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Májové dny otevřou nejen
Zahradu v Louckém klášteře
Jestli existuje místo, kam v květnu vyrazit a zažít nepřeberné množství zábavy, tak se určitě jmenuje
město Znojmo s bohatými Májovými
slavnostmi. A nejen s nimi!
Oblíbené Májovky, které se vrací
do ulic města, přináší až opulentní programovou nabídku. Ta ve skutečnosti
začne už koncem dubna, kdy vodáci
odemknou řeku Dyji a lidé se sejdou
u ohňů při filipojakubské noci. A pak to
začne! Hned první květnový den rozezní řízné dechovky. Horkou novinkou
bude multimediální výstava Zahrada,
která v Louckém klášteře oživí stránky
stejnojmenné knihy ilustrátora Jiřího Trnky. Nabídne dětem i dospělým
netradiční setkání na pomezí výstavy,
divadelního představení a animovaného filmu. Na Horní náměstí se vrátí
zahraniční přátelé ve Dnech partnerských měst, studenti se tady sejdou,
aby oslavili majáles, a v Domě umění
potečou do sklenek i do hrdel skvělá
růžová vína Jarovínu rosé 2022. V novém termínu opanuje centrum města
lahodný a nepřehlédnutelný Festival
vín VOC Znojmo. Přivítá vás Muzejní
noc i rodinné Diamantbraní, letos navíc
se sedmdesátiletou oslavou. Tak vzhůru
za zábavou! Dočtete se o ní více uvnitř
tohoto rozšířeného vydání LISTŮ.  lp
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Jak bude
vypadat Kára?
Přijďte se 24. května seznámit
s ideovou studií prostranství na Káře,
a to od 16.00 hodin v dolním sále
Znojemské Besedy.
Studie navrhuje nové dětské hřiště,
obnovu zeleně, výsadbu stromů, prostor pro pořádání menších kulturních
akcí a veřejné toalety. Přijďte diskutovat
o budoucí podobě místa s nejkrásnějším výhledem na údolí řeky Dyje.  sch

Dotace pro zubaře
Znojmo aktuálně zavádí dotační
program pro vznik ordinací zubních
lékařů a ambulantních specialistů.
Lékař bude moci získat na zařízení
ordinace ve Znojmě dotaci až do výše
1 milionu korun. Žádosti bude možné
podávat od 15. května do 31. října 2022.
Jde již o druhý dotační program. První
spustilo město už v únoru a směřoval
k podpoře ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro
děti a dorost. 
Více na str. 9.

Anketa
pro Přímětice
 Dobrá nálada je kořením každoročních Májových slavností. 

Foto: Archiv VOC Znojmo

Staňte se sponzorem dominanty města
Veřejnost se může zapojit do rekonstrukce radniční věže. Město Znojmo své občany vyzývá – Staňte se
sponzorem radniční věže!
Kampaň, kterou Znojmo spustí
1. května, má za cíl vtáhnout veřejnost
do rozsáhlé opravy jedné z hlavních
dominant města. „Kampaní jsme se

SPOLEČNOST

inspirovali v zahraničí, kde je sponzorství běžnou praxí. Získané finanční
prostředky budou použity přímo na samotné práce. Sponzor jako poděkování
za finanční dar získá drobný upomínkový předmět, certifikát sponzora, zapsání do kroniky města za rok 2022
a také připravujeme slavnostní program

po dokončení všech prací,“ popisuje
starosta Znojma Jakub Malačka.
Záměry sponzorů přispět bude
město Znojmo přijímat od 1. května
do 31. října 2022. Přispět mohou fyzické
osoby starší 18 let částkou od 1 500 korun
a právnické osoby částkou od 5 000 korun. 
Pokračování na str. 3.

Chcete nové parkoviště v Příměticích? Zapojte se do ankety!
Město Znojmo se snaží reagovat
na přibývající množství aut a s ním související potřebu parkovacích míst. Aktuálně zvažuje pronájem soukromého
pozemku v blízkosti sídliště v městské
části Přímětice, kde by mohlo vzniknout přibližně devadesát nových parkovacích míst. Do rozhodování se mohou
místní zapojit prostřednictvím ankety.
Svůj názor mohou obyvatelé Přímětic
vyjádřit online prostřednictvím systému Mobilního Rozhlasu Znojmo
do 30. dubna 2022. 
Více na str. 2.
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VEŘEJNÁ PREZENTACE:
JUBILEJNÍ PARK
Město Znojmo zve občany ve čtvrtek 12. května od 16.00 hod. na veřejnou prezentaci finální etapy památkové obnovy Jubilejního parku. Povede ji spoluautor projektu
Martin Kovář přímo v prostorách
parku, s jehož obnovou začalo
město v roce 2018. Cílem projektu je Jubilejnímu parku navrátit
historickou podobu, jak ji navrhl
významný zahradní architekt první
republiky Josef Kumpán.
UCTÍ PAMÁTKU
PADLÝCH
Ve Znojmě se uskuteční pietní
shromáždění. Zástupci města
a různých spolků a sdružení si
památku padlých připomenou
v neděli 8. května od 9:00 hodin
na městském hřbitově, u hromadného hrobu znojemských občanů,
kteří nepřežili nálety na konci války v roce 1945.
POPICE BUDOU MÍT
VLAJKU A ZNAK
Příměstská část Popice letos oslaví
770 let od zmínky v listině Přemysla Otakara II. Pří té příležitosti chystá i novou vlajku a znak. Tvořeny
jsou dvěma vodorovnými pruhy
bílé a modré barvy. V bílém pruhu
je umístěn červený kotvicový kříž
mezi dvěma modrými vinnými
hrozny. V modrém pruhu je pak
vyobrazena bílá šestilistá růže se
žlutým semeníkem. Nové místní
symboly vychází z historických
podkladů, jejich autorem je heraldik Jan Tejkal. Místní symboly
budou Popice využívat pro propagační činnost a pro činnost
místních spolků.
KAMERA NA NÁMĚSTÍ
V současné době je ve Znojmě dvaatřicet kamerových bodů a Městská policie Znojmo chystá rozšíření
kamerového systému. Nový kamerový bod za 421 000 korun bude
na Divišově náměstí.
DĚTSKÝ DEN NEJEN
V PARCÍCH
Sobota 28. května bude ve Znojmě
patřit dětem. Městské parky ožijí
atrakcemi nejrůznějších spolků,
jako je Středisko volného času,
Turistický oddíl Čtverka, Agentura
Sluníčko, Městská knihovna Znojmo a další. Děti se můžou těšit
na program Šmoulí sen, který je
vtáhne do oblíbené kreslené pohádky. Jedno ze stanovišť nabídne
také GaP / Galerie a Prostor, který
se zaměří na díla Jiřího Trnky.

Chcete nové parkoviště v Příměticích?
Zapojte se do ankety
Město Znojmo se snaží myslet
na řidiče a postupně rozšiřovat parkovací plochy. Aktuálně zvažuje nové
parkoviště v Příměticích pro přibližně
devadesát vozidel.
„V uplynulých letech přibyla parkovací místa například na ulici Příční,
Pražská či za čerpací stanicí Shell. Další
parkovací plochy prošly rekonstrukcí.
V řešení jsou dvě záchytná parkoviště
na ulici Přímětická a u vlakového nádraží. Řešíme také stavbu parkovacího
domu a zpracováváme studii k problematice parkování,“ jmenuje starosta
Jakub Malačka.
Nyní město zvažuje možnost pronajmutí soukromé plochy za školním
statkem v městské části Přímětice.
„Když byla sídliště stavěna, pravdě-

podobně nikdo tehdy nepředpokládal, že v jedné rodině bude více než
jeden automobil. To je v dnešní době
u spousty domácností běžná věc. Sídliště nejsou nafukovací, panelové domy
neposuneme a nechceme zeleň a dětská
hřiště zalít asfaltem. Nechceme se ale
pouze vymlouvat, a proto jsme se snažili domluvit s majiteli nezastavěných
pozemků v blízkosti sídliště, kde by
mohla vzniknout nová parkovací místa.
Můžeme se ale pouze domnívat, zda by
místní toto řešení uvítali a novou parkovací plochu využívali. Proto chceme
znát jejich názor. Neradi bychom budovali parkovací plochu, kterou by následně nikdo nevyužíval. Proto spouštíme
tuto anketu a je důležité, aby se místní
zapojili,“ vysvětluje starosta.

Parkoviště by bylo vzdálené 250 m
od křižovatky ulic Větrná a Menšíkova
směrem k bývalému školnímu statku.
V případě realizace počítá město s rozšířením veřejného osvětlení v této ulici
a s instalací bezpečnostních kamer.
Již v roce 2019 si Znojmo pronajalo v Příměticích plochu za bowlingem,
která dnes slouží k volnému parkování
aut. Nyní chce v rozšíření parkovacích
ploch v této městské části pokračovat
a zajímá je názor místních. Do 30.
dubna 2022 se tak mohou obyvatelé
Přímětic zapojit do rozhodování o novém parkovišti, a to prostřednictvím
online ankety v systému Mobilního
Rozhlasu Znojmo. Zapojit se mohou
jak registrovaní uživatelé, tak i neregistrovaní občané. 
sb, lp

Starosta plánuje další setkání s občany
Starosta Znojma Jakub Malačka
plánuje na podzim další setkání se
spoluobčany v městských částech.
Aktuálně se v průběhu března už
setkal s občany všech městských částí
Znojma. Cílem bylo zjistit, co místní
trápí a co by rádi zlepšili. „Potěšilo
mě, že místní vnímají posun v péči
o jednotlivé městské části, ať už se
to týká investic do kulturních domů
a dětských hřišť nebo péče o zeleň. Samozřejmě v tomto budeme pokračovat
i nadále. Místní také uvítali plánované
navýšení spojů městské hromadné
dopravy, které připravujeme od příštího roku s novým dopravcem. Zpětná
vazba od obyvatel je pro mě velmi
důležitá. Jsem rád, že setkání proběhla.
Dostali jsme řadu podnětů, které budeme dále řešit,“ uvedl Jakub Malačka,
který poděkoval zúčastněným občanům a dodal: „Po letních prázdninách
bych rád tato setkání zopakoval, abychom mohli společně zhodnotit posun
u jednotlivých podnětů.“ 
sb, lp

 Nedávné setkání v Konicích. 

Foto: Archiv ZL

Znojmo vybuduje nadzemní hydranty
Znojmo vybuduje deset nadzemních hydrantů ve městě i v jeho městských částech.
Z nařízení Jihomoravského kraje
je povinností každé obce zabezpečit
zdroj požární vody pro plnění techniky
k hašení požárů. Město Znojmo proto
ve spolupráci s pracovníky Hasičské-

ho záchranného sboru a oddělením
krizového řízení, obrany a ochrany
Městského úřadu vytipovalo lokality
pro umístění nových hydrantů. Jedná
se o ulice Aninská a Jana Palacha, Oblekovice, Konice, Derflice, Kasárna,
Mramotice, Načeratice, Popice a Hradiště.

Realizaci zajistí společnost Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo, která má přehled o stávající vodovodní síti. Město do realizace investuje
750 tisíc korun bez DPH. Nadzemní
požární hydranty budou také zaneseny
do systému Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje. 
sb, lp
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Staňte se sponzorem dominanty města
Pokračování ze str. 1.
Město do oprav krovu, střechy
a ochozů radniční věže investuje téměř
30 milionů korun bez DPH. „V rozpočtu města je samozřejmě dostatek
finančních prostředků na celkovou
rekonstrukci. Řada občanů ale město
oslovila s tím, že chtějí prostřednictvím
finančního sponzorství spojit své jméno s jednou z nejvýznamnějších památek, kterou v našem městě máme,“ říká
Jiří Kacetl, historik a předseda výboru
pro územní a strategické plánování
a nakládání s majetkem.
Veřejnost tedy může od 1. května
do 31. října 2022 podpořit obnovu
jedné z nejvýznamnějších kulturních
památek Znojma a zanechat odkaz
budoucím generacím.
Zapojit se je jednoduché
Vyplňte online formulář, který naleznete na webu portal.muznojmo.cz/
radnicevez nebo je ke stažení na webu
znojmocity.cz v záložce Významné investiční projekty. Ten následně zašlete
poštou na adresu Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

ozveme do 30 dnů od ukončení sběru přihlášek s bližšími informacemi.
S každým sponzorem bude uzavřena
písemná darovací smlouva, která bude
schválena Radou města Znojma.
Pokud si přejete uvést na pamětním certifikátu jinou osobu či organizaci, můžete sponzorství zakoupit
i jako dárek. Pak bude stačit ve formuláři uvést, na jaké jméno a příjmení
či název organizace má být certifikát
sponzora vystaven.

 Zelenou střechu čeká oprava.
 Foto: J. Málek Strass

nebo osobně odevzdejte na podatelně
Městského úřadu Znojmo na stejné
adrese. Obálku označte slovy „Sponzor radniční věže“. Následně se vám

Omezení pro chodce i řidiče
Z důvodu plánovaných prací
a zajištění bezpečnosti bude provoz
na ulici Obroková omezen pro řidiče,
pěší i návštěvníky Městského úřadu
Znojmo. Lidé pro vstup na úřad budou
moci využívat pouze zadní vstup z ulice Zelenářská. Obroková také nebude
po celou dobu prací, které potrvají až
do října 2023, pro řidiče průjezdná.
Zásobování provozoven a příjezd k nemovitostem bude umožněn z Horního
a Masarykova náměstí. Pro pěší budou
kolem staveniště zhotoveny zastřešené
průchody. 
sb, lp

Zastupitelé dělili balík peněz
na sport, kulturu i opravy
Téměř 24 milionů korun rozdělili
zastupitelé na sport, kulturu, rodinné
i seniorské aktivity i vlastníkům památkově nechráněných nemovitostí
v městské památkové rezervaci.
KULTURA
Osmatřiceti žadatelům z kultury
je rozděleno téměř 2,3 milionu korun. Největší podporu 800 000 korun
získá Hudební festival Znojmo, dále
Festival vína VOC Znojmo (250 000)
a alternativní Šramlfest (160 000). Dále
150 000 korun poskytne město Jihomoravskému muzeu na akci Znojmo
slaví s muzeem. Již proběhlý lednový
JazzFest Znojmo dostane 100 000 korun. Umění do Znojma na program
v GaPu získá 150 000 korun. Mezi
dalšími příjemci dotací (do 100 000)
jsou například Big Band ZUŠ Znojmo,
Dyjavánek Znojmo, Taneční country skupina Zuzana, Divadelní studio
Martiny Výhodové a další.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ,
MLÁDEŽE A SENIORŮ
Zde se dělí 1,2 milionu korun.
Mezi nejvíce dotované subjekty patří

Svaz postižených civilizačními chorobami, Středisko volného času, Vodácký
oddíl Neptun i Junák – český skaut,
středisko Podyjí Znojmo – všechny
dostanou po 80 000 korunách. Dále
město podpoří spolky a sdružení při
základních a mateřských školách nebo
školní sportovní kluby a další.
SPORT
Na sport jde 18,4 milionu korun.
Mezi největší příjemce z celkových
devětačtyřiceti patří Orli Znojmo
(5 milionů), HC Orli Znojmo – mládež (4 miliony), dále pak 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. (1 milion)
a 1. SC Znojmo – mládež (2 miliony),
TJ Znojmo – oddíl florbalu (1,4 milionu), Volejbalový klub Znojmo – Přímětice, z.s. (650 000) a TJ Znojmo –
oddíl amerického fotbalu Knights
(450 000). Podporu obdržely rovněž
Plavecký klub Znojmo a TJ plavání
Znojmo a další žadatelé.
RODINNÉ AKTIVITY
V rámci tohoto programu město
podpoří devět spolků celkovou částkou
500 000 korun. Patří mezi ně například

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Buďme v tom spolu
(30 000), RC Maceška (200 000), Miniklub Znojmo (200 000) nebo Klára
pomáhá z.s. (20 000) a Spolek rodičů
a přátel SVČ Znojmo (25 000).
INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
Město podporuje i oblasti školství,
sportu a kultury, a to formou individuálních dotací. Například VOC Znojmo, Okresní hospodářskou komoru
Znojmo a v oblasti zdravotnictví a sociální Český červený kříž ve Znojmě,
Oblastní charitu Znojmo, dobrovolnické centrum ADRA a mnoho
dalších.
OBNOVA PAMÁTKOVĚ
NECHRÁNĚNÝCH
NEMOVITOSTÍ
Deseti vlastníkům památkově
nechráněných nemovitostí na území
Městské památkové rezervace bude
rozdělena částka 944 000 korun. Žadatelé mohou použít získané finance na stavební úpravy, výměnu oken,
opravu fasád, výměny vstupních dveří
nebo střešní krytiny. 
sch
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STALO SE
VEDENÍ MĚSTA
ŘEŠÍ KŘIŽOVATKU
Rada města schválila zpracování
studie možného zřízení světelné
signalizace na křižovatce ulic
Rooseveltova, Palackého, Riegrova
a 28. října. Jde o jednu z nejproblematičtějších křižovatek ve Znojmě.
Město již dříve prověřovalo možnost vybudovat zde kruhový objezd, což se ukázalo jako nereálné
pro nedostatek místa v křižovatce.
Komunikace na ulici Rooseveltova
je ve vlastnictví Jihomoravského
kraje.
ZNOJMO JE ČLENEM
EUROREGIONU POMORAVÍ
Město Znojmo se stalo zakládajícím členem Euroregionu Pomoraví (EUPO). Znojmo zastupoval
místostarosta Lukáš David, byl
pověřen funkcí místopředsedy
správní rady EUPO za znojemský
region. Cílem členství v EUPO
je rozvíjet projekty a spolupráci
v příhraničních oblastech a čerpat
finanční prostředky z programu
Interreg, který podporuje široké
spektrum projektů v oblasti vzdělávání, kultury a cestovního ruchu.
Do EUPO se můžou zapojit obce
z celého regionu. Fungování EUPO
podpoří mimořádnou dotací jeho
člen – Jihomoravský kraj.
OPRAVY ULICE VANČUROVA
V dubnu začala první etapa rekonstrukce ulice Vančurova za 13,8 milionu korun. Práce omezily dopravu
a přemístily autobusovou zastávku
z Vančurovy ulice na ulici Sládkovu.
Práce zahrnují odstranění povrchu,
nové obrubníky, dlažby chodníků
a parkovacích stání, opravy vjezdů i veřejné osvětlení. Pokládka
asfaltových vrstev v této části je
naplánována na květen. Druhá
etapa prací ve stejném rozsahu
bude v ulici Horova. Práce potrvají
přibližně tři měsíce.
ČEŠTINA PRO UKRAJINSKÉ DĚTI
Znojmo v reakci na příchod dětí
z Ukrajiny připravilo ve spolupráci
se Základní školou a Mateřskou
školou Pražská adaptační skupiny.
Pomáhají nejen jazykově začlenit
ukrajinské děti do pro ně nového
prostředí, ale také jejich maminkám nastoupit do zaměstnání.
DOBROVOLNÍCI UKLÍZELI
Více než třicet dobrovolníků pomohlo uklidit nepořádek a černé
skládky v okolí znojemského letiště.
Akci Ukliďme Znojmo uspořádalo již
potřetí Zdravé město Znojmo. Cílem
je pomoci životnímu prostředí.

4
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 26. května 2022, uzávěrka je 16. května.
ZKONTROLUJTE SI DOKLADY
Nezapomeňte si před turistickou sezónou zkontrolovat platnost všech
vašich dokladů i dokladů dětí (občan. průkaz, cest. pas, řidič. průkaz).
Předejdete tak nejen nepříjemnostem, ale také si ušetříte finanční prostředky za případná podání žádostí
o doklady ve zkrácených lhůtách.
Agendu včetně výměny dokladů
zajišťuje odbor správní Městského
úřadu Znojmo na adrese Pražská 59
(v budově Policie ČR), a to v pracovním týdnu denně. Nově lze využít
také otevírací dobu každou první
sobotu v měsíci (8.00–12.00).
PLATBA ZA ODPAD
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou pro rok 2022
stejné jako vloni – 600 korun
na osobu. Poplatek je splatný
k 30. červnu 2022. Platit je možné
na pokladně MÚ (Obroková 12).
Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání), bankovním
převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz
(komunalni-odpady).
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a v jeho městských
částech probíhá každý lichý týden
svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy.
AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Beseda
pořádají akce pro seniory s trvalým
bydlištěm na území města a v jeho
příměstských částech. Aktuální informace o měsíčním programu získáte na tel. 515 300 251, 731 401 918
nebo na webu znojemskabeseda.cz
(kultura/organizujeme/akce pro
seniory) a také na TIC, Obroková ul.,
tel. 515 222 552.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí pracovní
místo nebo brigádu, mají možnost v LISTECH inzerovat zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 111.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Kulturu bez hranic bude šířit
nový spolek RetZno
Že hudba a kultura spojuje národy a z hranic dělá jen čáru na mapě
je všeobecně známá pravda. K té se
hlásí i nově založený spolek RetZno,
jehož název odkazuje na partnerství
rakouského města Retz a Znojma.
V představenstvu spolku se potkaly
osobnosti z regionální politiky, vzdělávacích institucí i z byznysu. Výrazem veliké
podpory nově vzniklého uskupení je
účast starosty města Retz Stefana Langa
a místostarosty města Znojma Lukáše
Davida za oblast kultury a cestovního ruchu. „Nový přeshraniční spolek na podporu umění je neziskovou organizací,
která má za cíl umožnit skrze hudbu
a kulturní činnost vznik nových kontaktů, přátelství, vazeb a nejrůznějších
forem spolupráce na umělecké bázi. To
vše bez ohledu na společné hranice,“
upřesňuje místostarosta Lukáš David.
Spolek bude organizovat kulturní
a společenské akce, kurzy a semináře,

soutěže a hudební setkání všech generací na společných koncertech.
„Rádi bychom, aby lidé z obou
stran naší společné hranice měli lepší přístup ke kulturním akcím vše-

ho druhu a byli podporováni jak
ve svých vlastních, tak i ve společných kulturních aktivitách“ popisuje
nově zvolený předseda spolku Gerald
Hoffmann. 
sch

 Členové spolku RetZno (zleva): Stefan Lang, Gerhard Forman, Franz Neubauer, Roman
Teplý, Lukáš David, Radek Svoboda, Jaromír Berka, Josef Pöschl, Gerald Hoffmann (předseda) a Gerhard Lang. 
Foto: Archiv ZL

Pronájem míst na vinobraní
startuje. Poprvé elektronicky
Od 2. května se mohou hlásit zájemci o pronájem prodejních míst
na Znojemském historickém vinobraní 9.–11. září 2022. Poprvé se budou
moci registrovat elektronicky, a to
prostřednictvím Rezervačního systému ZHV 2022.
Nový rezervační systém byl vytvořen zaměstnanci znojemského městského úřadu. Prodejci se teď mohou
přihlašovat odkudkoli, třeba z pohodlí
domova. Přednost u přihlášení dostanou prodejci vína a burčáku, a to už
od 2. května. Od 12. května se mohou

hlásit i prodejci s řemesly, ostatní pak
od 27. května. Rezervace mimo dané
termíny nebudou akceptovány! Ceny
za pronájem zůstávají stejné.
Stánkový prodej bude umožněn
na Masarykově, Horním a Divišově
náměstí, na ulici Přemyslovců, náměstí Svobody, na ulicích Dolní a Horní
Česká a v Horním parku. „Po rekonstrukci ulice Horní Česká byl navržen
i nový koncept celého prostoru, který
počítá s pojetím ulice ve stylu „street
food“. Budou zde umisťováni prodejci občerstvení pouze ve food trucku.

Celkem by se mělo jednat o jedenáct
prodejních míst,“ upřesňuje starosta
Jakub Malačka.
Historická tržiště na Václavském
a Mikulášském náměstí a na ulici Přemyslovců budou fungovat i v neděli
11. září. Podmínkou prodeje na historických tržištích je dobový oděv a historický vizuál místa. Prodejce, kteří budou
během vinobraní předvádět svá řemesla
návštěvníkům, odmění radnice částkou
1 000 korun. Více informací o stánkovém prodeji na webu znojmocity.cz
pod odborem majetkovým. 
sch

Digitální úřední deska nahradí dosavadní papírovou
Znojmo bude nově občany informovat o dění ve městě prostřednictvím digitální úřední desky. Ta
definitivně nahradí její dosavadní
papírovou podobu, která byla umístěna ve vitrínách na budově radnice.
Nová úřední deska byla instalována před vchodem do Turistického informačního centra na ulici Obroková.
Moderní dotykové zařízení umožní
občanům procházet dokumenty města
v přehledné a především komplet-

ní podobě, a to kdykoliv. Obsluha je
uživatelsky velmi jednoduchá i pro
seniory. Díky možnosti přesunu ovládacích prvků do spodní části zařízení
je přístupné i pro osoby s omezenou
hybností.
Umožňuje zvětšování textu, listování v dokumentech či vyhledávání.
Každý zobrazený dokument je navíc
vybaven unikátním QR kódem tak,
aby jej bylo možné stáhnout do mobilu
a třeba jej dále sdílet, ukládat nebo

posílat emailem. Digitální deska má
zpřístupnit všechny dokumenty i těm
občanům, kteří nemají přístup k internetu nebo kteří nemají doma počítač.
„Pořízením digitální úřední desky
chceme také z dlouhodobého pohledu
uspořit provozní náklady, neboť již nebude potřeba vše jednorázově tisknout
a následně skartovat,“ říká starosta
města Znojma Jakub Malačka. Pořizovací cena zařízení je 446 490 korun a je
hlídané kamerovým systémem.  sb
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Přibyly platany, javory
i exotické fíky

Tvoříme Znojmo 2023:
Potřebujete poradit?

Podél ulice Dukelských bojovníků
vysadili pracovníci Městské zeleně 33
platanů, keře a trávník. Pomocníkem
při sázení jim byl nový přístroj, s jehož
pomocí bylo zatloukání kůlů do země
u nových stromků rychlejší.
Městská zeleň Znojmo už také vysadila osmnáct javorů na ulici Smetanova a v Karolininých sadech dva
fíkovníky. Ty dostalo město jako dar
od botanika Jihomoravského muzea
ve Znojmě Radomíra Němce. Slunné Karolininy sady byly vybrány pro
exotické stromy jako nejvhodnější.
„Darované fíkovníky jsou klony rostlin, které sem byly přivezeny zřejmě
již ve středověku. Pochází ze subtropů,
ale daří se jim i u nás, navíc jim přejí
teplé zimy v posledních letech. Několik
rostlin se zachovalo na terasách a v zahradách na Hradišti. Fíkovníky se dají
dobře řízkovat, a tak se dostaly do mé
zahrady,“ vysvětlil Radomír Němec.
„Na zeleni a životním prostředí
nám moc záleží. Díky našim příspěv-

Pátý ročník participativního rozpočtování Tvoříme Znojmo je v plném proudu. Potřebujete poradit
se svým návrhem? Přijďte 4. května
na konzultaci.
Navrhovatelé mohou své návrhy, kterými zlepší své okolí, podávat
do 31. května. S přípravou návrhu
se mohou poradit.
Město Znojmo chystá pro zájemce konzultační odpoledne
ve středu 4. května
od 16.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva (Obroková 1/12).
Na konzultaci
budou přítomni zástupci vybraných odborů Městského
úřadu Znojmo. Ti navrhovatelům poradí, jak je daný projekt náročný z hlediska financí, zda existují překážky ze
strany legislativy nebo majetkoprávních vztahů atd.
Navrhovatelé tak mohou získat
praktické informace, které usnadní
tvorbu jejich návrhu. Správná tvorba
a formulace návrhu může zvýšit šance
samotného projektu při následném
posouzení jeho proveditelnosti.

 Nové platany se závlahovými vaky.

Foto: Archiv ZL

kovým organizacím má zeleň ve městě
precizní péči, a navíc se nám daří zeleň
dále rozšiřovat,“ říká starosta Znojma
Jakub Malačka. Městská zeleň také
stojí za výsadbou stovky lip a šedesátky
dubů v právě revitalizovaném Městském lesíku. 
lp, sb
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Návrhy pošlete do 31. května
Návrh může podat každý občan s trvalým pobytem ve Znojmě
(včetně městských částí) starší 18 let,
a to do 31. května 2022. Navrhované projekty by měly mít minimální
hodnotu 50 000 korun a maximální
1 000 000 korun. Celkem ze svého rozpočtu město vyčlenilo 2 miliony korun
na návrhy umístěné
ve městě Znojmě
a 2 miliony na návrhy
v městských částech.
Každý navrhovatel,
jehož návrh projektu
bude splňovat povinné náležitosti a bude
proveditelný, musí
představit svůj návrh na veřejné prezentaci 6. září 2022. Zde také proběhne
jediná možnost osobního hlasování.
Podporu pro své projekty mohou navrhovatelé získat poté v online hlasování
(7.–30. září 2022). Vítězné návrhy musí
projít schválením radou a zastupitelstvem města. Realizace projektů pak
nastane v roce 2023.
Všechny potřebné informace, pravidla i přihlašovací formulář naleznete
na webu tvorimeznojmo.cz. 
sb

Trávníky v parcích posečou
robotické sekačky
K údržbě parků využije město
nově dvě robotické sekačky. Ty budou zajišťovat sečení travních ploch
ve Středním parku a v Hradebním
příkopu.
Znojmo našlo inspiraci ve Františkových Lázních a v Poděbradech,
kde si robotické sekačky velice chválí
a mají s nimi dobré zkušenosti.
Hlavní výhodou automatických
robotických sekaček je možnost každodenní péče o travní porost. Posekaná
tráva slouží jako přirozené hnojivo pro
další růst a trávníku zajistí pravidelné
mulčování. Není tak zapotřebí odklízení
posečené travní hmoty. Velmi důležitá je
také úspora času pro zaměstnance Městské zeleně Znojmo, kteří budou moci
svoji pozornost věnovat jiným plochám.
Plochy určené k ošetřování jsou
v částech parku, které jsou velmi exponované. Jedna sekačka bude ošetřovat pravou polovinu Středního parku,
blíže Gymnáziu Dr. Karla Polesného.

Zde se jedná o ošetřovanou plochu
v rozsahu 1 500 m2. Druhá, o něco
výkonnější sekačka bude ošetřovat
plochu o rozloze přes 2 000 m2 v hradebním příkopu v Dolním parku.
Robotické sekačky budou značky
Husqvarna a město do jejich pořízení
investuje přes 250 tisíc korun. V této
ceně jsou nejen samotné stroje, ale také
odborná instalace vodících kabelů, záruční servis i potřebný software.
Sekačky mají alarm a systém GPS,
takže při jakékoli neoprávněné manipulaci nebo pokusu o odcizení bude
ihned upozorněna Městská policie
Znojmo. Sekačka při případném odcizení začne extrémně hlasitě houkat
a strážníci v online mapě uvidí, kde se
sekačka nachází.
„Pevně věříme, že se tento moderní přístup k údržbě zeleně osvědčí
a že jej v budoucnu rozšíříme i na další
vhodné plochy,“ uvedl starosta Jakub
Malačka. 
sch
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Tonoucí se stébla chytá
Takový mám pocit z posledního
zveřejněného článku pana starosty. Já
se ve Znojemských LISTECH vyjádřila
k rozpočtu, hlasovala jsem proti. Měla
jsem a mám k němu výhrady, neboť dle
mého názoru naprosto ignoruje současnou ekonomickou situaci této země,
tudíž i města Znojma. Stále si myslím,
že město nehospodaří se svěřenými
prostředky efektivně a hospodárně.
Na tom trvám.
V souvislosti s rozpočtem jsem se
zamyslela nad záměrem města zrušit
MŠ v Mramoticích. K tomu záměru
existují tato nezpochybnitelná fakta.
Dne 21. 5. 2021 se za rodiče a zaměstnance MŠ Mramotice obrátila na všechny zastupitele se žádostí o pomoc paní
Bc. Hana Daňová. Cituji: „Konkrétně
se jedná o plánované zrušení provozu
školky…“ V textu se dále uvádí, opět
cituji: „Když jsme tyto a další podobné
otázky položili panu starostovi, bylo
nám odpovězeno, že rekonstrukce školky by byla příliš nákladná, ve zkratce že
na to město nemá prostředky… Ve vší
úctě, tohle není odpověď, s níž se lze
lehce spokojit.“ Dále se v textu uvádí:
„Rádi bychom se seznámili s odha-

dem, který byl na rekonstrukci budovy
vypracován a na jehož základě se vedení města rozhodlo, že oprava budovy
je neproveditelná.“ Tolik citace paní
Daňové.
O měsíc později se problematikou
rušení MŠ v Mramoticích zabývala
i školská komise na svém jednání dne
8. 6. 2021. Vedoucí odboru školství
se k problému vyjádřila takto, cituji
ze zápisu školské komise: „Nyní jsme
ve fázi, kdy odbor investic zadal projekt na opravu budovy… náklady jsou
předběžně vyčísleny na 7 milionů Kč.“
Z uvedeného vyplývá, že žádný
odborný posudek o příliš nákladné rekonstrukci v době, kdy starosta odpovídal občanům Mramotic, neexistoval.
Začátkem června jsem se zajela podívat
do MŚ a vyhodnocením daného stavu
jsem přispěla svým dílem občanům
Mramotic k řešení problému s rušením
školky. K mé spokojenosti se letos peníze v rozpočtu našly, školka se začala
opravovat. A pokud náhodou paní Daňová nyní zpochybní svoje výše citované vyjádření, je to její problém, ne můj.

R. Šalomonová,

zastupitelka SPD

Závěr ministerstva:
Neodůvodněná stížnost
„Stížnost Mgr. Šalomonové byla
vyhodnocena jako nedůvodná…“ To
je citace ze závěru kontroly z Ministerstva kultury.
Paní zastupitelka aktivně poslala na ministerstvo stížnost s tím, že
dle jejího názoru město neoprávněně
udělilo dotaci a že tím pádem může
jít o dotační podvod. Podáním této
stížnosti se navíc „chlubila“ ve Znojemských LISTECH v srpnu 2021.
Ministerstvo na základě stížnosti
kontrolovalo celý rok 2020 a došlo
k závěru, že k žádnému neoprávněnému udělení dotace nedošlo. Za celý
rok kontrola narazila pouze na jednu
chybu, kdy jeden doklad pro vyúčtování podala právnická osoba namísto fyzické, které byla dotace udělena.
I když se jednalo o tutéž osobu, je to
zkrátka chyba, kterou nyní dořešuje
naše právní oddělení.
V každém případě to, z čeho bylo
město paní zastupitelkou osočováno,
se ukázalo jako lež. Je to pro mě potvrzení toho, že odvolat paní zastupitelku

z finančního výboru byl správný krok.
Slušný člověk by se za takovéto nařčení, které se ukázalo jako nedůvodné,
omluvil. Něco mi ale říká, že v případě
paní zastupitelky ani závěr ministerstva k omluvě nepovede.

Jakub Malačka,

starosta města Znojma

SLOVO ZASTUPITELE

Autobusy a soláry
Výběrové řízení na provoz znojemské MHD vyhrála společnost Autobusy
Karlovy Vary a.s., která spadá do holdingu Z–Group a.s. Vyhrála, protože
nabídla nejnižší cenu. Nemám z toho
valnou radost.
Zakladatel holdingu Z-Group a.s.
Zdeněk Zemek i jeho synové jsou pravomocně odsouzení za podvod v souvislosti se solárním boomem roku 2010. Podvod
s připojením nedostavěných solárních elektráren
v roce 2010 byl pomyslnou tečkou za nepodařeným pokusem vybudovat
i v ČR dostatečný podíl
obnovitelných zdrojů
energie. Kvůli podvodům vykutálených politiků a podnikatelů přestala veřejnost
věřit obnovitelným zdrojům energie.
A jedním z pachatelů solárních podvodů
je právě Zdeněk Zemek. Obnovit tuto
důvěru je složité. Obzvláště ve Znojmě,
kde je nedůvěra obecně v politiku
poměrně velká.

Obnovitelné zdroje energie jsou pro
nás extrémně důležité. Bez nich nedokážeme dosáhnout energetické soběstačnosti, bez nich se nepodaří bojovat s klimatickou krizí (letošní suchý březen
budiž důkazem, že ani ta nikam nezmizela). Město Znojmo se pustilo do projektu EPC pro budovy města Znojma.
Jedná se o projekt, v rámci kterého by se
na 14 městských budovách měly provést energeticky úsporná opatření.
Jak jsem tu minule psal:
aby boj za energetickou
soběstačnost měl smysl, tak se nesmí chápat
jen jako plán opatření
na městském majetku.
Ale jsem rád, že se
ledy hýbou, že město začíná dělat kroky k energetickým úsporám a k budování obnovitelných zdrojů.
Jihomoravský kraj vydal k problematice
obnovitelných zdrojů pro města a obce
zpravodaj a věřím, že Znojmo se nechá
inspirovat.
Pavel Nevrkla,

člen ZMZ (Piráti)

Konec sochy rudoarmějce
(Ivana) ve Znojmě?
Dubnové zasedání Zastupitelstva
města Znojma i výboru USPNM se bude
mimo jiné zabývat žádostí občana města
o odstranění sochy Rudoarmějce z Mariánského náměstí ve Znojmě. Tato žádost, i přes značné historické nepřesnosti
a fakt, že jí nelze z pozice zastupitelstva
vyhovět, neboť o přesunu kulturních památek rozhoduje krajský úřad, vzbudila
vášnivou diskusi, pobouření veřejnosti
i snahy některých aktivistů přesun sochy přesto realizovat. Já s odstraněním
Pomníku vítězství zásadně nesouhlasím.
Tato socha je cíleně umístěna na Mariánském náměstí, místě, kde obyvatelé města Znojma vítali 8. 5. 1945 první tanky
sovětské armády. Je symbolem porážky
nacismu a upomínkou na ukončení druhé světové války, nejničivějšího a nejbrutálnějšího konfliktu, který tato planeta
kdy zažila. Konfliktu, který stál život více
než 72 milionů lidí, jen v samotném Československu měl více než 360 tisíc obětí.
Navíc město Znojmo bylo osvobozeno
2. ukrajinským frontem Rudé armá-

dy, je tedy možné, že socha znázorňuje
právě ukrajinského vojáka. Proto snaha
omlouvat odstranění pomníku ruskou
agresí na Ukrajině naprosto postrádá
smysl. Ale bez ohledu na národnost,
tato socha je závazek, že nezapomeneme
na naši minulost a cenu nejvyšší, jež
za nás vojáci Rudé armády, kterých jen
na našem území zemřelo téměř 140 tisíc, obětovali. Snahy o odstranění památníku proto považuji za mimořádně
odporné a zdůvodňování této snahy
událostmi dalšími pak za úplně směšné.
Rok 1968 ani válka na Ukrajině s touto
sochou nijak nesouvisí. To by si měli
uvědomit všichni ti, kteří by ji rádi přemístili někam do muzea, aniž by chápali,
že se, nebýt vojáka, jako je „Ivan“, vůbec
nemuseli narodit.
Z těchto důvodů jsem sepsala i petici, která měla k 10. 4. 2022 již přes
900 podpisů. Nejsem, jak se zdá, se svým
názorem tak docela osamocena.

Petra Svedíková Vávrová,

hnutí SPD
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Kriminalita ve Znojmě klesá
Kriminalita ve Znojmě dle dostupných policejních statistik v posledních
10 letech klesá. Klesá i index nápadu
trestné činnosti na 10 000 obyvatel.
V detailu vidíme jednotkový nárůst
mravnostní kriminality, stejnou hladinu u násilné kriminality a klesající
čísla obecné a majetkové kriminality.
Radost můžeme mít z výrazného
úbytku v kategorii vloupání. Vloupání
do jiných objektů od roku 2012 kleslo
dokonce desetinásobně. Ze statistik
vyplývá, že polovinu trestných činů
na území města Znojma páchají recidivisté. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že většina krádeží je tzv. meziokresních. To znamená, že skupinky
pachatelů jezdí po republice a v součtu
se dopouštějí krádeží více než místní.
Příznivá čísla určitě nejsou přes
veškerou snahu politické reprezentace,
Policie, MP i preventistů ze všech nápomocných zařízení pouze výsledkem
společných snah o nižší kriminalitu ve Znojmě. Objektivně byl pokles
v posledních dvou letech způsoben
částečně i covidovým omezením pohybu a částečně (do 10 %) i zvýšením

hranice přestupku až do 10 000 korun
v říjnu roku 2020.
Přes pozitivní trend však pozorujeme, zřejmě i v souvislosti s válečným
stavem na Ukrajině a pohybem uprchlíků v posledních týdnech, že pocit bezpečí ve městě se nezvyšuje. Nejčastějším
argumentem jsou partičky mladistvých
v parku a v centru a jejich chování, které
hlučností a někdy i agresivitou překračuje rámec společenského konsensu.
Závěrem chci poděkovat aktivním
občanům, kteří se nebojí zakročit, když
vidí situaci odporující slušnému chování. Často je včasná slovní intervence
u mládeže výchovnější než příjezd Policie ČR. Bez pomoci sousedů je někdy
téměř nemožné odhalit domácí násilí,
protože oběti se svých tyranů bojí a situaci ani nenahlásí, a když už nahlásí,
změní později výpověď. Nedělám si
iluze, že někdy dosáhneme nulové kriminality. Ale jsem rád za klesající trend
a věřím, že situace se bude společným
úsilím nás všech zlepšovat i v dalších
letech.

Jakub Krainer,

STAN PRO ZNOJMO

ÖSTERREICH / RAKOUSKO
TSCHECHISCHE REPUBLIK / ČESKÁ REPUBLIKA

Internationale
Pensionsberatung
Sie sind oder waren
in Tschechien oder
Österreich tätig?
Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

Mezinárodní
důchodové poradenství
Pracujete nebo
pracoval/a jste
v Česku nebo v Rakousku?
Experti z institucí
důchodového pojištění
Vám poradí.
Místo / termín

Ort / Termin

OSSZ Znojmo
Vίdeňská třída 701/31
669 02 Znojmo

24.05.2022
Dienstag, von 9.00-12.00 Uhr
13.00-16.00 Uhr

úterý, od 9.00-12.00 hod
13.00-16.00 hod
dojednání termínu:

Terminvereinbarung:

Ö ✆ 05 03 03-32 804
Ö Fax 05 03 03-32 890
Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

CZ ✆
CZ Fax

+420 515 205 211
+420 515 224 268

Nezapomeňte prosím Vaše dokumenty o pojištění
a občanský průkaz nebo cestovní pas.

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT

Zmrzlinárna ve Znojmě

Maty’s Nice Cream
přijme brigádníky na pozici

ASISTENT/KA PRODEJE
Požadujeme věk 18+, zdravotní průkaz, příjemné vystupování,
smysl pro čistotu, pečlivost, spolehlivost, cizí jazyk výhodou.
Pokud vás nabídka zaujala, napište nám něco o sobě na e-mail:
matysnicecream@gmail.com
Nástup možný ihned. Budeme se těšit!

Pro posílení našeho týmu ve Znojmě hledáme kolegyni/kolegu na pozici:

Pro posílení našeho týmu ve Znojmě hledáme kolegyni/kolegu na pozici:

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA ODBYTU

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA EXPEDICE

NABÍZÍME:
• zázemí topmoderní firmy
• atraktivní finanční ohodnocení,
13. plat a věrnostní prémie
• zvýhodněný mobilní tarif
• účast na firemních akcích a sportovních aktivitách

NABÍZÍME:
• zázemí topmoderní firmy
• atraktivní finanční ohodnocení,
13. plat a věrnostní prémie
• zvýhodněný mobilní tarif
• účast na firemních akcích a sportovních aktivitách

VAŠE SCHOPNOSTI:
• ukončené vzdělání ekonomického
směru
• velmi dobrá znalost němčiny
a angličtiny
• systematičnost a schopnost hledat
řešení
• přesnost a samostatnost

VAŠE SCHOPNOSTI:
• dobrá znalost německého jazyka
• dobrá znalost MS Office
• znalost ERP systémů výhodou
• samostatnost a schopnost hledat
řešení
• komunikativnost a ochota pracovat
v týmu

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE V NĚMČINĚ.
personal@nevoga.com | 778 797 978

SVÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE V NĚMČINĚ.
personal@nevoga.com | 778 797 978

Více informací na www.nevoga.com

Více informací na www.nevoga.com

2022_02_Sales Office Support_ZN_100x63,75.indd 1

17.03.2022 16:22:21
2022_02_Shipping Office_ZN_100x63,75.indd 1

18.03.2022 10:27:47
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Nový dopravce slibuje modernější
autobusy, více linek i častější spoje
Modernější autobusy, více linek,
častější spoje do městských částí
i snadnější cestování nejen maminek
s kočárky. To vše slibuje nový dopravce pro město Znojmo. Do ulic vyjede
od nového roku.
S koncem letošního roku vyprší
smlouva mezi městem Znojmem a současným poskytovatelem přepravních
služeb – firmou Znojemská dopravní
společnost – PSOTA, která byla účastníkem výběrového řízení na nového dopravce, ale nevyhrála. Starosta Znojma
jí za odvedenou práci v posledních dvanácti letech poděkoval. Zároveň poblahopřál vítězi – společnosti Autobusy Karlovy Vary, která začne přepravu
cestujících zajišťovat od 1. ledna 2023.
Karlovarská společnost, která má
zkušenosti se zajištěním MHD v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském
kraji, vyhrála ve Znojmě otevřené zadávací řízení vedené s maximálním
důrazem na transparentnost. Z pěti
účastníků nabídla nejlepší cenu. Město za její služby zaplatí 60 milionů
korun bez DPH ročně. Nově půjdou
tržby z jízdného přímo do pokladny
města. To znamená, že Znojmo bude
mít v příštích deseti letech plně pod
kontrolou objem jízdného. V době rostoucí inflace je to důležitý krok. „Bylo
to jedno z nejnáročnějších zadávacích
řízení, které jsme kdy realizovali. Jeho
příprava, zpracování a vyhodnocení
trvalo téměř jeden a půl roku,“ uvedl
starosta Znojma Jakub Malačka.
Přísnější podmínky pro dopravce
Zajištění dopravní obslužnosti je
jednou z klíčových rolí města, která
stojí desítky milionů ročně. „Proto
jsme výběru nového dopravce MHD
věnovali značnou pozornost. S přípravou tendru jsme začali již v roce 2020.
Snažili jsme se dívat dopředu a zajistit
pro naše občany dopravu, která by

souvisí i požadavek, aby cestující mohli
pohodlně uhradit jízdné na více místech než jen u řidiče. Konkrétně to
znamená nástup všemi dveřmi.

 Podpis smlouvy mezi Zdeňkem Suchanem, výkonným ředitelem karlovarské společnosti, a starostou Znojma Jakubem Malačkou. 
Foto: sb

odpovídala požadavkům nové doby.
Znojmo bude mít navíc mnohem
větší prostor k aktivitě než u stávající
smlouvy. Bude moci lépe rozhodovat
o dopravním výkonu, jízdních řádech,
návaznosti spojů, výši tarifu, cenotvorbě. Bude mít také možnost stanovit
jednotné jízdné v rámci dopravního
systému včetně přestupních, víkendových jízdenek,“ vysvětluje Jakub
Malačka.
Nástup všemi dveřmi
Před zahájením zadávacího řízení
vedení města i odbor dopravy zkoumali všechny možné statistiky spojů.
„Zároveň jsme vycházeli z Pocitové
mapy města, ve které lidé označovali

místa, kam se MHD nedostanou. Setkali jsme se se starosty okolních obcí,
abychom sladili požadavky na frekvenci spojů, trasy... Na základě těchto
výstupů jsme do zadávacích podmínek
definovali naše požadavky, jako například stáří autobusu, aby dopravci
ve Znojmě nemohli nasadit staré opotřebované vozy. Vytyčili jsme také
nové trasy,” uvádí starosta.
Dle podmínek zadávacího řízení nebudou smět ve Znojmě jezdit
autobusy starší dvanácti let, přičemž
průměrné stáří vozidel nesmí přesáhnout devět let. Všechny musí být klimatizované a nízkopodlažní, aby bylo
cestování pohodlnější například pro
maminky s kočárky i seniory. S tím

Nové linky, zastávky i technologie
Město do budoucna počítá s navýšením obslužných kilometrů o 57 %.
Od ledna 2023 tak přibydou nové linky
na Cínovou Horu, ulici Koželužskou
a ke koupališti. „Vyslyšeli jsme přání
veřejnosti zajistit MHD na Cínovou
horu a ulici Koželužskou, kde jsou nejen kroužky pro děti, ale je to i oblíbené místo pro procházky. Mysleli jsme
také na to, že bude zprovozněn nový
krytý bazén, ke kterému je potřeba
posílit dopravu,“ uvádí Jakub Malačka.
V zadávací dokumentaci byly
mimo jiné požadavky na nové zastávky i možnost přestoupit bezplatně mezi linkami. Dojde k navýšení
frekvence víkendových spojů a spojů
do městských částí. Dále se bude řešit
návaznost MHD na dopravu například
krajských linek z Brna.
„Do zadávacích podmínek jsem
prosadil i to, aby byl každý autobus
opatřen sčítačem cestujících. Díky
tomu získáme jasná data o přepravních proudech, takže při rozhodování
o linkách budeme vycházet z faktů,
a nikoliv dojmů. Moderní technologie
nám tak pomůže lépe a efektivněji řídit
městskou dopravu ve Znojmě,“ doplňuje starosta a dodává: „Chtěl bych
poděkovat všem zaměstnancům Městského úřadu Znojmo, kteří se na realizaci zadávacího řízení podíleli, a dále
společnosti Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, která pro město
Znojmo po právní stránce zajistila
kompletní přípravu a administraci zadávacího řízení. Když jsem nastupoval
do funkce v roce 2018, tak jsem výběr
nového provozovatele MHD bral jako
jednu z priorit.“ 
sb

Děti, mládež a studenti si za jízdné připlatí
Vláda ČR rozhodla o úpravě slev
ve veřejné dopravě pro děti, mládež, studenty a osoby starší 65 let.
Od 1. dubna 2022 tak pro některé
skupiny cestujících platí i ve Znojmě
zvýšené jízdné.
Konkrétně navýšení cen jízdného
se týká dětí a mládeže od 6 do 18 let
a studentů od 18 do 26 let. Za jednu
jízdu ve městě platí místo dosavadních

3 Kč částku 6 Kč při jednorázové platbě
na místě, při platbě platební kartou je
cena snížena na 5 Kč. U předplatných
jízdenek dochází k navýšení cen měsíčních jízdenek ze 70 Kč na 140 Kč,
čtvrtletních ze 180 Kč na 320 Kč a ročních z 625 Kč na 1250 Kč. Cena jízdného za psa se zvýšila na 6 Kč za jednu
jízdu. Ceny jízdného pro ostatní skupiny cestujících se nemění. Starobní

důchodci a invalidní důchodci III.
stupně mají i nadále nárok na bezplatné cestování.
Předplatní jízdenky zakoupené za původní ceny s prvním dnem
platnosti do 31. března 2022 platí
až do konce své platnosti (tzn. třeba
i 1 rok). Předplatní jízdenky zakoupené
s prvním dnem platnosti od 1. 4. 2022
se prodávají již za nové ceny.

Změna Tarifu IDS JMK a zvýšení jízdného platí nejen v MHD, ale
i v autobusech veřejné linkové dopravy
a ve vlacích zařazených do IDS JMK.
Navýšení cen je plošné a vychází z nařízení vlády ČR. Znojemská dopravní
společnost – PSOTA – dopravce, který
ve Znojmě provozuje městskou hromadnou dopravu, bohužel tento fakt
nemohla ovlivnit. 
sch
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Odemykání řeky Dyje

Pálení čarodějnic

Od roku 1994 pořádá Vodácké
centrum Znojmo – Stará vodárna jarní Odemykání řeky Dyje. Symbolické
odemknutí vodácké sezóny spojené
se sjetím řeky je připravené na sobotu
23. dubna 2022.
Sraz vodáků i diváků je v Dobšicích v 8.45 hod. u dřevěné lávky přes

Poslední dubnová noc se tradičně
nese ve znamení čar,
kouzel a ohňů. V centru města v areálu
Kapucínské zahrady
za Vlkovou věží tak
budou 30. dubna
opět hořet ohně.
Letošní filipojakubská no c zve
ve Znojmě hlavně
děti, které si mohou lidový zvyk užít společně s rodiči či prarodiči
nebo kamarády a strávit tak hezký dubnový
večer. Pohanský zvyk  Na filipojakubské noci řádí všelijaké čarodějnice.
pálení čarodějnic za- 
Foto: Archiv ZL
čne za Vlkovou věží
v 16.00 hodin chill party a s DJ Izzy rozletí na košťatech škodit lidem, doCooperem potrvá do 20.30 hodin. Po bytku i úrodě. A tak už naši předci
zahradě budou rozmístěny koše s ohni. symbolicky na vatrách pálili umně
U několika menších ohníčků tak bude vytvořené panáky čarodějnic, aby jim
možné opéct si špekáček – vlastní nebo babice neškodily. Podobný svátek jako
na místě koupený v prodejním stánku pálení čarodějnic v Česku se slaví pod
s jídlem a pitím, o které se postará Ob- různými názvy v mnoha evropských
čerstvení U Dyje. U ohně si od 20.30 zemích. V těch německy mluvících
do 23.00 hodin zahrají také muzikanti a ve Skandinávii ho lidé znají pod názvem Valpuržina noc. Řádí v ní zlé
na Jam Session.
Během magické noci se čaroděj- mocnosti, ale také se otvírají ukryté
nice na svém shromáždění radují ze poklady. Třeba nějaký právě v tuto noc
lp
všeho zlého, co napáchaly. Poté se najdete. 

 Řeku symbolickým klíčem odemkla v minulých letech nejmladší účastnice za podpory zkušeného šéfa vodáků Davida Grosse.

Foto: web centrumvodarna.cz

Stará vodárna u Obří hlavy
je otevřena od května denně
8.00–20.00. Nabízí zápůjčky lodí
i vodáckého vybavení.
13.–15. 5. bude areál z důvodu
svatby pro veřejnost uzavřen.

řeku Dyji. V 9.00 hod. začne slavnostní
odemknutí nejmladším účastníkem.
Poté se vyráží na první část plavby
k jezu v Tasovicích. Druhá část plavby
končí u jezu v Krhovicích, kde je hlavní
občerstvovací zastávka s ohněm, buřty,
čajem nebo v případě teplého počasí
chladným nápojem. Po důkladném
odpočinku se vyráží na poslední úsek
k mostu přes řeku Dyji mezi obcemi
Hrádek a Jaroslavice. Je to nejhezčí, ale
nutno říci také technicky nejnáročnější
úsek odemykání Dyje. U mostu pak
na všechny účastníky čeká autobus
a nákladní auto, které dopraví vše zpět
na místo startu. Konec celé akce je
naplánován na 17.00 hod.
„Pro zájemce je možné po předchozí domluvě půjčit lodě a další vodácké vybavení v naší půjčovně lodí,“
uvádí David Gross, vedoucí vodáckého
oddílu. Podrobnosti k výše popsané
akci i dalším, které vodáci na sezónu 2022 připravují, najdete na webu
centrumvodarna.cz. 
lp

Cyklisté dostanou piktogramové
koridory a servisní stanice
Cyklodoprava ve Znojmě, ale
i mimo něj, zažívá v posledních letech velký boom. V jarních měsících
se proto ve městě objeví dvě novinky:
servisní cyklostanice a také piktogramové koridory, které mají zlepšit cyklistům podmínky při cestách do zaměstnání, škol nebo za zábavou.
Piktogramový koridor doporučí
trasu pro jízdní kola a současně upozorní ostatní účastníky provozu na společné užívání komunikace s cyklisty. Nové
označení využije Znojmo v lokalitách,
kde současná legislativa jiná opatření pro cyklisty neumožňuje. Město
do značení investuje 129 145 korun
(bez DPH). V případě příznivého počasí budou práce dokončeny do konce
května. Jednat se bude o pět tras:
 Centrum / trasa povede ulicemi
Do Lesek, Dělnická, K Sirotčinci, Jubilejní park, Jarošova, Palackého, Jana
Palacha, Coufalova, Kuchařovická,
Studentská, Rooseveltova, 17. listopadu, náměstí Republiky a Tovární.

 Sever / trasa povede ulicemi Přímětická, Legionářská, Únanovská, Hlavní,
Jevišovická, Na Návsi, K Suchopádu.
 Jih / trasa povede ulicemi Loucká,
Klášterní, Melkusova.
 Východ / trasa povede ulicemi Průmyslová, Dobšická, Topolová, Znojemská.
 Západ / trasa povede ulicemi Hradišťská a Mašovická.

Novinkou budou ve Znojmě také
tři servisní cyklostanice umístěny v lokalitách, kde je pohyb cyklistů nejfrekventovanější – u Městské plovárny
Louka, u parkoviště na ulici Koželužská a na Hradišti u obchodu. Stanice
jsou vybaveny šroubováky, sadou imbus
a torx klíčů, montážními pákami a pumpou. Využít je bude moci veřejnost také
k opravám koloběžek či kočárků. lp, sch

 Piktogram cyklokoridoru má podobu cyklisty a směrového znaku – šipky. Nové opatření
bude ve městě použito poprvé. 
Ilustr. foto

Do práce na kole
startuje Májovou
vyjížďkou

Do 30. dubna se ještě mohou zájemci registrovat do soutěže Do práce
na kole. Město Znojmo se zapojilo již
poosmé.
Výzva odstartuje Májovou vyjížďkou s Winners Znojmo v neděli
1. května. Sraz je na Masarykově náměstí v 10.00 hodin. Naplánována je
trasa dlouhá 28 km krásami Národního
parku Podyjí přes Hradiště, Podmolí,
Havraníky, Popice, Konice a s cílem
u znojemské přehrady. Všichni účastníci kampaně dostanou triko z biobavlny
s originálním potiskem a budou moci
využívat různé slevy a výhody u partnerů soutěže. Nejlepší účastníci v jednotlivých kategoriích se pak mohou těšit
na různé ceny od partnerů projektu.
Podrobná pravidla naleznete na webu
dopracenakole.cz. 
lp
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V klášteře je běhání, skákání a prolézání
vítáno. Na výstavě Trnkova Zahrada
Zahrada 2 – putovní výstava plná projít rajským dvorem a před vámi se
fantazie a radosti, zaplní od května otevře svět Trnkovy fantazie.
do září prostory Louckého kláštera
ve Znojmě. Multimediální projekt oži- Šedesátiletá Zahrada
vuje stránky z knihy světoznámého
Zahrada je kniha, kterou Jiří Trnka
ilustrátora Jiřího Trnky. Nabídne tak napsal, ilustroval a později také převedětem i dospělým netradiční setkání dl na filmové plátno.
na pomezí výstavy, divadelního předPoprvé vyšla v roce 1962 a velmi
stavení a animovaného filmu.
záhy se zařadila mezi nejoblíbenější
Na výstavě ožívají obyvatelé Trn- knížky pro děti. Vypráví o pěti klucích,
kovy knihy Zahrada. Autoři výsta- kteří objeví cestou do školy za rezavou
vy Jan a Matyáš Trnkovi, syn a vnuk brankou tajemnou, zarostlou zahradu,
ilustrátora Jiřího Trnky, hovoří o ex- v jejíchž útrobách se setkají s různými,
pozici jako o kybernetoskopu, jakémsi převážně zvířecími tvory a prožívají
velkokapacitním zařízení na tvorbu s nimi nejrůznější dobrodružství. Trnzábavy.
kova Zahrada neztratila ani po více než
Malé návštěvníky čeká honička se 60 letech nic ze svého půvabu a vtipu
zlomyslným kocourem na kočkodro- a baví dnes již třetí generaci čtenářů.
mu, o čem sní sádrový trpaslík,
odhalí pohled do trpaskopu, hudební vyžití nabídne štěkafón
a slonograf ukrývá patnáct cirkusových čísel v podání nemotorných slonů.
Zahrada je plná objevů, příběhů a her, ale dá se v ní i příjemně odpočívat. Stačí si lehnout pod nebehled a pozorovat
rozkvetlé stromy, ptáky i poletujícího draka pod jasnou letní
oblohou. Příběh zapomenuté
zahrady z jiných časů umocňují unikátní prostory Louckého
kláštera. Interaktivní výstava je
určena dětem, dospělým, školám i školkám. Běhání, skákání
a prolézání je na této výstavě
povoleno.
Zahrada 2 byla už v minulosti instalována v jiných městech. V Jihomoravském kraji
se objeví úplně poprvé. Dveře
do výstavy Zahrada 2 se otevřou
už 1. května 2022. Stačí si zakoupit vstupenku v Centru Louka,  Mluvící velrybu najdete ve velrybáriu.

Pro ty, kteří ji nečetli, číst nechtějí nebo
to neumějí, je zde originální kybernetoskop, který hrdiny knihy přenáší
z média tištěného do média audiovizuálního. „Návštěvníci se například
potkají s kocourem a honí ho na tříkolkách nebo hrají divadlo s pěti slony,“
upřesňuje Matyáš Trnka, vnuk slavného
umělce. Podstatou celé výstavy je hra,
do které je interaktivně zapojen i divák.
Co je kybernetoskop?
Originální kybernetoskop je velkokapacitní audiovizuální stroj na zábavu,
legraci a půvabné nesmysly. Byl zbudován na půdorysu knihy, výtvarného
divadla, biografu, cirkusu a motokrosu.
Kuriózní a ne vždy přátelští obyvatelé

Zahrady se zhmotní prostřednictvím
animací, filmových triků a projekcí, ale
i prostřednictvím nových, ještě nepatentovaných vynálezů, pro které byli
autoři nuceni vymyslet názvy. Malí,
odvážní jedinci (do váhy 30 kg) se mohou zúčastnit adrenalinové tříkolkové honičky se zlomyslným kocourem
na kočkodromu, se svými rodiči navštíví slonograf, pomocí trpaskopu vstoupí
do hlavy sádrového trpaslíka a odhalí jeho sen, zabrnkají si na štěkafón,
a když budou mít štěstí (smůlu), vynoří
se z hlubin velrybária „moudrá“ velryba
a počastuje je některou ze svých zničujících vědeckých přednášek na téma:
velryba – včera, dnes a zítra.

Foto: Archiv ZL

Doprovodný program
Doprovodný program bude
probíhat v areálu Louckého kláštera a také v GaP / Galerie a Prostor v Kollárově ulici. „Spolu se
spolkem Umění do Znojma, tedy
GaPem, připravujeme i další aktivity zaměřené nejen na rodiny
s dětmi, ale také na školní skupiny,“ říká František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy. Přímo
v klášteře můžete navštívit výtvarnou dílnu, zajít na komentované prohlídky nebo si užít
scénická čtení z knih, které ilustroval Jiří Trnka. „Školám bude
k dispozici speciální program,
který zahrnuje komentovanou
prohlídku s pracovními listy
a tvořivou dílnu. V GaPu proběhne jednou do měsíce promítání filmů, na kterých se výtvarně podílel Jiří Trnka,“ upřesňuje
Romana Hadroušková z lektorského týmu GaPu. Občerstvení
zajistí improvizovaná kavárna
přímo na chodbách kláštera. lp
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Na nádvoří zahrají čtyři dechovky pěkně od podlahy
Po nechtěné pauze si konečně
mohou milovníci řízné muziky užít
v neděli 1. května Festival dechových
hudeb ve Znojmě.
Na nádvoří Louckého kláštera je
uvítá a programem hudebního odpoledne provede oblíbený moderátor
Karel Hegner. Přehlídku kapel, co umí
vzít muziku pěkně od podlahy, zahájí
ve 13.00 hodin dechová hudba MORAVSKÁ 12, složená z jedněch z nejlepších moravských muzikantů. Tahle
parta kamarádů spolu na hudebních
jevištích doma i v zahraničí vystupuje
už osmnáct let. Někteří z nich působili
i v legendární Moravance Jana Slabáka,
v Moravěnce a dalších kapelách.
Po Moravské 12 vždy v celou hodinu vystoupí další kapely. Od 14.00 hodin to rozjedou MUZIKANTI Z JIŽNÍCH ČECH v duchu hesla Zazpívej
si s námi. Kapela vznikla v roce 2012
v Chýnově u Tábora a na repertoáru
má nejen jihočeské lidovky a dechovky. Věk muzikantů se pohybuje mezi
16. a 50. rokem, takže uslyšíte velmi
mladé hudební uskupení.
V 15.00 hod. Jihočechy vystřídají
AMATÉŘI Z DOBŠIC. Od svého založení roku 2000 vystupují jako první
a jediná krojovaná kapela v regionu
Znojemska. Slovo amatér v názvu není
náhoda. Vzniklo z latinského slova
amare – milovat. Amatéři toto slo-

 Nejen s hráči Moravské 12 bude na prvního máje hodně veselo. 

vo naplňují do puntíku, muziku totiž
milují!
Festival dechových hudeb zakončí
od 16.00 hod. DUBŇANKA. Vznikla

Foto: Kapela Moravská 12

v roce 1981 v Dolních Dunajovicích
u Moravského Krumlova. Hybnou
silou kapely je nadšení a dobrá nálada. A svým mottem Bavte se s přáteli!

vyzývá i nyní k příjemnému posezení
u lidové notečky. Vstupné na festival je
stejné jako v minulých ročnících, tedy
symbolická stokoruna. 
lp

Šestý květnový den rozjásaný majáles
Znojemská Beseda společně se
studenty znojemských středních škol
připravili na pátek 6. května majáles
na Horním náměstí.

Městem projde zvukově výrazný
průvod studentů znojemských středních škol. Výchozí bod průvodu je SOŠ
a SOU Dvořákova u zimního stadionu.

Odtud povede trasa kolem finančního úřadu do horního parku, dojde
na nám. Komenského. Projde středním parkem na ulici Pontassievskou,

na ulici Zámečnickou, dále přes Masarykovo nám. na ulici Zelenářskou,
pak Václavské nám. až do cíle na Horním náměstí. Zde budou z pódia až
do 23.00 hodin slyšet kapely jako Páni
kluci, ATMO MUSIC, NIK TENDO
a další. V rolích moderátorů se budou
střídat již vloni studenty vítaní Láďa
Koubek a Šimon Král. 
lp
PROGRAM
HORNÍ NÁMĚSTÍ
13.00–13.30 Průvod
13.30–13.45 Vyhlášení průvodu
13.45–14.45 D
 isciplíny králů
a královen
15.30–16.20 Valley Dolls
16.20–16.30 V
 yhlášení krále
a královny
17.00–18.00 Páni kluci
18.30–19.30 JASNO
20.00–21.00 ATMO MUSIC
21.30–23.00 NIK TENDO

 Mladí lidé si umí svůj svátek užít. 

Foto: Archiv ZL

D

MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2022

ZNOJEMSKÉ LISTY 21. DUBNA 2022

Oblečte se stylově.
Náměstí se promění
Přichází růžový Jarovín na malý Babylon
JAROVÍN ROSÉ – největší degustaci frizzante a růžových vín v Česku
můžete 6. května navštívit v Domě
umění ve Znojmě.
Asi nenajdete romantičtější degustaci vín u nás. Návštěvníci mohou
v Domě umění na Masarykově náměstí od 15.00 do 21.00 hodin očekávat
v pultové degustaci více než dvě stovky
vynikajících růžových vín a klaretů
z České republiky obohacené o nabídku perlivých vín z jarního hodnocení KRÁLE VÍN. „Upozorňujeme milovníky vín, že na podzimních
Královských koštech je nenajdou!“
říká organizátor akce Branko Čer-

ný a přidává osobní pozvánku: „Dva
roky jsme nemohli, snad teď budete
moci vy! Všechny milovníky bublinek
a růžových vín zveme na jedinečnou
degustaci národní soutěže rosé a klaretů JAROVÍN ROSÉ 2022, která se
koná v předvečer představení nových
vín VOC Znojmo.“ Město Znojmo
se opakovaně stalo partnerem soutěže, ale skvělá vína budete moci až
do června ochutnat i v dalších městech (více na webu jarovin.cz). A když
přijdete na JAROVÍN ROSÉ stylově
oděni v růžovém, nebo třeba s růžovým účesem, budete se skvěle vyjímat
na fotografiích z oblíbené akce. 
lp

 Na setkání nebudou chybět naši nejbližší přátelé Slováci. Jejich zástupce pozvedl sklenku
vína s architektkou města Znojma Ivetou Ludvíkovou. 
Foto: Archiv ZL

 Obsluha v růžové už pomalu chladí vína pro návštěvníky Jarovínu rosé 2022.

Foto: Archiv B. Černý

Nedílnou součástí Májových slavností se staly Dny partnerských měst.
Po dvouleté vynucené odmlce se letos
13. a 14. května přehlídka kultury
a gastronomie partnerských měst
města Znojma opět vrací.
Centrum města se na dva dny
změní na malý Babylon jazyků, vůní,
chutí i zážitků. Na Horním náměstí přivítáme zástupce delegací měst
z České republiky i ze zahraničí. Přijedou z Chrudimi, polského města
Strzegom, italských měst Pontassieve,
Trento-Povo a Villazzano, z rakous-

kého Retzu, německého Torgau i ze
slovenských měst Bratislava-Ružinov
a Nové Zámky. Na pódiu se po dva dny
budou střídat zpěváci, taneční a pěvecké soubory ze všech přítomných měst.
Návštěvníci budou moci u několika
stánků také ochutnat i zakoupit speciality, které spřátelená města nabídnou. I Znojmo bude mít na setkání
partnerských měst své zástupce. Kdo
nakonec na pódiu vystoupí, je překvapení. Chcete-li ho odhalit, pak si
určitě naplánujte návštěvu vítaného
Babylonu v centru města. 
lp

Aleš Háma bude proti válce bojovat humorem
Městské divadlo ve Znojmě si
na druhý květnový den pozvalo herce
Aleše Hámu, aby v hlavní roli hry Jak
jsem vyhrál válku rozehrál situace,
které jsou přes krutou podstatu války
komické a směšné.
Je-li vám titul hry povědomý,
nemýlíte se! Jak jsem vyhrál válku je
humoristický román anglického spisovatele Patricka Ryana z roku 1963.
Při psaní využil i své osobní válečné
zkušenosti u Britské královské armády,
z misí do Afriky, Řecka a Itálie.
O pouhé čtyři roky později byla
natočena stejnojmenná filmová verze,
kde si jednu z rolí zahrál i slavný Brouk
John Lennon.
Knižní předloha zlákala také divadelníky, a tak na jevištích celého světa
už léta její satirický humor baví diváky.
I ve znojemském divadle tak uvidíte v pondělí 2. května příběh vojáka

Ernesta Goodbodyho (A. Háma j.h.),
který se svérázně potýká s mašinérií
armády. Goodbody vstupuje do války
proto, že se mu dívky vysmívají, a také
k uctění tradičních britských hodnot.
Během vojenské služby plní doslovně
a „nadšeně“ vojenské rozkazy, čímž
je ovšem přivádí do absurdity a rozkládá tím zevnitř britskou armádu.
Nadřízení se jej snaží zbavit, a tak
jej „vykopávají“ stále výš. Goodbody „nevinně“ prostřednictvím svého
svérázného humoru, leckdy hodně
černého, tak ukazuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom
zakryli slzy…
V představení příbramského Divadla A. Dvořáka, které byste si rozhodně neměli nechat ujít, dále hrají:
Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Müller
a další. Vstupenky jsou již v prodeji
na TIC, Obroková ul. 
lp

 Aleš Háma v roli vojáka Ernesta Goodbodyho. 

Foto: Divadlo A. Dvořáka Příbram
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Festival VOC v novém termínu rozvoní Znojmo vínem
se na pódiu postupně vystřídá hudba různých žánrů. Uslyšíte dětský folklórní soubor DYJAVÁNEK (10.00)
a dospělejší DYJAVAN (11.00). Přijede
pražský TROMBENIK (13.00) s osobitou interpretací klezmeru a z Mikulova
cimbálka KLARET (15.00). V 16.45 to
bude temperamentní slovenská kapela
HRDZA, ovlivněna lidovou hudbou,
rockovou dravostí či keltskou melodikou. A chybět nemůže skvělá znojemská CIMBÁLOVÁ MUZIKA ANTONÍNA STEHLÍKA (18.30). Návštěvníky
ovšem čeká daleko pestřejší program,
jak se přesvědčí přímo na místě.

Festival vína VOC Znojmo, ve kterém se snoubí víno, folklór a gastronomie, zavádí změnu v termínu
konání. Na vína a hudební program
se od letošního, již 14. ročníku můžete těšit vždy první květnovou sobotu.
V centru města se tak poprvé podle novinky setkají vinaři a milovníci
vína v sobotu 7. května 2022.
Horní náměstí se opět promění
na sklepní uličku s desítkami stánků, kde bude moci každý návštěvník
od 10.00 do 21.00 hodin ochutnat osmatřicet nově zatříděných vín VOC
Znojmo. Vinaři nalejí do skleniček
své vzorky tří nejtypičtějších vín Znojemské vinařské podoblasti – odrůdy
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené. Festival také na jeden den
změní názvy přilehlých ulic a náměstí – Václavské náměstí na Veltlínské,
ulici Obrokovu na Savignonovu a Slepičí trh na Ryzlinkový trh. Na každém
z těchto míst dostane prostor nejen
víno, ale také hudba. U rotundy sv. Kateřiny bude připravena chill zóna.
Bez muziky
by bylo smutno
Hlavní kulturní program festivalu
bude situován na Horní náměstí, kde

 Festival je příležitostí k přátelským setkáním. 

Foto: Archiv ZL

Druhý největší
svátek vína
Už první ročník festivalu, který
se konal v roce 2009, navázal na tradici znojemského spojování kultury
s vínem a úspěšně v tom pokračuje. Během let se stal druhou nejnavštěvovanější akcí po Znojemském
historickém vinobraní. Pomineme-li
nedobrovolnou pauzu způsobenou
covidem, pak si dosavadní ročníky
nenechalo ujít každoročně na osm tisíc
návštěvníků ze Znojma, mnoha měst
Česka i ze zahraničí. Vstup na festival
je zdarma. 
lp

Rodina je tým pro život. Užijte ho společně
Týden pro rodinu vám přinese
7. až 15. května mnoho příležitostí
ke společně trávenému času s rodinnými příslušníky, k setkání s přáteli
i možnost navštívit různě zaměřené
akce po celém městě Znojmě. Vstup
bude všude zdarma.
Už od prvního dne 7. května spustí
DC ADRA Znojmo na svém facebooku
výzvu na posílení rodinných vazeb, a to
denně až do 15. května.
Akcí, která v neděli 8. května oficiálně zahájí znojemský Týden pro rodinu s mottem Rodina – tým pro život,
bude zábavné rodinné odpoledne Baví
se celá rodina. Startuje ve 13.00 hodin ve Vodáckém centru Stará vodárna. Příchozí se na ní setkají například
s městskými strážníky, Cykloklubem
Kučera, vodáky, knihovníky, zdravotníky a mnoha zástupci dalších zapojených
organizací. „Přijďte se s námi pobavit
a prožít příjemně strávené odpoledne se
svými blízkými,“ zve veřejnost Stanislav
Maar, vedoucí sociálního odboru, který
akci každoročně připravuje.
V průběhu celého Týdne pak budou jednotlivé organizace pořádat pro
rodiny vlastní aktivity. Níže uvádíme

jen některé příklady z programu, jehož
podrobný rozpis najdete na facebooku
Rodinná a seniorská politika města
Znojma nebo na webu znojmocity.cz
(odbor sociální):
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
9. 5. / 10.00 Babylon: konverzační pondělí na téma Rodina – tým pro život
10. 5. / 13.00 Herní odpoledne pro
rodinné týmy
ZŠ A MŠ PRAŽSKÁ 98
10. 5. / 14.30 Rodinné sportování pro
rodiče s dětmi na školním hřišti
ZŠ VÁCLAVSKÉ NÁM. 8
10. 5. / 17.00 Rodičovská kavárna s odborníky E. Kneblovou a I. Biravskou
ZŠ JUBILEJNÍ PARK
13. 5. / 15.00 Sportohraní pro celou
rodinu v areálu hřiště školy
CSS ZNOJMO – DOMOV PRO SENIORY U LESÍKA
12. 5. / 14.30 Rodinné soutěžení formou zábavných aktivit pro uživatele
služby a jejich rodiny
RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA
12. 5. / 17.00 Komunitní hra Řekni mi
neboli hra pro život a dobré umírání,
která pomáhá otvírat důležité životní
otázky. Pořádá Klára pomáhá, z. s.

nám vytvořit podmínky pro lepší život
Zveme vás k diskuzi
Pořadatel, Město Znojmo, zve rodinám v našem městě. Diskutovat
ve čtvrtek 12. května od 16.00 hodin s vámi budeme ve Znojemské Besedě
k veřejnému dialogu s názvem Pojďme na Masarykově náměstí,“ zve místostalp
si to všechno povědět aneb Běží nám rosta Pavel Jajtner. 
Audit familyfriendlycommunity, realizovaný JmK. Zástupci
města, veřejnosti a odzábavné rodinné odpoledne
borníků budou diskutovat a naslouchat občanům nad aktuálním
stavem jednotlivých
oblastí Rodinné a seniorské politiky města
Znojma. Zmapují aktuální stav prorodinných opatření. V druv neděli 8. 5. 2022
hé části naplánují
od 13:00 do 17:00 hodin
další procesy vedoucí
ke zkvalitnění živoVodácké centrum Znojmo
ta ve Znojmě. Audit
U Obří hlavy 7, Znojmo
podporuje v obci záČeká Vás bohatý zážitkový program:
jem občanů o místní
a
sportovní i tvořivé činnosti
komunitu a pomáhá
arm
é zd
n
dětský
dopravní
koutek
p
jim odhalit možnosti
vstu
malování na obličej
a potřeby. „Budeme
velice rádi, pokud se
Celým odpolednem bude provázet kejklíř Jonáš a DJ Izzy.
zapojíte a pomůžete

BAVÍ SE CELÁ RODINA

Akci pořádá město Znojmo v rámci realizace Rodinné a
seniorské politiky města Znojma. Akce zahajuje Týden pro
rodinu s mottem „Rodina - tým pro život“.
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Muzeum motorismu ve Znojmě: Úžasné muzeum
vystavuje unikát, co si zahrál i ve filmu
Do Muzea motorismu ve Znojmě
přibyly dva nesmírně vzácné unikáty
automobilů z let 1905 a 1911. Sběratel
a majitel muzea Jan Drozd o jeden
z nich usiloval neuvěřitelných dvacet let.
K nejatraktivnějším muzeím u nás
se řadí znojemské Muzeum motorismu
na břehu řeky Dyje. Z původní vodní
elektrárny ho vybudoval vášnivý sběratel
a, jak o sobě sám říká, staromilec Jan
Drozd. Veřejnosti ho otevřel v roce 2008.
Od té doby svoji sbírku rozšířil
na těžko uvěřitelných 6 000 exponátů. Zahrnují předválečné automobily,
motocykly, jízdní kola, traktory, parní
stroje, ale také vše, co se k motorismu 19. století a počátku 20. století
váže – litinové rozcestníky a motory,
benzínové pumpy, reklamní tabule,
písemné dokumenty, bytelné nářadí,
stovky olejniček a patrně největší sbírku heverů u nás a možná i v Evropě.
Než do budovy muzea vůbec
vstoupíte, nelze přehlédnout tryskový
letoun MiG, lokomotivu i parní stroje
z počátku 19. století, které poháněly
například zemědělské stroje.
Uvnitř muzea se rázem ocitnete
v době předválečné. Všude kolem vás
se nachází přehledně roztříděné exponáty, o které se majitel s láskou stará.
Všechny stroje a vozy, motocykly, motokáry a další vozidla si sám renovuje,
a tak většina je i přes svůj úctyhodný
věk ve velmi zachovalém stavu, funkční či pojízdná.

 V Muzeu motorismu stojí desítky unikátů. Mezi automobilovými vyniká Laurin & Klement
Voituretta z roku 1905 a KAN z roku 1911 (oba v popředí). 
Foto: L. Jíšová

U stropu visí dobové bicykly, v řadě
stojí čezety a jawy, včetně zajímavého
modelu ČZ 76, přezdívaného kaktus,
tedy vůbec první motokolo značky.
Velikou vzácností je také znojemský
motocykl Fischer. „Ten vyvíjel pan
Emanuel Fischer přímo ve Znojmě,
kde měl mimo jiného autodílnu. Ale
další vývoj motocyklu zastavil v roce
1938 příchod Hitlera, a tak v muzeu
mám jediný kus na světě,“ popisuje
Jan Drozd, který pro doplnění osudu znojemského podnikatele vystavil
i dobové fotografie.

Milovníci motocyklů pak jistě
ocení sbírku nejvzácnějších českých
motorek v čele s modelem Laurin
& Klement z roku 1900. Jde o jeden
z prvních motocyklů zmíněné značky.
A jen nedávno dokončil Jan Drozd
renovaci tricyklu stejné značky z roku
1906. Na světě existují pouhé tři kusy
tohoto stroje, který už mohou obdivovat i návštěvníci znojemského muzea.
Sály pak zdobí automobily značky
Aero z let 1929 až 1934 i Tatry. Teď
k nim přibyly dva skutečné skvosty.
„Zlatým grálem“ je první sériově vyrá-

běné vozidlo u nás – Laurin & Klement
Voituretta z roku 1905. „V republice
jsou pouze čtyři. Navíc tento je jeden
z vůbec prvních vyrobených kusů,
protože má ještě drátěná kola. Narozdíl
od těch tří, která už mají kola dřevěná,“ vysvětluje hrdý majitel červenozlatého auta, které si zahrálo ve slavných Chalupářích i ve filmu Adéla ještě
nevečeřela. „Věděl jsem o tom autě
dvacet let. Je ze sbírky pana Moučky
z Pardubic. Po jeho smrti mi ho prodala jeho paní, ale nebylo to jednoduché.
Trvalo to několik let,“ usmívá se Jan
Drozd a vypráví, jak velkou dávkou trpělivosti se musel obrnit, než mu paní
Moučková prodala nejen tento unikát,
ale také další skvost, a to automobil
značky KAN z roku 1911. „Na světě
jsou už jen dva. Jeden mám já a druhý je v Německu,“ říká sběratel. Jeho
muzeum se ovšem unikáty jen hemží.
Vydáte-li se prohlédnout si na vlastní
oči plechové krasavce i další exponáty,
třeba dobové kočárky a různé kárky,
vezměte s sebou i děti. Jan Drozd totiž
v jedné místnosti vystavuje také hračky
z let 1920 až 1980. A jistě je budou bavit i vtipně instalované figuríny řidičů,
cestujících, prodejců, chodců i cyklistů
v dobovém oblečení dokreslující atmosféru předválečné doby. 
lp
Muzeum motorismu je v květnu
otevřené denně mimo pondělí
od 9.00 do 17.00 hodin.

Vydejte se Muzejní nocí na Hravý středověk
Hlavní téma letošní Muzejní noci
je Hravý středověk. S celou rodinou
či přáteli se do něho můžete ponořit
v pátek 20. května.

 Muzejní noc vítá všechny generace. 

Pracovníci Jihomoravského muzea
ve Znojmě připravili několik aktivit
pro malé i velké návštěvníky. Bohatá programová nabídka je od 19.00
do 23.00 hodin rozložena
do třech objektů muzea. Zdarma se otevřou
brány minoritského kláštera
na ulici Přemyslovců, znojemského hradu
i Domu umění
na Masarykově
náměstí.
Do Muzejní
noci se zapojil
i Z n oj e ms k ý
Foto: Archiv JMM městský pivovar

s nabídkou mimořádných nočních prohlídek (rezervace na tel. 608 537 107).
V areálu na ulici Hradní najdete i Expozici pivovarnictví, Enotéku znojemských vín a občerstvení u dvou pivovarských provozoven.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
V minoritském klášteře mimo
jiného uvidíte bylinkovou alchymii,
ozdoby z hradu a podhradí, hudební
vystoupení skupiny Mosty, ukázku
historického šermu či ochutnáte vína
z lechovických sklepů.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradem bude znít hudba v provedení žáků hudební školy Yamaha.
Originální účesy vytvoří zájemcům
budoucí kadeřnice ze střední školy na ulici Přímětická (SOU a SOŠ

SČMSD, Znojmo). V programu je
připravena ražba pamětních mincí
s Vladislavem, házení na terč, Tajemné podzemí studentů GPOA Znojmo
a Středověké hradovánky.
DŮM UMĚNÍ
Dům umění nabídne ukázky prací
se dřevem studentů z Přímky, kteří
vám nabídnou i občerstvení a kávu.
Pro zvídavé bude přichystán kvíz
formou hledací hry Po stopách středověku a písařská dílna ve sklepení.
Tvůrčí dílna vitráží a odznaků s tématem Vladislava Jindřicha připomene
800 let od úmrtí moravského markraběte a od 20.00 hodin vystoupí skupina Lucrezia Borgia. Závěr Muzejní
noci v Domě umění obstará Půvabná
gotika, tedy komentovaná prohlídka
ve 21.00 hodin. 
lp
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Středisko volného času slaví sedmdesátku
a chystá inspirativní Diamantbraní
Máte-li rádi zábavu, pak si určitě
v kalendáři zakroužkujte datum sobota 21. května. Přesně v tento den
vás přivítá Středisko volného času
Znojmo na tradičním Diamantbraní
2022. Letos ovšem s pořádně velkou
narozeninovou oslavou!
Tradiční rodinný festival Diamantbraní plný zábavy, aktivit i kulturního
a sportovního vyžití bude mít v tomto
roce slavnostní nádech sedmdesáti
úspěšných let fungování Střediska volného času ve Znojmě (dále SVČ).
„Přijďte to s námi pořádně oslavit!
Začneme v 10.00 a budeme tu s vámi
a pro vás až do 18.00 hodin. Uvidíte aktivní prezentaci mnoha našich
kroužků, například četná vystoupení
tanečních, hudebních a sportovních
kroužků. Připravíme vám atrakce i workshopy. Zároveň dostanete
příležitost připomenout si naši činnost prostřednictvím připravených
fotoknih. A protože správná oslava
70 let se neobejde bez vzpomínání,
přivítáme na hlavním pódiu mnohé
z našich mnohaletých spolupracovníků, současných i bývalých, aby nám
povyprávěli o svých zážitcích z dob,
kdy se aktivně podíleli na chodu organizace,“ zve na narozeninovou oslavu
a Diamantbraní Jan Alexa, zástupce
ředitelky SVČ.

místních produktů. Pozvání do již tak
bohatého programu přijal i muzikant
Pavel Callta, kterého v odpoledních
hodinách uvítá na hlavní scéně ostřílený moderátor Milan Jonáš.

 Uvidíte i taneční vystoupení. 

Program pro všechny generace
Otevřeny veřejnosti budou obě
budovy SVČ na Sokolské ulici a F. J.
Curie. Jubilejní ročník ovšem půjde
nově i za hranice areálu SVČ. Hlavní
stage najdete v Horním parku v blízkosti městských lázní. Bývalé venkovní
bazény se změní na herní nerfarénu
a v nedaleké sportovní hale je naplánováno finále PPO futsalové ligy SVČ
Znojmo.

Foto: Archiv SVČ

V nabídce kulturního programu
se můžete těšit na vystoupení dětí
z různých kroužků SVČ i na Dětský
folklorní soubor Dyjavánek. Chybět nebudou oblíbené autogramiády sportovců Znojmo Knights, Orli
Znojmo, TJ Znojmo florbal a dalších.
A zatímco děti budou okukovat třeba umění modelářů, tatínci si mohou vyzkoušet řídit modely RC aut
a maminky jsou zvány na ochutnávku

Už šestým rokem plujeme vpřed
Diamantbraní je od roku 2016
vlajkovou lodí akcí, které pořádá
SVČ v průběhu celého školního roku.
„V prvním ročníku jsme chtěli hlavně prezentovat naši pestrou nabídku
kroužků. Vycházeli jsme z akcí, které jsme u nás do té doby pořádali,
jako bylo Modelbraní, Limobraní
a Zahradní slavnost. Použili jsme to
nejlepší z nich a vznikla koncepce
příjemně stráveného dne pro celou
rodinu – Diamantbraní. V názvu jsme
slovo diamant použili jako asociaci
toho nejcennějšího, co máme, tedy
dětí, jejichž potřebám volnočasového
vyžití věnujeme v naší práci největší pozornost,“ zabrousil Jan Alexa
do historie vzniku akce, která má
mezi rodiči i dětmi velikou odezvu.
Svědčí o tom nejen vysoká každoroční
návštěvnost v den konání, ale i zcela
naplněná kapacita desítek kroužků,
příměstských i pobytových táborů,
výukových a adaptačních programů
a dalších aktivit pořádaných SVČ během roku. 
lp

Největším naším úspěchem je, že se rádi vrací
Sedmdesát let práce s mládeží
je úctyhodná bilance, ke které se
hrdě hlásí Středisko volného času
ve Znojmě (dále SVČ). O jeho činnosti
hovořila ředitelka Hana Bílková.
„Naše historie začala v říjnu roku
1952. Od této doby se měnily názvy
organizace, počty zaměstnanců i dětí
v kroužcích, ale to, co vždy zůstalo
stejné, byla radost, se kterou jsme se
snažili k naší práci přistupovat a stále
přistupujeme,“ uvedla ředitelka Hana
Bílková, která organizaci řídí od roku
2009. „Naše tři hlavní pilíře jsou akce,
kroužky a tábory, které doplňují výukové a adaptační programy pro školy.
Každoročně přijdeme zhruba se stovkou příležitostných akcí. Na začátku
50. let se u nás scházelo na 200 účastníků v 18 kroužcích. Když jsem nastoupila v roce 2009, počet účastníků
už byl 1662 ve 147 různě zaměřených
kroužcích. Sledujeme trendy a jejich
počet stále rozšiřujeme. Nabízíme

i kroužky, které jen tak někde nenaleznete – Nerfliga, Skateboard/Longboard, Mladý truhlář nebo kroužek 3D
výtvarné tvorby, který má stále volná
místa a můžete se do něj přihlásit,“
říká Hana Bílková.
Tábor přesně na míru
SVČ také každoročně přichází
s nabídkou táborů. „Náš záběr je široký, a díky tomu si u nás může vybrat každý. Letos máme devatenáct
příměstských a deset pobytových
táborů. Rádi vám poradíme a doporučíme tábor přesně na míru,“ uvádí
ředitelka. O děti a mládež se v SVČ,
a to nejen na táborech, stará aktuálně
dvanáct profesionálů s pedagogickým
vzděláním a čtyřiaosmdesát externistů
přinejmenším s pedagogickým minimem. Za svoji obětavou práci už
získalo SVČ řadu ocenění a pyšní se
i úspěchy svých svěřenců na soutěžích
a závodech. „Mezi naše velké úspěchy

patří Cena hejtmana
za společenskou odpovědnost. V roce 2015
jsme získali 1. místo,
v roce 2016 3. místo
a v roce 2017 2. místo. Za největší úspěch
však považujeme přízeň všech mladých
lidí, kteří se k nám
každoročně rádi vrací,“ přiznala Hana Bílková, a dodala: „Často
se snažíme reagovat
i na podněty zvenku,
a proto nám nezůstala cizí ani situace
na Ukrajině. Nabídli
jsme naši činnost ukrajinským maminkám
a jejich dětem. Mimo
jiného bychom pro ně
rádi zrealizovali dva  Na táborech si děti rády hrají na čerstvém vzduchu.
Foto: Archiv SVČ
příměstské tábory.“ lp 
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Knihovna rakouské
literatury slaví třicítku
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Hudební festival odkryl
letošní hvězdy
Už po osmnácté nabídne Hudební festival Znojmo neotřelé zážitky
z inspirující hudby, koncertních míst
i chutí vín snoubených s uměním.
Ročník s podtitulem Andělé strážní a návraty domů se uskuteční
8. až 24. července 2022.

 Autor putovní výstavy Jiří Králík (Cultural Heritage UNESCO) na jednotlivých panelech
připomíná padesátku nejvýznamnějších rakouských osobností s českými kořeny nebo vztahem k české kultuře či prostředí. 
Foto: lp

Víte, co mají společného hraběnka Dubská, patron Vídně Klement
Maria Hofbauer, politik Bruno Kreisky, genetik Gregor Mendel a spisovatel Charles Sealsfield? Všichni měli
vztah ke Znojmu a spolu s dalšími
osobnostmi všechny připomíná výstava Slavní „čeští“ Rakušané v Městské knihovně ve Znojmě.
U příležitosti oslavy 30 let od založení Knihovny rakouské literatury
(dále KRL) ve znojemské knihovně
otevřela výstavu vernisáží ředitelka
knihovny Jana Sikorová. Dále starosta
Znojma Jakub Malačka a hosté Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského
kulturního fóra Praha, i česko-rakouský básník Ondřej Cikán. Historii KRL

přiblížila Blanka Hálová. Vernisáž hudebně obohatil rovněž třicetiletý oslavenec – pěvecký sbor Carmina Clara
pod vedením sbormistryně Ludmily
Piknerové.
Knihovna rakouské literatury
od svého založení v roce 1992 nejen
rozšiřuje svůj knižní fond, ale pořádá
řadu kulturně společenských i vzdělávacích aktivit – autorská čtení, besedy,
literární večery, přednášky, workshopy, v době covidové to byly prezenční
přednášky pro školy na téma Rakousko a samozřejmě i výstavy, kam patří
i ta aktuální Slavní „čeští“ Rakušané.
K vidění bude v prostorách Městské knihovny na Zámečnické ulici
do 30. dubna. 
lp

 Adam Plachetka v roli Saula z Händelova oratoria. 
Foto: P. Vokurek

„Návštěvníci Hudebního festivalu
Znojmo už řadu let spojují termíny
svých dovolených a výletů s programem festivalu. S tím vědomím jsme
loni a předloni uspořádali festival,
který se podařil prakticky jako jediný
z kulturních akcí v České republice
uspořádat beze změn, škrtů v programu nebo přesunu termínů. Letošní
festival je hlavně snahou navrátit vše
do normálních kolejí,“ vzkazuje Jiří
Ludvík, prezident festivalu.

V bohatém programu s více než
třiceti koncerty a množstvím doprovodných akcí letos vyniká scénické
ztvárnění oratoria Josepha Haydna Návrat Tobiáše, koncert patrona
festivalu houslového virtuóze Pavla
Šporcla s Janáčkovým komorním orchestrem a vystoupení jednoho z nejlepších světových vokálních souborů
VOCES8 s přední britskou barokní
houslistkou Rachel Podger.
Festivalové koncerty budete moci
navštívit na různých místech města
Znojma a také v jeho okolí – v přírodě i v krásných prostorách zámků
a kostelů. Čekají vás novinky v podobě zcela nových koncertních míst,
koncertu v úplné tmě i změny, kdy
se stěžejní festivalové dílo, zpravidla
uváděné na finále, objeví uprostřed
festivalu, který se tak netradičně letos uzavře na zámku ve Vranově
nad Dyjí.
Dechberoucí starozákonní příběh
Návrat Tobiáše budete moci na vlastní
oči sledovat 15., 16. a 17. července.
Dílo vzniká v režii Tomáše Pilaře, který
ve Znojmě zpracoval doposud největší
operní scénické dílo v historii festivalu – Händelova Saula v titulní roli
s Adamem Plachetkou. Tuto operní
hvězdu uvidíte i v letošním oratoriu.
Programovou skladbu festivalu 2022 si
již nyní můžete prohlédnout na webu
hudbaznojmo.cz a také si na vybrané
koncerty zakoupit vstupenky (například na TIC, Obroková ul.). 
lp

Nevoga zve veřejnost na koncerty,
lety vrtulníkem i pokus o rekord
Topmoderní sídlo znojemské
firmy Nevoga připravuje pro veřejnost na sobotu 21. května celodenní
Nevoga Family Day. Prohlídky areálu obohatí program s koncerty Evy
Burešové, Michala Davida a Michala
Hrůzy, a také pokus o rekord.
Areál firmy se promění v malé městečko Nevoga City, kde si každý přijde
na své, a to nejen v nabídce jídla a pití.
Celodenní program nabídne zábavu
pro všechny generace. Děti se mohou
těšit mimo jiné na oblíbenou písničkářku Míšu Růžičkovou. Pro dospělé budou tahákem nejen výše zmiňované
koncerty, ale třeba možnost proletět se
vrtulníkem. Program vyvrcholí večerním ohňostrojem.

Navíc Agentura Dobrý den z Pelhřimova, jinak též Města rekordů,
připraví show a také pokus o zápis
do České knihy rekordů. „Nevoga je
průkopníkem v recyklaci. Od roku 1989
používáme na výrobu produktů recyklovaný plast. Zpracováváme mimo
jiného víčka od PET lahví, a tak jsme
se rozhodli, že společně s návštěvníky složíme obří vlajku Znojma právě
z víček od PET lahví, a tímto naším
společným počinem se chceme pod
dohledem komisařů zapsat do České
knihy rekordů,“ vysvětluje Petr Pokorný, prokurista firmy.
Vstup na Nevoga Family Day je samozřejmě zdarma. Areál firmy se nachází kousek za Znojmem. Přestože nabídne

v ten den stovky parkovacích míst, pro
návštěvníky bude k dispozici zdarma
také kyvadlová doprava NevoBusem
zdarma. Aktuální informace budou postupně
zveřejňovány na facebookové události (načíst
si ji můžete z QR kódu).
Spolupráce a podpora
Topmoderní sídlo Nevogy je s investicí ve výši 1,5 miliardy korun největší investicí nejen v historii společnosti,
ale také v regionu za poslední léta. Je
významným zaměstnavatelem v regionu. Ve Znojmě vyrábí od roku 1991. Má
přes čtyři stovky zaměstnanců, a nový
areál jich pojme až šest set. Ve spolu-

 Michal Hrůza 

Foto: P. Brilla

práci se znojemských školami – Uhlárkou (Střední škola technická) a Střední
odbornou školou na Dvořákově ulici,
myslí i na nastupující mladou generaci.
Nevoga je i hrdým partnerem HC Orli
Znojmo. Kromě sportovců a sportovních akcí, jako jsou Nevoga Cup, Lahofer Cup, Kaskáda Race nebo Biketrial
Znojmo, podporuje i kulturní a společenský život v regionu (Hudební festival
Znojmo, Koláč pro hospic, Lesopark
Přímětice…). 
lp, ZP
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Zubaři a ambulantní specialisté
jsou vítaní. Pomohou jim dotace
Znojmo usiluje o to, aby mělo
dostatek praktických lékařů, zubařů
i dalších specialistů. Aktuálně proto
v květnu vypíše dotační program pro
vznik ordinací zubních lékařů a ambulantních specialistů.
Jde již o druhý dotační program.
První spustilo město už v únoru a směřoval k podpoře ordinací všeobecných
praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.
„Personální situace ve zdravotnictví není příznivá v celé republice.
Lékařů je ve Znojmě nedostatek napříč téměř všemi obory. Již na začátku letošního roku jsme přislíbili, že
se zaměříme také na zubaře a další
specialisty,“ vysvětluje starosta města
Znojma Jakub Malačka.

Od května tedy budou moci o dotaci požádat lékaři v oboru zubní lékařství a v dalších lékařských oborech,
kteří získali oprávnění k poskytování
zdravotních služeb. Podmínkou je zahájení poskytování těchto zdravotních
služeb v roce 2022, případně v listopadu či prosinci roku předchozího.
Výše dotace může být 50 000 až
1 000 000 korun, přičemž finanční
spoluúčast žadatele není vyžadována. Žádosti bude možné podávat
od 15. května do 31. října 2022. Finanční prostředky z dotace budou
sloužit primárně na pořízení vybavení
ordinace nebo na úhradu personálních
nákladů či provozních nákladů, a to
od 15. května do 31. prosince 2022,
nebo na pořízení dlouhodobého

hmotného majetku, který byl zakoupen 24 měsíců před podáním žádosti.
Dotace nebude určena pro již fungující
ordinace. Příjemce dotace se navíc
zavazuje, že ordinaci bude provozovat
po dobu pěti let od obdržení dotace.
„Lékaři stárnou a najít jejich nástupce je velmi těžké. Pevně věřím, že
tato finanční motivace pomůže a nové
lékaře tak do Znojma přilákáme,“ říká
místostarosta a lékař Pavel Jajtner.
Jak podat žádost?
Žádost o dotaci bude možné podat
elektronicky prostřednictvím Portálu
občana nebo v papírové podobě, a to
osobním doručením prostřednictvím
podatelny Městského úřadu nebo zasláním na adresu Městský úřad Znoj-

mo, odbor sociální,
nám. Armády 1213/8,
669 02 Znojmo. Obálku
je nutné označit názvem
dotačního programu
a plným názvem/jménem žadatele
a adresou jeho sídla. Žádost o dotaci
lze podat také prostřednictvím datové schránky. Podrobné info naleznete
na webu města Znojma v záložce Hospodaření a finance pod názvem Dotace
z rozpočtu města na rok 2022 – odbor
sociální. 
sb, ilustr. foto archiv ZL

Město se pouští do boje s nepořádkem.
V květnu startuje kampaň Čisté Znojmo
V květnu odstartuje město informačně osvětovou kampaň nazvanou
Čisté Znojmo. Plynule tak naváže
na opatření, která zavedlo v uplynulých měsících v oblasti odpadového
hospodaření.
Město kampaní Čisté Znojmo reaguje na fakt, že i přes vysoké nasazení
se v ulicích stále objevuje nepořádek
kolem popelnic, kontejnerů i odpadkových košů. Kampaň nabídne akce
i osvětové materiály k problematice
odpadů.
Pořádek ve všech částech Znojma
i jeho příměstských částech je jednou
z priorit vedení města. „V uplynulém
roce jsme navýšili počet kontejnerů
v ulicích města a frekvenci svozů odpadků o neděli. Zavedli jsme víkendový úklid parků, zahájili jsme čištění
kontejnerů, připravujeme instalaci
senzorů do kontejnerů atd. Věřím, že
si občané těchto opatření všimli. Těmito kroky ale odstraňujeme pouze
následky. Důležité je řešit příčinu. Tedy
zaměřit se na osvětu. Sebevětší snaha
se míjí účinkem v případě, že někteří
občané vyhazují odpadky na místech,
která k tomu nejsou určena, a nás to
samozřejmě stojí nemalé finanční
prostředky,“ vysvětluje starosta města
Znojma Jakub Malačka.
Znojmo již v březnu zorganizovalo
dobrovolnickou akci Ukliďme Znojmo, která se pravidelně koná pod záštitou Zdravého města Znojma. Nyní

Znojmo chce změnit vnímání
a názory lidí na nakládání s odpady
včetně zvýšení společenské odpovědnosti každého jednotlivce. „Odhodit
například nedopalek na zem trvá pouhou jednu vteřinu. Doba jeho rozkladu
je ale 15 let. Město a příroda kolem nás
budou čistější jen tehdy, pokud na tom
budeme pracovat všichni společně,“
dodává závěrem Jakub Malačka.
Veškeré podklady ke kampani budou postupně uveřejňovány na webu
znojmo-zdravemesto.cz.

 Kampaň bude cílit na osvětu ve třídění odpadů i skutečnost, že odpadky patří do koše,
nikoli na zem či do přírody. 
Foto: Archiv ZL

připravuje obdobnou aktivitu pro děti
z místních základních škol.
Den otevřených dveří 17. května
Do kampaně se zapojí společnost
FCC Znojmo, která má ve Znojmě
na starosti mimo jiné i svoz komunálního a tříděného odpadu či dva sběrné
dvory. Nabídne Den otevřených dveří
třídící linky, který se uskuteční v úterý
17. května od 15.00 hodin ve sběrném
dvoře na ulici Dobšická 10a. Na komentovaných prohlídkách bude lidem
objasněno, co se děje s dovezenými odpadky svozovým autem až po přepravu
ke zpracování. Zájemci se dozví i zajímavé informace o samotném třídění.

Na akci bude z kapacitních důvodů
nutná registrace předem.
Svým programem do kampaně
přispěje i Městská policie Znojmo,
která se zaměří na osvětu v místních
základních školách, ale i na besedách
se seniory.
Kampaň také přinese osvětové materiály nejen na sociálních sítích. „Zaměřili jsme se na vizuální
materiály a představení základních
informací k odpadové problematice.
S těmi se občané setkají na sociálních
sítích i v ulicích města. Důraz budeme
klást na důležitost třídění odpadů,
ale i na to, že odpadky patří do koše,“
popisuje starosta.

Kontejnery na odpad
projdou očistou
Znojmo také v nadcházejících
týdnech nechá vyčistit 740 velkoobjemových kontejnerů. První na řadě
budou černé kontejnery na směsný
komunální odpad. Následně pak žluté na plast. „Vymývání popelnic není
v Česku úplně běžnou službou, zákon
totiž takovou povinnost městům ani
obcím neukládá. I když za čištění zaplatíme nemalé finanční prostředky,
z hygienických důvodů chceme k tomuto kroku přistupovat pravidelně,“
říká starosta města Jakub Malačka.
Čištění proběhne během standardního svozu odpadu společnosti FCC
Znojmo, a to speciálním vozem, který
kromě mytí přidá dezinfekční přípravek. Znečištěná voda bude zachycena
ve voze. Nedojde tak ke znečištění vozovky či okolního prostranství.  sb
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Vedení Znojma poděkovalo všem
učitelům. Vyzdvihlo čtyři z nich
U příležitosti Dne učitelů již podeváté ocenilo vedení města výrazné
pedagogické osobnosti znojemských
škol. Ve Štukovém sále Louckého
kláštera se sešlo téměř tři sta pedagogů. Čtyři z nich si převzali ocenění
za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Byla mezi nimi Miloslava Čtveráčková, pedagožka Střední zdravotnické
školy a vyšší odborné školy zdravotnické, kde působí od roku 1981. Její
odborné zaměření je výuka jazyků
a dějepisu. Pro studenty i kolegy pořádá výlety po krásách nejen Česka, kde
působí jako velmi zkušený průvodce.
Oceněna byla také Radka Štolová,
která na ZŠ Václavské náměstí vyučuje
český jazyk a tělesnou výchovu. Záběr
její pedagogické činnosti je za 22 let
praxe mnohem širší. V rámci školy organizuje řadu akcí, ať už jsou to
sportovní či adaptační aktivity. Působí
na pozici školní metodičky prevence.
Pracuje s žáky s poruchami učení.

 Společné foto (zleva): místostarostové Karel Podzimek a Jan Grois, oceněné pedagožky
Ilona Nechvátalová, Miloslava Čtveráčková, Radka Štolová a Ivona Křivanová a starosta Jakub Malačka. 
Foto: Archiv ZL

Učitelka Ivona Křivanová z MŠ
nám. Armády se vzdělávání předškolních dětí věnuje 40 let. Jako pedagog
vytváří velmi přátelskou atmosféru, je
velmi tvůrčí a kreativní. Svojí zodpo-

vědností je příkladem ostatním kolegům. Nezastupitelnou úlohu sehrála
i jako choreografka Taneční country
skupiny Zuzana, kterou prošla řada
dětí.

Učitelku 1. stupně ZŠ P. Diviše Ilonu Nechvátalovou nominovali rodiče
dětí, kteří vyzdvihli zejména její empatický přístup v době distanční výuky.
Ocenili i její rovný přístup k dětem
a pozitivní vliv na formování osobnosti dětí.
„Moc si vážím všech, kteří se náročnému učitelskému povolání věnují, protože mít v rukou budoucnost
našich dětí je velmi záslužná a zodpovědná činnost. Pokud se pedagogům podaří v dětech probudit touhu
po vzdělání a vědění, tak pak se jim
podařilo z tohoto povolání udělat
opravdové poslání. Takové učitele si
přeje každý, nejen děti, ale i rodiče,“
uvedl na setkání místostarosta Znojma
Jan Grois.
Společně pak se starostou Jakubem
Malačkou a vedoucí odboru školství,
kultury a památkové péče Denisou
Krátkou předali výše jmenovaným učitelkám ocenění Výrazná pedagogická
osobnost.
sch, lp

Mladý průvodce z Ostravy
Děti jdou k zápisu do mateřských škol
poslal zlato a bronz do Znojma
žení Aneta Kauerová a Eliška Pitrová
výborné třetí místo. Aneta si navíc
odnesla zlato ze znalostního testu jednotlivců. To je vynikající bilance umístění studentek ze SOU a SOŠ SČMSD
na Přímětické ulici. Velkou oporou jim
na soutěži byli spolužáci. Lucie Pláňková, vedoucí oboru Cestovní ruch,
k tomu uvedla: „Pro učitele je opravdu
pohlazení na duši vidět, jak si všichni
v té třídě pomáhají, podporují se, fandí
si, jak mají z úspěchu druhého radost.
Ostrava zlákala naše cesťáky hned ze
dvou důvodů. Zaprvé
to byla soutěž Mladý
průvodce a zadruhé se
žáci 3. ročníku chtěli
zdokonalit v práci průvodců v místě, které
je symbolem festivalu
Colors of Ostrava. A to
se podařilo na jedničku! Nikola Kopečková
a Nicol Tomková připravily pro své spolužáky příjemný dvoudenní zájezd, kter ý
navíc vyvrcholil veli Úspěšné budoucí průvodkyně (zleva): Aneta Kauerová kým úspěchem Anety
a Eliška Pitrová. 
Foto: Archiv školy a Elišky.“ 
lp

Aneta Kauerová a Eliška Pitrová,
studentky cestovního ruchu, získaly
nejvyšší příčky na 12. ročníku mezinárodní soutěže Mladý průvodce
v Ostravě-Hrabůvce.
Žáci ze čtrnácti středních škol
z Česka a Slovenska letos soutěžili
s prezentacemi na téma Místa, která
nechcete minout. Jejich úkolem bylo
vytvořit nabídku pětidenního poznávacího zájezdu pro zahraniční klientelu. V celkovém hodnocení vybojovalo
družstvo studentek ze Znojma ve slo-

Ve čtvrtek 5. května se uskuteční
zápis dětí do devíti znojemských mateřských škol. Zápisy budou probíhat
od 9.00 do 16.00 hodin za osobní
přítomnosti dětí i rodičů.
Děti budou přijímány na základě
kritérií mateřských škol pro školní rok
2022/2023.
Zákonní zástupci musí do 4. května
vyplnit žádost o přijetí ve webové aplikaci (mszapis.muznojmo.cz). U zápisu
pak předloží vyplněnou a vytištěnou
žádost, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. V nutných případech s vy-

plněním a vytištěním žádosti pomohou pracovníci Městského úřadu, a to
na základě předchozí telefonické dohody s M. Šulerovou (tel. 777 562 996,
marta.sulerova@muznojmo.cz) nebo
s D. Krátkou (tel. 739 389 015, denisa.
kratka@muznojmo.cz). Na webu
znojmocity.cz (odbor školství, kultury
a památkové péče / právní předpisy)
jsou uvedeny spádové obvody jednotlivých mateřských škol. Informaci o přijetí dítěte do MŠ je možné sledovat
od května do června 2022 na stránkách
výše zmíněné webové aplikace. 
lp

Potřebují pomoc, přesto sami pomáhají
Klienti a pracovníci sociálně terapeutické dílny sv. Kláry ve Znojmě
pomohli Nadaci pro transplantaci
kostní dřeně.
Dílna sv. Kláry poskytuje sociální
službu lidem s duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci
nemohou uplatnit na trhu práce. Podporuje je, aby se co nejvíce zapojili
do společnosti, a to prostřednictvím
sociálně pracovní terapie. V rámci ní klienti tvořili malovaná vajíčka, která následně darovali k prodeji

na velikonočních trzích ve Znojmě.
Výtěžek z prodeje byl odeslán na podporu výše jmenované nadace. Dílnu
sv. Kláry navštěvují lidé, kterým život přinesl do cesty nejednu těžkou
zkoušku, přesto mají chuť pomáhat.
„Děkujeme organizátorům akce, díky
nimž se mohli naši klienti, kteří většinou využívají podpory ostatních,
dostat alespoň na chvíli na opačnou
stranu pomyslné hranice,“ uvedla Veronika Brandejs z Oblastní
charity Znojmo. 
lp
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Nejlepší zemědělský
Odborné práce i jejich
opravář je Jan Gambas prezentace žáky posilují
Soutěž Zemědělský opravář 2022
zná vítěze. Se všemi disciplínami si nejlépe poradil Jan Gambas ze SOŠ Dvořákova ve Znojmě, partnerské školy
Nevogy.

 Jan Gambas při soutěžní disciplíně.

Foto: SOŠ Dvořákova

Druhé místo obsadil Jan Dobiáš
ze SŠ André Citroëna Boskovice a třetí
místo Petr Langer, rovněž ze SOŠ Dvořákova.
Soutěž, které se zúčastnilo dvanáct
žáků ze škol Jihomoravského kraje,
kraje Vysočina a ze Slovenska, uspořádala již počtvrté znojemská střední
škola ve spolupráci se Střední školou
dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Záštitu nad ní převzala

Agrární komora Znojmo a Okresní
hospodářská komora Znojmo.
Žáci během soutěžního klání předvedli v testu z opravárenství své teoretické znalosti a následně praktické
dovednosti. Museli zvládnout například seřízení ventilu motoru, kontrolu
vstřikovače a jeho seřízení či jízdu
zručnosti traktorem.
„Střední škola Dvořákova je naší
partnerskou školou a my máme nejen radost z toho, že se žáci z Dvořky
na soutěži blýskli, ale rádi jsme podpořili i soutěž jako takovou. O šikovné
kluky, kteří rozumí svému řemeslu, je
ze strany zaměstnavatelů velký zájem,“
říká Petr Pokorný, prokurista firmy
Nevoga, která vloni uzavřela se znojemskou střední školou memorandum
o spolupráci.
„Soutěž se konala jako jedna
z mnoha aktivit, které nabízíme partnerským školám v rámci Centra odborného vzdělávání pro zemědělství.
V doprovodném programu se navíc
návštěvníci a soutěžící mohli zúčastnit
řady dalších aktivit, jako využití dronu
v zemědělství, prezentace řezu ovocných stromů a vinic nebo grilování pro
radost,“ uvedl ředitel SOŠ Dvořákova
Josef Brouček, který všem soutěžícím
za účast a dobré výsledky poděkoval.

lp, zdroj: Z. Pastrňákova,

M. Krutišová

První studenti na praxi.
Firmu si vybrali sami
První studenti Elektrotechniky z Uhlárky, Střední
školy technické Znojmo, nastoupili do Nevogy na svou
odbornou praxi.
Praktikanti Adam Barták
a David Pozděna si firmu vybrali sami. Přijeli se do ní podívat s předstihem, aby věděli,
co je čeká, a také se potkali se
svými mentory. Pod odborným
dohledem budou své teoretické
znalosti procvičovat v praxi celkem dva týdny. Budou pomáhat při zapojování elektrických
strojů a zařízení, vyzkouší si
 Adam Barták a David Pozděna (uprostřed) se svými
také elektroinstalační práce mentory. 
Foto: Archiv ZL
v nově připravovaných rozvaděčích nebo opravu elektrického ruč- na praxi byli v Nevoze i dříve, někteří
ního nářadí. Jedná se o první vlaštovku z nich tu dodnes pracují. Díky novému
v rámci spolupráce mezi Nevogou a její zázemí firmy bude tato spolupráce nyní
partnerskou školou Uhlárkou. Studenti intenzivnější. 
lp, ZP

Budoucí absolventi učebních
oborů Střední odborné školy Znojmo
na Dvořákově ulici ukázali ve svých
pracích, jak se připravují na závěrečné zkoušky i profesní život.
A to nejen získáváním teoretických
znalostí a praktických dovedností, ale
také zvyšováním svých prezentačních
schopností při tvorbě odborné práce
a její obhajobě. Jak jsou připravení,
předvedli v březnové přehlídce. Zapojilo se do ní sto pět žáků posledních ročníků. Více než 42 % z nich
vypracovalo špičkovou práci, kterou
obhájili s výborným prospěchem.
„Žáci si vybrali téma práce zaměřené
na podnikatelský záměr nebo řemeslný výrobek včetně finanční kalkulace.
Pod vedením svých odborných učitelů
práci zpracovali a při obhajobě ji slovně nebo ukázkou prezentovali před
hodnotící komisí a svými spolužáky.
Ústní prezentace jim umožnila také
provést sebereflexi své práce. Činnosti
spojené s odbornými pracemi posilují
osobnostní vývoj žáků, jejich socializaci a schopnost kooperace. Vedou žáky

 Žákyně oboru Řezník–uzenář se svým
řemeslným výrobkem. 
Foto: Archiv školy

k dosažení vyšší osobní zodpovědnosti
a reflexi činnosti,“ vysvětlila Helena
Rokosová, zástupkyně ředitele SOŠ
Znojmo. 
lp, zdroj: H. Rokosová

Výborná reprezentace
zdravotní školy
Budoucí zdravotníci, studenti Klára Gruberová, Daniel Valášek
a Kristýna Rudická, skvěle reprezentovali školu (SZŠ a VOŠZ, Znojmo)
na 17. ročníku psychologické olympiády v Kyjově.
Na soutěži prezentovali své práce
na téma Setkání s radostí. Klára vybojovala krásné 2. místo a Daniel skončil
na 3. místě. A i když se Kristýna neumís-

tila, obdržela účastnický list a společně
s vítězi získala zážitky a cenné zkušenosti
při úsilí, které vynaložila nejen ve školním, ale i regionálním kole. „Věřím, že
nabyté zkušenosti náležitě využijí nejen
při svém vzdělávání, ale i v osobním
a zvláště pak v profesním životě,“ uvedla pedagožka znojemské zdravky Olga
Černá, která studentům poděkovala
za vzornou reprezentaci školy. 
lp

 Kristýna Rudická, Daniel Valášek a Klára Geruberová s pedagožkou Olgou Černou.

Foto: Archiv školy
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Sbírka potravin
ve Znojmě
V sobotu 23. dubna od 8.00
do 18.00 hod. pořádá Oblastní charita Znojmo Sbírku potravin na pomoc
lidem trpícím nedostatkem jídla a žijícím v tíživé životní situaci.
Uskuteční se v obchodech Albert
na Vídeňské ulici a na ulici Brněnská
a v Penny na ulici Přímětická. Dále
v Lidlu Malá louka, Kauflandu Dukelských bojovníků a Jarošova ulice, v Bille
na ulici Dobšická a Pražská – v těchto obchodech budete moci potraviny
vložit do připravených boxů. Vhodné
jsou trvanlivé potraviny – mléko, konzervy, olej, luštěniny, polévky v sáčku,
sladkosti, mouka, ale přijímáno bude
i drogistické zboží. 
lp

Vláček je
připraven
Začátkem května se vrátí do ulic
Znojma turistický kolový vláček.
Bude jezdit pětkrát denně dle vlastního jízdního řádu.

Během klasické sezóny, v období
od 1. května do 30. září, sveze každý
rok kolem 14 tisíc cestujících. Lidé
mohou nastoupit do vlaku na kterékoli
zastávce. Ty jsou následující: Městská plovárna Louka – Loucký klášter,
Přehrada – údolí Dyje, Kostel sv. Mikuláše, Ulice Přemyslovců, Městské
lázně, Mariánské náměstí, Masarykovo
náměstí, Ulice Milady Horákové. Jízdu
doprovází i výklad o městě Znojmě.
Základní cena okružní jízdy je
110 korun. Pro studenty, děti a ZTP
jsou jízdenky cenově zvýhodněné,
stejně tak pro rodiny s dětmi. Vláček
je bezbariérový, svezou se tak i lidé
s invalidním vozíkem nebo rodiny
s kočárky. V případě zájmu lze vláček
objednat pro soukromou jízdu i pro
větší skupiny osob, jako jsou školy,
školky a další. Vždy je ale nutné v takovém případě předem jízdu objednat. Veškeré informace najdou zájemci
na webu zds-psota.cz. 
lp

Hudba by měla lidem dělat radost
Vynikající třiadvacetiletý klavírista Matyáš Novák hrál ve Znojmě
poprvé jako mladý génius v rámci
Hudebního festivalu Znojmo. Nyní se
špičkový umělec, vítěz řady domácích i mezinárodních soutěží, vrátil
koncertním vystoupením ve Znojemské Besedě. Nadšené publikum mladého umělce za jeho emocionálně
prožité a technicky brilantní provedení skladeb Ference Liszta a Roberta Schumanna odměnilo bouřlivým
potleskem.
Vedle jeho hráčských kvalit ale
poutá klavírní virtuóz pozornost veřejnosti i svými netradičními koníčky –
chovem drůbeže, pěstováním zeleniny
i zálibou v železnici.
Jak jde skloubit hra na klavír s vašimi
koníčky?
Úplně fantasticky, protože nemám
jen jeden svět, svět hudby, ale mohu
čerpat inspiraci z mnoha různých oblastí lidské činnosti, což je pro mě velice obohacující. Jen si musím každý
den přesně naplánovat čas, dalo by se
říci na minuty, abych všechno stihnul,
jak potřebuji.
Patříte k nejlepším pianistům své
generace. Setkání s mimořádným
umělcem je pro posluchače lákavé.
Jak často hrajete na přání?
To se stává velice často. Například
teď jedu z přátelství zahrát na svatbu
jedné známé její oblíbenou skladu.
Samozřejmě nedělám takové záležitosti běžně, ale patří to k velmi milým
povinnostem každého umělce. Hudba
by měla lidem dělat radost a je jedno,
jak k tomu dojde.
V době covidu jste byl aktivní na sociálních sítích. Dostal jste nějakou
nabídku, která pro vás byla překvapením?
Byly tam záležitosti, přání, se kterými se běžně nesetkávám. Například
populární písničky od Karla Gotta
nebo dechovka, ale jak se mohli posluchači přesvědčit, i ta jde zahrát na klavír (smích).
A také bylo možné sledovat přímé
přenosy vašich online koncertů z Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Jak
nyní pokračuje spolupráce s Františkem Kinským tedy Agenturou KINSKÝ Art Media?
To je nesmírně krásná a obohacující spolupráce. Když nebylo možné
navštěvovat běžné koncerty, bylo cílem
našeho snažení přiblížit hudbu lidem
i v té obtížné době. Teď už pokračujeme, což mě velice těší, formou živých

 Klavírní virtuóz Matyáš Novák. 

setkání. Přece jen ty online pořady byly
produktem doby, která je naštěstí doufejme za námi. Takže pokračujeme už
ve formě živých pořadů, setkání. Vloni
jsme je nazvali Face to Face, letos jsme
přešli na český název Tváří v tvář. V sezóně vždy první neděli v měsíci pan
Kinský provází zámkem a v rámci toho
setkání mám během dne tři půlhodinové koncerty v Zrcadlovém sále.
Patříte také do rodiny PETROF Art
Family. Cvičíte doma na klavíru Petrof?
Nejen na něm. Mám celkem čtyři klavíry, dvě pianina a dvě křídla.
Mým obrovským snem je udělat si
sbírku klavírů z období první republiky od nejvýznamnějších značek, které
působily na území Čech. A na toto
téma, co se týče stavby a historie klavírů na českém území, píši i svoji bakalářskou práci.
Klavírní virtuóz Ivo Kahánek mi
kdysi řekl, že musí na koncertě umět
zahrát i na „bednu od brambor“, protože publikum nezajímá, v jakém
stavu je nástroj. Hrál jste už někdy
na podobnou „bednu“?
Hrál. A proto je jeden z mých dalších cílů naučit se skutečně odborně
klavír ladit a opravovat. Právě zkušenosti z míst, na které člověk jezdí hrát,
mě utvrzují v tom, že je to skutečně
nutností. Zatím se ale natolik soustředím na kariéru, že na toto nemám
místo.

Foto: L. Hatašová

Hrajete klasiky Bacha, Mozarta
a Liszta. Jak si u vás stojí moderní
skladatelé?
Moderní hudba je samozřejmě
obtížně uchopitelná pro mě i pro publikum. Ale je třeba říci, že v každé době
byla hudba dobrá a špatná. My dnes
z těch všech období, vezmeme-li ty tři
hlavní – baroko, klasicismus a romantismus, hrajeme skladby už prověřené
časem. A je možné, že třeba za sto let
se z naší doby zachová pár skladeb
od skladatelů i soudobých, kteří byli
a i dnes jsou vynikající, jenom často
nejsou na pódiích ke slyšení.
A kde bude ke slyšení vaše klavírní
umění?
Posluchače bych chtěl pozvat
na koncert 9. května do Olomouce
a 10. května do Litovle. Každého srdečně zvu do Kostelce nad Orlicí, kde
se koná prohlídka Nového zámku
s Františkem Kinským, jejíž součástí
je rovněž moje sólové vystoupení v Zrcadlovém sále. A čeká mě řada krásných příležitostí doma i v zahraničí.
Z českých se těším na mnohé recitály,
ale i na vystoupení se Západočeským
symfonickým orchestrem, se kterým
provedu nádherný, málo hraný Klavírní koncert Alexandra Skrjabina.
Ze zahraničních příležitostí se velmi
těším například na červnovou akademii v Utrechtu. Její součástí jsou nejen
masterclassy, ale i návštěva továrny
na výrobu klavírů, což je pro mě velmi
radostná záležitost.  Ľuba Peterková
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Turistická karta ZnojmoRegionu
opět podpoří nejen turistické cíle
Už třetí ročník Turistické karty plné
lákavých odměn a výhod spouští destinační společnost ZnojmoRegion.
Zdarma nabízí zapojení i hotelům,
penzionům a kempům ze Znojma.
Přihlásit se mohou do 30. dubna.
Projekt bude opět spuštěn na období
od 1. června do 31. října 2022.
Kdo se ubytuje na Znojemsku minimálně na jednu noc, získá zdarma
turistickou kartu ZnojmoRegion+,
kterou pak může vyměnit za nejrůznější slevy na vstupné, zvýhodněné
konzumace v restauracích anebo
za bonusy a speciální dárky. Musí ale
jít o ubytování v hotelech, penzionech
či kempech (s minim. šesti pevnými
lůžky) na Znojemsku a v Podyjí, které se
ZnojmoRegionem na projektu aktivně
spolupracují. Může jít o řádné členy
nebo o ubytovací zařízení v katastru
obce, která je sama členem ZnojmoRegionu – takovým je právě město Znoj-

mo. Proto se i letos otevírá znojemským
ubytovatelům jedinečná příležitost se
zdarma marketingově zviditelnit a mít
tak jistou konkurenční výhodu.
Turistickou kartu nekoupíte
Turistickou kartu je možné získat
jedině na recepci ubytovacího zařízení zapojeného do projektu. Takové
subjekty získají bezplatnou propagaci
– budou uvedeny na web (karta.znojmoregion.cz), kde jim bude vystaven
profil i s kontakty a přímým prolinkem
na jejich webové stránky. Také budou
zaneseny do interaktivní on-line mapy
s vyhledávačem. Dále budou propagovány na webu a Facebookovém profilu ZnojmoRegionu i v plánovaných
mediálních kampaních na podporu
projektu. Budou také vybaveny veškerými tiskovými materiály (turistické
karty, skládací letáky s přehledem všech
benefitů…), které jim budou v průběhu

sezóny podle potřeby doplňovány.
Je d i n ou p ov i n n o s tí zapojených ubytovatelů
přitom bude informování
svých hostů o kartě a jejích
výhodách a také označení
karty datem pobytu hosta
a svým razítkem.
Všechny zapojené subjekty budou pozvány na informační školení personálu, které proběhne v druhé
polovině května (na výběr
bude několik termínů).
Ubytovatelé ze Znojma
i jeho příměstských částí se
mohou do projektu přihlásit nejpozději do 30. dubna
2022 na e-mail: predseda@
znojmoregion.cz. Pro více
informací sledujte web  Do Turistické karty se vloni zapojilo 53 ubytovatelů
znojmoregion.cz. 
IN a 47 míst vydávajících odměnu.

SAM

Plemeno: Labradorský retrívr | Věk: 7,5 roku
Sam je společenský a přátelský pes, vhodný do rodiny s většími dětmi.
Hledáme pro něj rodinný domov s dvorem, na který je zvyklý. Není vhodný
do bytu, může být hlučný. Sam je žárlivý, měl by proto být v novém domově
psí jedináček.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben denně 10.00–16.30,
květen až červen denně 9.00–16.30.
RADNIČNÍ VĚŽ
Zavřeno do října 2023 z důvodu
rekonstrukce.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne
9.00–17.00.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Prašná, Nová).
Otevřeno: duben až říjen denně
prohlídky v 9.30 a 13.30. V 16.00 hod.
možnost prohlídky města Znojma
s průvodcem. Sraz účastníků je vždy
u radniční věže.
BAZILIKA NANEBEVZETÍ
P. MARIE A SV. VÁCLAVA
V LOUCE
Komentované prohlídky: duben
Po–Čt 11.00, 13.00, 15.00, Pá 11.00,
13.00, So–Ne a svátky 14.00, květen
Po–Čt, So–Ne 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, Pá 11.00, 13.00, 15.00. Prodej
vstupenek v TIC Louka a TIC
Obroková.
		
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 2.–30. dubna So–Ne
9.00–17.00, květen až září Út–Ne
9.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 2.–30. dubna So–Ne
9.00–17.00, květen až září Út–Ne
9.00–17.00.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–17.00,
So–Ne 10.00–17.00.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.

Stálé expozice.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 30. dubna až 29. května
So–Ne 9.00–17.00, 30. května až
30. září Po–Ne 9.00–17.00.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až říjen po tel.
domluvě.
MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: duben až květen Út–Ne
9.00–17.00, nebo dle dohody.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM (TIC)
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben až červen Po–Pá
8.00–18.00, So–Ne 9.00–17.00
(přestávka 13.00–13.30).
TIC na Jižní přístupové cestě
k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: duben St–Ne
9.00–16.30, květen denně 9.00–16.30.
TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700,
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 9.00–17.00,
So–Ne 10.00–14.00, květen denně
9.00–17.00.
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 So 10.00–17.00, Ne,
svátky 10.00–15.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053, tel. 608 736 135,
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz,
www.cykloklubznojmo.cz.
Zápůjčky kol, elektrokol, koloběžek
a elektrokoloběžek.

Otevřeno: duben až říjen denně
9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá
8.30–18.30, odd. pro děti denně
mimo středu 12.00–17.00.

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

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20,
tel. 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC, Obroková ul.,
tel. 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
21. 4. DUŠE JAKO TANEC /
TANEČNÍ SHOW MIGHTY
SHAKE ZNOJMO
Průřez neobyčejným repertoárem
taneční akademie Mighty Shake
Znojmo. Hosté Mighty Shake
Hrušovany nad Jev. a Mighty
Shake Zastávka. Výtěžek je určen
dětem z Praktické školy Znojmo.
Vstupenky: TS Mighty Shake, Horní
nám. 4. 19.00.
22. 4. HOTEL MODRÁ HVĚZDA
Tak jako slunečnice každým dnem,
otáčí se za sluncem... v představení
účinkují členové DS M. Výhodové.
18.00.
25. 4. PLEJTVÁK
Komedie o boji o sedm obratlů.
Hrají: I. Lupták j.h., L. Polišenská,
Igor Orozovič a další. 19.00.
Více na str. 15.
2. 5. JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU
Novela humorným způsobem
odsuzuje válku. Hrají: A. Háma,
J. Konečný, P. Bednář a další. 19.00.
Více na str. D.
3. 5. PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
Po úspěšné Lásce a párečcích další
skvělá komedie Jean-Luc Lemoina
o mnohdy neuvěřitelných vztazích
mezi lidmi. Hrají: D. Šinkorová,
K. Zima a další. 19.00.
10. 5. CYRANO
„Svůj širák odhazuji v dál…“,
slavná romantická klasika v podání
herců DS Kašpar Praha. V hlavní
roli M. Hoffmann. Dále hrají
E. Elsnerová/E. Hanušová, L. Jůza
a další. 19.00.

12. 5. SILNICE – LA STRADA
Soužití dvou propastně odlišných
potulných komediantů. Adaptace
oscarového filmu F. Felliniho.
Hrají: B. Hrzánová, R. Holub a další.
19.00.
13. 5. TANEČNÍ VEČER
STUDIA M&M
Tradiční večer plný pohybu
a vystoupení malých i větších dětí
Tanečního studia M&M, tedy
Moniky Kulhánkové a její dcery
tanečnice Moniky. Vstupenky:
Husitská 1, Znojmo v TS M&M.
18.00.
16. 5. SATURNIN
Prvorepubliková elegance
a hravost jazyka. Sluha s kamennou
tváří a nejen jeho humorné
průpovídky. Hrají: Z. Julina,
M. Příkazký, L. Rybnikářová a další.
19.00.
18. 5. MINIPARTY S KARLEM
ŠÍPEM
Zábavná talk show bavičů Karla Šípa
a jeho hosta. Na konci dostanou
prostor dotazy diváků. 19.00.
24. 5. OBLUDÁRIUM
Nová show travesti-umělecké skupiny
Screamers. 19.00.

KONCERTY
27. 4. 4 TENOŘI
Loucký klášter, štukový sál – koncert
seskupení 4 Tenoři (M. Vojtko,
P. Vítek, J. Kříž a M. Bragagnolo)
patří v současnosti k největším
fenoménům české mezižánrové
hudby. 19.00.
5. 5. ŠTEFAN MARGITA –
INTIMITY
Městské divadlo – operní pěvec
Štefan Margita se poprvé vydá
do světa šansonu. 19.00.
Více na str. 15.
15. 5. JARNÍ KONCERT ALEŠE
SLANINY A JEHO HOSTŮ
Městské divadlo – tradiční
muzikálový koncert sólisty Aleše
Slaniny a jeho hostů z Městského
divadla Brno. Vstupenky:
Gymnázium Dr. K. Polesného
Znojmo, rivolova@gymzn.cz. 18.00.
20. 5. MY SE VLKA NEBOJÍME
Městské divadlo – hudební komedie,
v níž je pohádkový příběh zasazen
do světa šoubyznysu. Hrají členové
DS M.Výhodové. 17.00.
22. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Městské divadlo – finále regionální
soutěže v lidovém zpěvu
za doprovodu CMAS. 16.00.
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VÝSTAVY
Do 02/2023 A AŽ SE BUDEŠ
VRACET, LEPŠÍ ČASY S SEBOU
VEM…
Minoritský klášter – rakouské
nouzové peníze (1918–1921).
11. 2. – 24. 4. PRADĚDEČEK
NA CESTÁCH
Minoritský klášter – Jak se cestovalo
před sto lety.
5. 3. – 30. 4. JAN SAUDEK
Galerii Grand Café, Václavské nám. –
fotografie a obrazy extravagantního
umělce.
18. 3. – 27. 5. LUCIE JINDRÁK
SKŘIVÁNKOVÁ: MIRAGE
GaP – obrazy, 27. 4. komentovaná
prohlídka v 18.00.
1. 4. – 8. 5. 100 LET ČESKÉHO
FOTOKLUBU ZNOJMO
Minoritský klášter – fotografické
práce členů fotoklubu.
2. 4. – 30. 10. LIDOVÉ TRADICE
ZNOJEMSKA
Znojemský hrad – nevšední
pohled na místní lidové tradice
a obyčeje.
2. 4. – 30. 10. STŘETY / HUGO
LEDERER / 1871 / ALEXANDER
POCK
Znojemský hrad – výstava
znojemských rodáků (nar. 1871) –
sochaře Hugo Lederera a malíře
Alexandera Pocka.
2. 4. – 30. 10. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – tajemství šatovské
brusírny.
8. 4. – 5. 6. BAREVNÝ SVĚT
PAVLA BEZDĚČKY
Dům umění – obrazy ze vzpomínek
autora z cest do Peru, Keni, Maroka,
na Srí Lanku a do řady dalších zemí.
29. 4. – 26. 6. VÝTVARNÁ
NADECHNUTÍ
Dům umění – výstava žáků
výtvarného oddělení ZUŠ Znojmo.
29. 4. – 31. 7. HERNA NA CESTÁCH
ANEB FYZIKA HROU
Minoritský klášter – fyzikální
zákony podané zábavnou formou
pro všechny generace.

DALŠÍ AKCE
21. 4. JARNÍ BĚH GRÁNICEMI
Centrum Stará vodárna – Sokol
Znojmo pořádá závody pro děti
(7–14 let) a nezávodní kategorii
pro rodiče s malými dětmi.
Registrace na místě. Start v 15.00.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA ZNOJMO
Rooseveltova 21, tel. 515 224 437
28. 4. Absol. koncert žáků, 18.00
Znojem. Beseda
5. 5. Absol. koncert žáků, 18.00
ZUŠ Znojmo
6. 5. Koncert dech. nástrojů, 17.00
Centrum Louka
12. 5. Absol. koncert žáků, 18.00
ZUŠ Znojmo
25. 5. Varhanní koncert, 16.00
Kostel nalezení sv. Kříže
GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, www.galerieaprostor.cz,
fb, tel. 737 990 973
29. 4. Talk show / Na_rovinu s film.
kritikem Kamilem Filou, 20.00.
30. 4. Koncert / Martin E. Kyšperský
(Květy), 20.00.
3. 5. Koment. prohlídka Trnkovy
Zahrady / Centrum Louka, 16.00.
6. 5. Filip Teller: Stand up, 20.00.
7. 5. Workshop dětem, 10.00.
11. 5. Zahrada / Promítání v GaP,
18.00
14. 5. Zahrada / Workshop dětem
v Louce, 10.00.
18. 5. Příběhy umění, 18.00.
19. 5. Workshop PrŠ, 14.15.
21. 5. Koment. prohlídka Trnkovy
Zahrady / Centrum Louka, 11.00.
25. 5. Koment. prohlídka výstavy
Lucie Jindrák Skřivánkové, 18.00.
MACEŠKA – RODINNÉ
CENTRUM
Pražská 80, (areál MŠ za Billou),
www. maceskaznojmo.cz,
tel. 773 670 915
28. 4. Sešlost s Jočerem – přednáška
léčitele Josefa Červienky, vždy
v 17.30.
2. 5. Kurz předporodní přípravy
pro manželské páry, 18.30, možná
domluva na tel. 603 486 329,
www.tehobic.cz.
7. 5. MAREK ORKO VÁCHA:
WAKAN TANKA
Centrum Louka – povídání
Marka O. Váchy nad jeho knihou.
Dobrovolné vstupné. Benefiční
akce na podporu rodin uprchlíků
z Ukrajiny. 18.00.
20. 5. MUZEJNÍ NOC
Minoritský klášter, Dům umění,
Znojemský hrad, 19.00–23.00.
Více na str. F.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, www.knihovnazn.cz,
tel. 515 224 346
22. 4. Spisovatelé do knihoven –
beseda s Dorou Čechovou. 17.30.
3. 5., 17. 5., 31. 5. Herna nejen pro
dříve narozené – hraní společ. her
na procvičení mozku, 9.30.
Více na str. H.

Kultura a společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 NÁVŠTĚVY HRADŮ A ZÁMKŮ
Vydejte se po stopách aristokracie i na opravený zámek
V nové turistické sezóně už od 1. dubna vítá většina hradů a zámků návštěvníky. Lákají na krásné interiéry
a parky, akce i novinky. Na zámku
ve Vranově nad Dyjí jsou zpřístupněny
reprezentativní interiéry a strážní věž.
Od května se otevřou také soukromé
pokoje posledních majitelů zámku
a kaple Nejsvětější trojice. O dubnových víkendech uvítá milovníky historie hrad Bítov a po letech rozsáhlé
rekonstrukce také zámek Uherčice.
Vydáte-li se za hranice města, máte
na výběr ze stovek hradů a zámků.
Namátkou – na zámku ve Slavkově
otevřou dvě speciálně upravené trasy,
na kterých mohou děti luštit hravé
úkoly. Zámek Konopiště chystá večerní prohlídky do míst běžně veřejnosti nepřístupných a určitě si nenechte ujít návštěvu zámku Častolovice.
O jeho historii i celém rodu v knize Cesta poutavě vypráví maminka současné majitelky zámku – hraběnka Cecilia Sternbergová. 
lp, foto: LP
 DIVADLO
Češi si postaví muzeum a nevejde se do něj velryba?
Znojemské diva dlo zve v pondělí
25. dubna na mimořádný divadelní počin s názvem
Plejtvák čili zdařilou
komedii o tom, jak
vypadá boj o sedm
obratlů. Děj je daný:
Do nové budov y
Národního muzea v Praze má být
po řadě eskapád
umístěn skelet obrovského kytovce. Ale s velrybou v našich podmínkách nikdo nepočítal
a kostra se do muzea nevejde, je třeba ji zkrátit! A tak začíná boj o sedm
obratlů! Hra začne na jevišti Městského divadla ve Znojmě v 19.00 hodin.
V hlavní roli exceluje Ivan Lupták j.h., kterému sekundují Lucie Polišenská
(oba na snímku), Jiří Suchý z Tábora, Igor Orozovič a režisér hry Milan
Šotek. Vstupenky zakoupíte v TIC (Obroková ul.).  lp, foto: ypsilonka.cz
 KONCERT
Operní hvězda se vydává do světa šansonu
Pro své fanoušky si operní pěvec Štefan Margita připravil více než hodinový koncertní pořad Intimity. Bude plný zcela nových šansonových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. „S Michalem jsme
už společně vystupovali minulý tok na mém turné. Spolupráce se nám
osvědčila, a tak jsem Michala požádal, zda by pro mě napsal další písně.
Nakonec je z toho celý intimní večer, který bychom rádi strávili společně
s vámi,“ zve na koncert uznávaný pěvec, který působil a působí v nejslavnějších operních domech světa, jako v milánské La Scale, londýnské
Královské opeře v Covent Garden, v newyorské MET a dalších. V divadle
ve Znojmě budeme mít jedinečnou příležitost slyšet jeho pěvecké umění
v pátek 5. května od 19.00 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji v TIC (Obroková ul.). 
lp
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Sport

Znojemské gymnastky startovaly v Rakousku i v Praze
První jarní paprsky vytáhly ze
země nejen první jarní květiny, ale
spolu s nimi rozkvetly i znojemské
gymnastky na prvních jarních soutěžích.
Nejdříve děvčata poměřila své síly
na závodech v Poděbradech, o které byl nebývalý zájem. Ze znojemské
výpravy se dařilo zejména Julii Bedřichové a Veronice Kubošné, které
po zimní odmlce opět okusily atmosféru na stupních vítězů.
Poděbradský závod byl však především prověrkou před mezinárodním
závodem v Innsbrucku, kde se konal
gymnastický svátek dívek i chlapců
ve sportovní i moderní gymnastice.
Rakousko přivítalo na sto padesát
gymnastických nadějí z devíti zemí
a ani naše znojemské závodnice Veronika Kubošná, Marika Nina Kováčová,
Julie Bedřichová a Karolina Mia Kováčová se mezi nimi neztratily. Nejlépe se
dařilo Veronice Kubošné, která i mezi
staršími děvčaty vybojovala moc pěkné dvanácté místo v konkurenci 84
soupeřek. Kladinu se Veronice podařilo zacvičit se všemi povinnými

 Znojemské gymnastky s olympioničkou Annou Marejkovou, provdanou Krausovou,
která se v roce 1956 zúčastnila olympijských her v Melbourne a zakladatelem memoriálu
Vratislavem Churavým. 
Foto: KSG Znojmo

požadavky, ale především bez pádu,
což jí vyneslo až na 5. příčku. Vysoké
bodové hodnocení získala i na přeskoku a na prostných. Šestihodinový zá-

vodní maraton si však vybral svou daň
na bradlech, kde se Veronika dopustila několika zaváhání a na medailový
stupínek hodnocení její sestavy to již

nestačilo. Ostatní děvčata ještě nemají
tolik zkušeností, nedokázala se tolik
koncentrovat a nevyvarovala se ani
pádů z kladiny. Vysoká penalizace je
pak stála cenné body. Zkušenost i zážitky z tak významného závodu jsou
však nad všechny medaile a děvčata
budou mít jistě dlouho na co vzpomínat.
V Praze pak na závodnice čekal
29. ročník Memoriálu Evy Bosákové, připomínající naši úspěšnou československou sportovní gymnastku,
olympijskou vítězku na kladině a mistryni světa na kladině a v prostných.
Ze Znojmaček se nejlépe vydařil Simoně Molíkové, která v kategorii žen
obsadila 5. místo. Své sestavy hodně
vylepšila i Julie Bedřichová, která se
vešla ještě do první desítky nejlepších
juniorek a skončila devátá stejně jako
Marika Nina Kováčová v kategorii žákyň. I ostatním děvčatům to v nových
dresech náramně slušelo. A i když to
na medailové pozice tentokrát nestačilo, den v nově zrekonstruovaných specializovaných gymnastických halách
na Hradčanech si náramně užily.  ik

Florbalisty čeká vyhlašování i Final four
Přestože pro florbalisty Znojma
znamenalo v letošním ročníku první
ligy konečnou semifinále play off,
program jim ještě neskončil.
V pátek 22. dubna od 19 hodin se
uskuteční jubilejní 10. florbalový večí-

rek v Modrých sklepech v Novém Šaldorfě a jeho součástí bude vyhodnocení florbalové sezóny. Letošní ročník
navíc okoření svým vystoupením Karel
Hynek ze známého pořadu Na stojáka
nebo také hodnotná tombola.

Florbalová sezóna ve Znojmě
ale ještě neskončila ani na palubovce. V sobotu 23. dubna se ve Znojmě
odehraje FINAL FOUR juniorů, kdy
se čtyři nejlepší celky po základní části
2. ligy juniorů utkají o ligový titul.

Znojmo v semifinále vyzve tým Troopers od 14:30. Následovat pak bude
druhé semifinále, utkání o 3. místo
a následné ligové finále. Přijďte podpořit juniory Laufenu na cestě k ligovému titulu!
jam

TJ plavání Znojmo uspořádalo Aprílovou vlnku
Po 2 letech, kdy byly závody pro
COVID zrušeny, se v první dubnovou
neděli uskutečnil v městských lázních
20. ročník plaveckých závodů mládeže Aprílová vlnka.
Za domácí TJ plavání Znojmo
startovalo 18 závodníků, všichni si
vedli skvěle a posouvali svá osobní
maxima. Co start, to zlatá medaile
pro Adama Čučku, který v osobních
rekordech vyhrál 100 m znak, prsa,
motýlek i volný způsob. Stejný počet medailí získala Klára Veškrnová,
která zvítězila na 50 m znak, motýlek
a volný způsob a přidala stříbrnou
medaili na 50 m prsa, všechny disciplí-

ny v nových osobních
maximech. Svoji první
medaili ze závodů si
vyplaval Viktor Peroutka, a to bronzovou v disciplíně 100 m
prsa. 
vk

 Adam Čučka na nejvyšším stupni vítězů. Foto: TJ Plavání Znojmo

Další nejlepší výsledky jednotlivých znojemských plavců:
Ku č k a M a r t i n –
6. na 50 m znak, Drozd
Matěj – 7. na 50 m
prsa, Mahrová Anna –
7. na 100 znak a motý-

lek, Svobodová Tereza – 7. na 100 znak
a motýlek, Jeřábková Vanesa –
7. na 100 volný způsob, Palášek Tomáš – 8. na 50 m motýlek, Svobodová
Anna – 8. na 50 m znak, Václavek Šimon – 8. na 100 m volný způsob, Glasrová Michaela – 9. na 100 m znak,
Šuler Jakub – 10. na 100 m prsa, Tesař
Adam – 11. na 100 m znak, Garajová Valerie – 13. na 50 m volný způsob, Peroutka Viktor – 11. na 100 m
volný způsob, Pokorný Tomáš –
12. na 100 m volný způsob, Mareček Tomáš – 17. na 100 m znak,
Malíková Kristýna – 23. na 100 m
volný způsob.
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