentní hostina ve stylu Mozarto-
vy doby. Připravuje ji vyhlášený šéf-
kuchař pražské restaurace Grand Cru 
Jan Punčochář. Koncerty opět obohatí 
degustace skvělých znojemských vín 
podávaných regionálními vinaři. 

A lákavé budou i nabídky festiva-
lových restaurací. Vstupenky na HFZ 
jsou v prodeji v síti TICKETPRO nebo 
v TIC (Obroková 10). Celý program 
a  více informací najdete na  www.
hudbaznojmo.cz nebo facebooku Hud-
ba Znojmo. lp
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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: květen až červen, září  
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen 
9.00–18.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, 
tel.: 515 222 311, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 3. května až 28. června  
Po–Ne 9.00–18.00, 29. června  
až 2. října Út–Ne 9.00–17.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou).

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen, červen, září denně 
9.00–17.00, červenec a srpen denně 
9.00–18.00 (poslední prohlídka 
30 minut před zavírací dobou).  

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze 
v červenci a srpnu, denně ve 14.00. 
Sraz zájemců a prodej vstupenek 
je na pokladně radniční věže.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, 
tel.: 515 222 311, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: 3. května až 28. června  
Po–Ne 9.00–18.00, 29. června  
až 2. října Út–Ne 9.00–17.00 (poslední 
prohlídka čtvrt hodinu před zavírací 
dobou). Vstup pouze za příznivých 
klimatických podmínek!

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až 2. října Po–Ne 
9.00–11.30, 12.00–17.00. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré 
umění Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, 
tel.: 736 465 085, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno po domluvě 30. dubna  
až 2. října.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: 28. května až 29. září Po–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou).

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: duben až říjen Út–Ne 
9.00–17.00, o prázdninách denně. 

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–13.00, květen až 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: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: květen až září Po–Ne 
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta 
otevřeno: květen až září Po–Čt, Ne 
9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz 
Otevřeno: květen až září Po–Čt  
10.00–18.00, Pá–So 9.00–19.00,  
Ne 9.00–15.00 včetně svátků. 

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

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

KNIHOVNA 
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: út, čt 10.00–16.00, ve studovně 
s přístupem na internet. Návštěvy je 
nutné hlásit nejméně den předem.

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.

23. 6. VELKÁ ZEBRA ANEB JAK 
ŽE SE TO JMENUJETE?
Christian – v podání Ondřeje Vetchého 
– má „nemoc“. S každou ženou 
vydrží jen chvíli, pak uteče a předstírá 
svoji smrt. Dále hrají: J. Dulava, K. 
Hrachovcová – Herčíková a další. 19.00.

24. 6. VERONIKA
Příběh slovinské dívky podle 
knižní předlohy P. Coelha v podání 
studentů znojemského gymnázia 
Dr. K. Polesného. 18.00.

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

26. 2.–25. 9. POKLADY 
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé a dekorační 
kameny pocházejících z okolí Znojma 
a jižní části Českomoravské vrchoviny.

3. 5.–28. 6. ČESKÉ KORUNOVAČNÍ 
KLENOTY NA DOSAH 
Znojemský hrad – mistrovské 
repliky českých korunovačních 
klenotů a další exponáty doby Karla 
IV. Otevřeno denně 9.00–18.00. 
Na výstavu platí zvláštní vstupné: 
plné 80 Kč / snížené 40 Kč / senior 
nad 65 let 60 Kč. Prohlídka výstavy je 
bez průvodce, 30 až 45 minut.

3. 5.–7. 9. KAREL IV. 
A JIHOZÁPADNÍ MORAVA 
Znojemský hrad – výstava je součástí 
celostátní připomínky narození 
Karla IV. a připomene, jak se Karlova 
vláda vepsala do osudů zdejší krajiny 
a obyvatelstva. Otevřeno denně 
9.00–18.00, od 29. 6. denně mimo 
pondělky 9.00–17.00. Plné vstupné 
60 Kč / snížené 30 Kč, senior nad 

65 let 45 Kč. Výstava je součástí 
prohlídkového okruhu znojemským 
hradem s průvodcem, asi 60 minut.

1. 6.–10. 7. KNIHY PRO DĚTI 
OCENĚNÉ V ČECHÁCH 
A NA SLOVENSKU
Dům umění – putovní výstava 
ve spolupráci s Památníkem národního 
písemnictví věnovaná nejlepším 
knihám pro děti z předešlých let.

2. 6.–30. 7. BLOUMÁNÍ 
PO ZNOJEMSKÝCH ULIČKÁCH
Dům umění – obrazy znojemského 
malíře Pavla Davida.

10. 6.–6. 8. RADA VACÁTKO 
ZASAHUJE aneb HŘÍŠNÍ LIDÉ 
MĚSTA PRAŽSKÉHO
Dům umění – výstava připomene 
úspěšný televizní seriál z prostředí 
pražské mordparty první republiky.

17. 6.–1. 9. DOSTAVENÍČKO 
S KLOBOUKY
Minoritský klášter – výstava současných 
klobouků z dílny Magdaleny Kopotové 
z Brna, kterou obohatí historické 
exponáty z její sbírky.

KONCERTY

7.–24. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO
Znojmo a okolí – 12. ročník festivalu 
s koncerty, akcemi a operou Don 
Giovanni. Celý program HFZ 
na www.hudbaznojmo.cz. 
Více na str. 12.

DALŠÍ AKCE

7.–31. 8. HISTORICKÁ 
LUKOSTŘELBA
Hrad Bítov – střelba z luků a kuší 
pro děti i dospělé pod odborným 
vedením. Více na www.hradbitov.cz

5. 7.–23. 8. 
VRANOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Zámek Vranov nad Dyjí, více info 
www.zamek-vranov.cz
5. 7. KAMELOT – koncert, host 
ILONA CSÁKOVÁ
16. 7.  POZDNÍ SBĚR – koncert, 
host FOLK TEAM
17. 7. HOSTINA PRO MOZARTA 
– v rámci Hudebního festivalu Znojmo.
20. 7. POUTNÍCI – koncert.
27. 7. VIVA DIVA – komponovaný 
pořad klasického zpěvu a mluveného 
slova. JANA ŠTĚRBOVÁ, ALFRÉD 
STREJČEK, PETRA KLIMEŠOVÁ. 
30. 7. VRANOVSKÁ ROMANCE 
– setkání s hudbou, krajinou 
a architekturou. DAGMAR 
VOŇKOVÁ, ONDŘEJ SMEYKAL.

27. 7. PECHAKUCHA NIGHT VOL.17
Znojmo – www.umenidoznojma.cz

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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 VÝLET

Areál československého opevnění v Šatově slaví 10. výročí 
Nenechte si určitě ujít 
výlet do  nedalekého 
Šatova. Nejen pěchotní 
srub MJ – S  3 Zahrada 
přivítá 5.–6. července 
návštěvníky a  zájem-
ce o  historii opevně-
ní, armádu a  ochranu 
hranic. Dojde k Oživení 
pevnosti, jak zní název 
akce k  10. výročí ote-
vření areálu pro veřejnost. Lidé ve dvou dnech uvidí ukázky z ochrany 
státní hranice v minulosti a prezentace klubů vojenské historie, výstavy 
výstroje a výzbroje, ukázky obsluhy a výcviku zbraní, prezentace vojen-
ské techniky. Nebude chybět cvičení psovoda se psem, představí se čet-
nictvo z 30. let minulého století a poválečná pohraniční stráž a akce pro 
děti. Pěchotní srub bude po oba dny otevřený od 9.00 do 18.00.  lp

 VÝSTAVU

Pavel David chytil do barev
znojemské uličky
Až do  30. července představuje 
mázhaus Domu umění obrazy zno-
jemského malíře Pavla Davida. Vý-
stava, na  které zachytil v  barvách 
půvaby znojemských uliček, je dal-
ší z jeho sérií děl věnovaných měs-
tu Znojmu. Vystavená díla odráží 
proměny jednotlivých poetických 
míst během celého roku. Výstavou 
oslaví malíř své pětašedesátiny.  lp

 VÝSTAVU S VRAŽDOU

Rada Vacátko zasahuje v Domě umění
Výstava Rada Vacátko aneb 
Hříšní lidé města pražské-
ho připomíná úspěšný seri-
ál z tvorby Československé 
televize z prostředí pražské 
mordparty první republiky. 
Na  výstavě jsou prezento-
vány nejenom informace 
o  seriálu, ale i  ze zákulisí 
natáčení. Návštěvníci uvidí 
kostýmy, elegantní klobou-
ky, rukavičky, kabelky, bi-
žuterie. Nechybí vybavení policejní stanice nebo továrníkovy pracovny, 
jídelny, ordinace, kuchyně a  dalších místností. Vše nastylizováno jako 
při natáčení. Expozici doplňuje detektivní příběh Vražda továrníka 
Skalského, kdy si návštěvníci zahrají na asistenty inspektorů s úkolem 
najít zákeřného vraha. Za  správné vyřešení zločinu budou odměněni. 
V Domě umění je výstava otevřena do 6. srpna.  lp

 DEGUSTACE

Odpočiňte si v degustačním stánku s úchvatným výhledem
V době odpočinku a dovolených jsou vyhledávaným místem degustač-
ní stánky s nabídkou zdejších skvělých vín. Jedním z nich je i degustační 
stánek vinice Lahofer, která se stará o městskou Rajskou vinici. Stánek 
s  jedinečným výhledem najdete přímo u  této vinice v  Karolininých 
sadech pod mikulášským kostelem. Více informací najdete na  webu  
lahofer.cz.  lp
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Voda a lidé má podesáté vítěze
Již desátý ročník soutěže Voda 

a  lidé – partneři pro život, kterou 
vyhlásila Vodárenská akciová spo-
lečnost ve spolupráci s městem Zno-
jmem, ZŠ a  MŠ Pražská a  nově se 
ZŠ Mládeže Znojmo, zná své vítěze. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích 
a celkem se soutěže zúčastnilo patnáct 
škol ze znojemského okresu. Odesláno 
bylo sto výkresů a  jedna plastika – 
plastika nesla název Ztracený Česílkův 
mlýn a její autor Martin Kortiš ze ZŠ 
Šumná za ni získal Zvláštní cenu.

První místo v kategorii 1.–3. tří-
da získala Tereza Freyová ze ZŠ a MŠ 

Únanov, v kategorii 4.–6. třída Denisa 
Pospíšková ze ZŠ Znojmo, Mládeže 
a první pozici v kategorii 7.–9. třída 
získal Jonáš Meluš ze ZŠ a MŠ Pražská, 
Znojmo. Celkovou výsledkovou listinu 
naleznete v příloze.

Ceny si výherci převzali z rukou 
ředitele Vodárenské akciové společnos-
ti Zdeňka Jaroše, ředitele ZŠ Pražská 
Ivana Trulíka, ředitelky ZŠ Mládeže 
Romana Loydové a vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče De-
nisy Krátké. Všechna výtvarná díla jsou 
vystavena v budově městského úřadu 
na náměstí Armády ve Znojmě.  tp

Cyklo infocentrum půjčí 
kolo, loď i hole

Pro návštěvníky Znojemska je 
určeno specializované informační 
centrum pro cyklisty v areálu Stará 
vodárna u řeky Dyje, které je doplněno 
o půjčovnu klasických kol, elektrokol, 
koloběžek, šlapacích kár, trojkolek 
a od letošního roku i holí pro Walking.

V  informačním centru získají 
zájemci nejen veškeré mapové pod-
klady pro cykloturistiku v  regionu, 

ale mohou si zde uschovat jízdní kola 
a batožinu v případě prohlídky města 
Znojma. Součástí je i malý obchod se 
základními cyklistickými potřebami 
a upomínkovými předměty. Obsluha 
centra je připravena řešit i drobné zá-
vady a po dobu opravy kola půjčit jiné. 
Aktuální přehled o možnosti zapůjčení 
všech ekologických dopravních pro-
středků získáte na tel.: 608 736 135.  lp

Roberta Fulghuma vítal 
potleskem plný sál

Na  letošní poslední LiStOVáNí 
přijel do Znojma americký spisovatel 
Robert Fulghum, který v českých měs-
tech propaguje svoji nejnovější knihu 
Poprask v sýrové uličce. 

Slavného spisovatele vítal vřelým 
potleskem beznaděj-
ně vyprodaný Štukový 
sál Znojemské Besedy. 
„Nechci z České repub-
liky poznat jenom Pra-
hu, a tak rád navštěvuji 
i  jiná města,“ řekl hned 
v úvodu LiStOVáNí de-
větasedmdesátiletý spiso-
vatel. Herci pak převedli 
do scénické podoby vtip-
né úryvky z  jeho dvou 
knih. Nejen publikum je 
ocenilo bouřlivým po-
tleskem. Přidal se k němu 
i Robert Fulghum s po-
známkou, že vždy si 
do jeho textu herci něco 
přidají, co posluchače ro-
zesměje, ale co tam nena-
psal. „Ale měl jsem to tam 

napsat!“ přiznal s úsměvem. Návštěva 
světově uznávaného autora uzavřela 
letošní sezonu scénického čtení, ale jak 
slíbila jeho organizátorka Renata Hubá-
čová, vrátí se opět na podzim s novými  
knihami.  lp

 Zájem o  Roberta Fulghuma byl velký. Ochotně svým 
čtenářům podepsal knihy i pózoval na společných fotogra-
fiích. Foto: Pavlína Prokůpková
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Světla nedělní noci pomohla do play-off
Jako poděkování za přízeň při-

pravil pro své příznivce tým americ-
kého fotbalu Znojmo Knights (Rytíři) 
na svůj poslední zápas neobvyklou 
show pod názvem Světla nedělní 
noci, která na  znojemský městský 
stadion přilákala 1 400 diváků. 

Vedle efektních vystoupení byl ale 
přece jen v hlavní roli americký fotbal 
a Rytíři porazili Přerov 27:6. Tím si 
vytvořili solidní základ pro odvetu 
v Přerově. Ta měla rozhodnout, kte-
rý z týmů si zajistí účast v semifinále 
play-off. 

Do odvety bohužel musel znojem-
ský celek nastoupit bez několika opor, 
které chyběly kvůli zranění. Na hře to 
bylo znát, ale náskok z domácího zá-
pasu Znojemští nakonec uhájili a přes 
prohru 0:17 se mohli radovat z po-
stupu do vyřazovacích bojů o Bronze 
Bowl, ve kterém je čeká tým Českých 
Budějovic. 

„V prvním zápase nám chyběl jen 
jeden hráč. Byli jsme obrovsky vyhe-
covaní, podporovalo nás 1 400 diváků. 
V druhém zápase nám chybělo kvůli 
zraněním šest důležitých lidí základ-
ní sestavy. Navíc jsme šli do odvety 
s vědomím vysokého náskoku, což 

nás možná trochu ukolébalo. Hráli 
jsme trochu lehkovážně, padal nám 
míč z rukou, nedařilo se nám v útoku. 
Ve druhé půli už jsme se zlepšili, ale 
nechybělo moc, abychom o to play-off 
v závěru přišli, ale naštěstí jsme doká-
zali náskok z prvního zápasu uhájit,“ 
hodnotil dvojutkání s Přerovem trenér 
Znojmo Knights Radim Pařízek.

Ten už samozřejmě myslí na sou-
peře pro semifinále. „Budějovice hod-
ně posílily. V základní části ani jednou 
neprohrály, mají amerického trenéra. 
My jsme v přípravném zápase pro-
ti nim vyhráli poločas 17:0, ale pak 
jsme zamíchali sestavou a nakonec 
jsme podlehli 17:21. Ale myslím si, 
že to může být v semifinále vyrovna-

ný zápas a my určitě chceme zvítězit. 
Nyní budeme studovat hru soupeře 
a pokusíme se na ně něco vymyslet,“ 
konstatoval Pařízek. 

Play-off se hraje jen na jeden zápas 
a rozhodovat se bude na  jihu Čech. 
„O domácím prostředí rozhoduje lepší 
umístění po základní části a Hellboys 
byli první, zatímco my druzí. Doma už 
v této sezóně hrát nebudeme, protože 
i případné finále, pokud bychom do něj 
postoupili, budeme hrát rovněž na půdě 
soupeře,“ vysvětlil znojemský trenér.

Podle něj je cílem klubu se neu-
stále zlepšovat. „Každá dosažená meta 
musí být začátek dalšího cíle. Pokud 
se zastavíme, zemřeme. Musíme jít 
neustále dál. Jakmile zmizí vášeň, chuť 
se zlepšovat a bojovat, jakmile nás 
to přestane bavit a naplňovat, skon-
číme. Dokud pro Knights budou bít 
naše srdce a bude nás naplňovat to, 
co děláme, je cílem cesta a cíle jsou 
jen dílčí body, které nám ukazují, že 
jdeme po správné cestě. Lidé, kteří nás 
podporují, nám dodávají sílu a rozd-
mýchávají v nás oheň, který nás žene 
dál. Proto bych všem chtěl poděkovat, 
proto jsme dělali i Světla nedělní noci,“ 
zdůraznil Radim Pařízek.  eks

 ZZ domácího souboje proti Přerovu, který Knights vyhráli 27:6.  Foto: eks

 Své umění ve znojemské sportovní hale předvedlo na 250 závodníků z mnoha zemí. 
 Foto: be

Znojmo open přilákalo stovky taekwondistů
Červen je už tradičně ve znojem-

ské sportovní hale ve znamení turna-
je Znojmo open v korejském bojovém 
umění Taekwon-Do ITF. 

Tentokrát se znojemský mítink ko-
nal těsně před závěrečnými přípravami 
na červencové mistrovství světa  v an-
glickém Brightonu, a tak si ve Znojmě 
dalo dostaveníčko na 250 závodníků 
nejen z celé České republiky, ale i z Bě-
loruska, Iráku, Maďarska, Německa, 
Polska, Slovenska, Slovinska a Španěl-
ska, aby si porovnali své dovednosti 
a síly.

Toto mezinárodní klání uspořá-
dala Česká Taekwon-Do I.T.F. (ČTA 
I.T.F. ) ve  spolupráci se Střediskem 
volného času Znojmo a už po deváté 
se závodníci z celého světa představili 
na půdě města Znojma, které si také 
při této příležitosti prohlédli.

Celý soutěžní den byl plně nabitý 
ve všech věkových kategorii a v disci-
plínách Tul (technické sestavy) jednot-
livců a týmů, Matsogi (sportovní boj) 
jednotlivců a týmů a T-Ki (speciální 
přerážecí techniky ve výskoku) pouze 
v jednotlivcích.

Vítězové jednotlivých kategorií
Žák Mrózek Lukáš 
JOOMUK Frýdek-Místek 
Žákyně Kolková Sára 
JOOMUK Frýdek-Místek
Starší žák Seidl David 
TKD Brno
Starší žákyně Válóczi Anna 
TKD Hatvani
Junior Tvardek Jakub 
TKD Karviná
Juniorka Pokojová Jana 
TKD Brno
Senior Friedl Martin 
TKD Brno
Seniorka Hradílková Eliška 
TKD Karviná

Celkové pořadí výprav: 
1. místo TKD Brno, 2 .místo TKD Kar-
viná, 3. místo JOOMUK Frýdek-Mís-
tek, 4.  místo ITF POLAND, 5.  místo 
ČTA I.T.F. , 6. místo Taekwon-Do 
Sereď Slovakia, 7. místo TKD Hatvani 
Hungary, 8. místo TKD klub Rado-
vljica Slovenia, 9. místo Škola TKD 
Kwang Gae Říčany, 10. místo Gladia-
tors gym České Budějovice, 11. místo 

Taekwondo Třebíč, 12. místo TKD 
Tong-il České Budějovice, 13. místo 
ITF Germany, 14. místo ITF Spain, 
15.  místo TKD Belarus, 16. místo 
Do-San Šumná, 17. místo Baghdad  
Sub-Federation Iraq

Celou tuto náročnou akci or-
ganizoval realizační tým ČTA I.T.F. 

za finanční podpory města Znojma, 
kterému tímto pořadatelé velmi děku-
jí. „Děkujeme také všem studentům 
a dětem za jejich účast a všem, kteří 
přispěli pomocnou rukou nad touto 
mezinárodní akcí a  také že v  těžké 
konkurenci skončili na pěkném pátém 
místě,“ konstatoval šéf znojemského 
Taekwon-Da František Macek. eks


