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Na parkoviště
s platební kartou

Hutná zábava roztančí léto
Teprve před pár dny pustili pořadatelé Znojemského historického
vinobraní 2018 první letošní informace, a přestože ještě tají program,
již 8 000 lidí si od prosince koupilo
vstupenky.
V prodeji je právě druhá vlna zlevněných vstupenek a až do konce srpna
je možné koupit dvoudenní perma-
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nentku za 350 korun. Než však budeme provolávat v ulicích města slávu
králi Janu Lucemburskému, čeká nás
léto a s ním mnoho lákadel, jak si ho
i v horkém městě užít. První červnové dny patří vždy dětem. Dětský den
pro ně začne 1. června pohádkově a to
v podzemí. Dospělejším nabídnou následující dny hutnější zábavu v podobě

blížícího se koncertního maratonu Hudebního festivalu Znojmo nebo Pivních
slavností, poprvé v režii Znojemského
městského pivovaru. Ale než si 9. června zavdáme zrzavého moku, můžeme
fandit sportovním týmům, které vyběhnou na radniční věž v charitativním
závodě ZNOJMO EXTREME 790. Více
na str. 8, 9 a 12.
lp

Od léta letošního roku budou
ve Znojmě platit řidiči parkovné nejen korunami, ale i platební kartou.
Do začátku prázdnin bude ve městě vyměněno všech dvanáct parkovacích automatů, které nabídnou řidičům možnost vedle hotovosti platit
parkovné také kartou. Mnohým tak
odpadne věčný problém s hledáním
drobných korun. Celá obměna bude
stát přibližně 870 000 korun. Veškeré
náklady hradí společnost FCC Znojmo, majitel parkovacích automatů
a provozovatel systému parkování.  lp

Kontejnery
na použitý olej
Město Znojmo rozmístí na svém
území nové kontejnery ke sběru použitého oleje z domácností.
Hospodyňky tak budou moci přepálený kuchyňský tuk přelít do plastové lahve a vhodit ji do příslušného
kontejneru. Jde o další formu třídění
odpadu, ve kterém je Znojmo dlouhodobě úspěšné. Kontejnery na použitý
olej budou umístěny ve znojemských
ulicích Pod Soudním Vrchem, Pražská,
Kuchařovická, M. Kudeříkové, Aninská, Sokolovská, Žižkovo náměstí a dále
v Příměticích na Křížovém náměstí
a v ul. Větrná/Dlouhá. 
lp
 Pivní slavnosti pokaždé rozjedou léto ve Znojmě. 

Foto: Archiv ZL

Domeček: Chtějí z něj společenské centrum
Znojmo zvítězilo ve výběrovém
řízení na koupi Domečku. Vedení
města mu chce navrátit statut společensko-kulturního centra, které Znojmu citelně chybí.
Budova České spořitelny, lidově
zvaná Domeček, je neodmyslitelně
spjata s historií Znojma, což byl také

důvod, proč se město do výběrového řízení přihlásilo. Krok byl kladně
přijat také opozicí. „Výběrové řízení
na koupi Domečku jsme vyhráli. Nyní
čekáme na návrh kupní a nájemní
smlouvy od České spořitelny. Oba
tyto dokumenty budu chtít osobně
projednat se všemi zastupiteli ješ-

tě před tím, než by koupi Domečku
zastupitelstvo schvalovalo. Věřím, že
najdeme shodu, Domeček odkoupíme
a uděláme z něj společensko-kulturní
centrum, po kterém všichni Znojmáci
tak volají,“ vyjádřil nadějnou budoucnost starosta Jan Grois.

Pokračování na str. 2.

Město hledá
Městský úřad ve Znojmě hledá zaměstnance na pozice – vedoucí oddělení správy dat a informačních systémů
– referent/referentka organizačního
odboru a dále na pozici referent/referentka oddělení personálních věcí
a vzdělávání. Na obě jsou vypsaná výběrová řízení. Přihlášky lze podávat
do 4. června. Více informací najdou
zájemci na webu města. 
lp

2

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. KVĚTNA 2018

Zpravodajství

ADRA NA NOVÉ ADRESE
Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo změnilo působiště.
Od 13. června ho najdete na nové
adrese Dolní Česká 13, Znojmo. Prostory ji propůjčilo město
Znojmo.
KÁVA NA TRIKO S VEDENÍM
MĚSTA ZNOJMA
Na kávu, přesněji Kávu na triko,
zvou představitelé vedení města
Znojma v pondělí 28. května
od 15.00 do 17.00 hodin do zasedací místnosti Zastupitelstva
města. Návštěvníci si u dobré kávy
popovídají například s místostarostou Jakubem Malačkou, který
rád zodpoví všechny jejich dotazy.
Připravena bude káva, čaj, drobné
občerstvení a malý dárek. Tradiční
setkání s názvem Káva na triko
je součástí celostátní kampaně
Do práce na kole, kdy se účastníci akce po celý měsíc květen
dopravují do práce nebo do školy
vlastním pohonem. Nezapomeňte
si s sebou vzít soutěžní tričko!
FESTIVAL VOC ZNOJMO
STÁLE POMÁHÁ
Letošní 10. ročník Festivalu vína
VOC Znojmo navštívilo 7 500 lidí
z celé republiky i ze zahraničí.
Jubilejní ročník měl i charitativní
rozměr. V rámci dobročinného
prodeje unikátních vín VOC Znojmo, jež už nejsou běžně k dostání,
se vína dražila i přímo na festivalu.
Rekordní částku 5 100 korun se
podařilo vydražit za lahev Cuvée
Terasy 2013 od Vinice Hnanice.
Na Dětské centrum Znojmo,
jemuž putuje výtěžek, se dosud
podařilo vybrat přes 17 000 korun. Charitativní prodej vín ještě
pořád probíhá, a to přes web
www.vinotrh.cz. O konečné vybrané částce a předání šeku budeme
informovat. Již nyní ale patří velké
poděkování všem, kteří se do dobročinné akce zapojili. Stejně jako
vinařům a účinkujícím, kteří se
vždy výrazně podílí na příjemné
atmosféře v centru Znojma.
OPRAVÍ MOST PŘES DYJI
Po tři měsíce se na podzim kvůli
rekonstrukci pro veškerý provoz
uzavře most přes řeku Dyji v ulici
Koželužská. Opravy se budou týkat
například výměny dřevěných pilířů, opěr a zděných pilířů. Ocelová
konstrukce bude očištěna a dostane nový ochranný nátěr. Počítá
se i s výměnou poškozených
prvků mostovky a doplnění zábradlí. Investice města je 7 milionů
korun.

Ve Znojmě otevřeli novou hasičskou stanici
Hasiči ve Znojmě již vyjíždí k požáru z nové centrální stanice na Pražské ulici. Nový areál vznikl jen pár
desítek metrů od starého již nevyhovujícího.
Výhodou je, že v areálu sídlí kromě
hasičů také záchranáři a policisté, což
usnadní společné výcviky a školení
těchto složek Integrovaného záchranného systému. Hasičskou stanici tvoří
garáže pro zásahovou techniku, dílny, zázemí pro hasiče, ale také hřiště

a cvičná věž. V nových protorech bude
pracovat na 50 příslušníků a občanských zaměstnanců.
Výstavba budovy stála 110 milionů
korun a investorem byla Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. „Poděkování však
patří krajskému úřadu, který přispěl
na stavbu částkou 3 818 969 Kč a také
městu Znojmu, které podpořilo celou
akci částkou 300 000 korun,“ uvedl
mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

 Nová znojemská stanice je první centrální stanicí, která byla doby existence HZS Jihomoravského kraje postavena. 
Foto: zp

Slavnostního otevření se vedle mnoha hostů včetně hejtmana JmK Bohumila Šimka účastnil také starosta Jan
Grois, který poblahopřál k úspěšnému
zvládnutí celé investiční akce. „Vím, jak
to bývá komplikované a jako představitel
města Znojma jsem rád, že tato základna
zlepší funkci integrovaného záchranného systému a tím se zlepší i bezpečnost
pro naše občany,“ uvedl starosta.
Hovořil i přímo k hasičům. „Nechtěl bych to nijak zlehčovat. Ale vám
všem, kterým bude tato budova sloužit, přeji, abyste si ji co nejvíce užili,
protože když budete tady na základně
a ne na výjezdu, tak to bude znamenat,
že jsou všichni v bezpečí, nikdo není
ohrožen a nikdo vaši pomoc nepotřebuje. Což by byl samozřejmě ideální
stav. Realita je ale jiná. Proto, když už
k nějakému výjezdu pojedete, přeji
vám, abyste se z něj ve zdraví vrátili,“
dodal. Jeho slova měla opodstatnění,
vždyť jen v uplynulém roce měli hasiči
ze stanice ve Znojmě 745 zásahů.
Součástí slavnostního otevření
nové stanice bylo i posvěcení zvonu
sv. Floriana, který má své místo u hlavního vchodu. Hasičům jej darovalo
město Znojmo. Tento ceremoniál vedl
Mons. Jindřich Bartoš.
zp

Správní poplatky lze platit nově kartou
V budově Městského úřadu Znojmo na Pražské ulici můžete nově zaplatit správní poplatky nejen hotovostí, ale také platební kartou.
„Snažíme se modernizovat služby, které město poskytuje. V našem
úřadě na Pražské ulici jsme zapojili

Domeček...
Pokračování ze str. 1.
Za koupi Domečku nabídlo město
45 milionů korun. Spořitelna dům
prodává, protože plánuje přesun
do menších prostor.
Domeček se nachází na Pontassievské ulici obklopen zelení Městského
parku. Reprezentativní budovu postavil v roce 1882 Německý měšťanský
spolek. Od roku 1910 nesla jméno Německý dům. V roce 1930 dostal objekt
hotelovou nástavbu. Po druhé světové
válce připadl na základě Benešových
dekretů státu. S názvem Hotel Znojmo spadající pod Restaurace a jídelny
sloužil jako hotel a jeho sál byl hojně
využívaný pro pořádání společenských
akcí až do 90. let, kdy ho v privatizaci
koupila Česká spořitelna. 
zp, lp

platební automat, na kterém lze uhradit všechny typy poplatků, které zde
občané běžně platí. Je to neuvěřitelně
jednoduché. Na přepážce dostanete lístek s kódem poplatku, přiložíte
k čtečce, zvolíte způsob platby, zda
chcete platit kartou nebo hotovostně,

a vše je ve chvilce hotové,“ popsal
proces místostarosta Jakub Malačka. Zároveň uklidnil ty občany, kteří technikou příliš nevládnou, aby
neměli obavu: „Pan pokladní stále
na přepážce zůstává a ochotně vám
poradí.“ 
lp

Zdravé město Znojmo uspořádalo
pro studenty odborný seminář
Zdravé město Znojmo uspořádalo pro studenty Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Znojmo odborný seminář
na téma Zdravotní gramotnost populace jako podmínka pro udržitelný
rozvoj obce.
Přednášku vedla doktorka Kateřina
Janovská, předsedkyně Národní sítě
podpory zdraví. Studenty seznámila

s principy udržitelného rozvoje a jejich
uplatňování v praxi, hovořila k problematice zdraví obyvatel a přiblížila
studentům základy zdravotní gramotnosti, která poukazuje na schopnost
každého člověka své zdraví kladně
ovlivňovat. Bez zdravého obyvatelstva
nelze směřovat k rozvoji. Zdraví totiž
nevzniká v nemocnicích, tam se obvykle až následně napravují škody.  pm
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Stavba pokračuje podle plánu. Ministr
Ťok chce jednat s odpůrci obchvatu
Více kamionů přes Znojmo jezdit nebude
Ministr dopravy Dan Ťok navštívil město Znojmo, kde se zajímal
především o dostavbu znojemského obchvatu, ale i o místní dopravu
v souvislosti s opravou mostu na Novomlýnských nádržích.
Přímo na stavbě obchvatu se ministr
Ťok za doprovodu náměstka hejtmana
Romana Hanáka a ředitele Ředitelství
silnic a dálnic Brno Davida Fialy setkal
s představiteli Znojma – starostou Janem
Groisem, místostarostou Janem Blahou
a radním a poslancem Davidem Štolpou.
„Pan ministr se aktivně zajímal nejen o aktuálně stavěnou část obchvatu,
ale i o následné etapy dostavby. Přislíbil
rovněž pomoc při jednání s odpůrci obchvatu, kteří další etapy dostavby brzdí,“
řekl starosta Jan Grois.
Stavba obchvatu probíhá podle plánu.
V avizovaném termínu 21. května byla
otevřena ulice Únanovská.

Most přes Přímětickou
a podchod pro chodce
Letošní rok bude zejména ve znamení
vybudování nového mostu přes Přímětickou ulici, jehož stavba přinese nepříjemné
dopravní omezení. Chodci a cyklisté ovšem projdou stavbou bezpečně a to speciálním průchodem. O jeho vybudování

se u investora stavby obchvatu Ředitelství
silnic a dálnic zasadil společně s Policií ČR
starosta Grois. „Mám radost, že projektová dokumentace speciálního podchodu

nému pádu břemene o hmotnosti několika
tun. Na tento tubus bude z každé strany
navazovat zpevněný povrch z panelů pro
větší komfort chodců a cyklistů. „Pořád
ale platí, že vstup mimo tento podchod
je přísně zakázán, protože se bude jednat
o staveniště,“ upozorňuje Roman Daniel
ze společnosti Silnice Group, která bude
průchod budovat.

 David Fiala, ministr Dan Ťok a starosta Jan Grois na stavbě obchvatu. 
pod budovaným mostem na Přímětické je
hotová. Měl jsem možnost do ní nahlédnout. Nic tak nebrání tomu, aby byl v létě
vybudován,“ potvrzuje starosta.
Podchod bude 36 metrů d louhý
a 1,7 metrů široký, s pevným povrchem
a osvětlením kvůli bezpečnosti procházejících chodců a projíždějících cyklistů.
Konstrukce navíc spolehlivě odolá případ-

Foto: 2x zp

Přímětická, respektive Hlavní ulice
bude z důvodu budování mostu uzavřena
od 23. července do 8. prosince 2018. Právě
v tomto období budou chodci a cyklisté
podchod využívat.

Kamiony pojedou mimo Znojmo
Starosta Grois také využil setkání
s ministrem Ťokem a předními představiteli v oblasti dopravy k vyřešení dalšího problému. Znojmo bylo totiž jednou
z uvažovaných objízdných tras pro kamiony v případě avizovaného uzavření mostu
u Novomlýnských nádrží.
„Od začátku jsem byl proti tomuto
záměru a bojoval jsem za to, aby tomu
tak nebylo. Proto pro mě bylo obrovskou
radostí a úlevou, když mi David Fiala potvrdil, že kamiony přes Znojmo jezdit nebudou. Ředitelství silnic a dálnic na most
umístí semafory a doprava tam bude takto
regulována,“ dodal starosta. 
zp, lp

Otevřená Únanovská zavřela ulici K Suchopádu
Dvě velké dopravní stavby komplikují provoz ve Znojmě a jeho okolí.
S oběma souvisejí četné uzavírky.
První stavbou jsou opravy průtahů obcemi Kuchařovice, Suchohrdly
a Znojmo-Přímětice, jejichž investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, druhou pak stavba
obchvatu Znojma, jejímž investorem je
Ředitelství silnic a dálnic.

Opravy průtahů uzavřely 21. května ulici K Suchopádu v Příměticích,
a to až do 22. července. V Příměticích
zůstane též do 22. července zcela zavřena i ulice Vranovská, a to z důvodu
pokračujících pracích na opravě mostu, a v ulici Na Návsi bude do 22. července platit už jen částečná uzavírka.
Od 23. července do 28. října budou
v ulici K Suchopádu a v ulici Kuchařo-

vická v Suchohrdlech platit uzavírky
částečné.
Detailní informace k uzavírkám
včetně stanových objízdných tras najdete na webu města www.znojmocity.cz
Stavba obchvatu Znojma naopak
otevřela 21. května ulici Únanovskou.
Plánovaná uzavírka Přímětické ulice
kvůli stavbě mostu je naplánovaná až
od 23. července do 8. prosince 2018.lp
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STALO SE
VZPOMNĚLI NA OBĚTI VÁLKY
V den státního svátku 8. května si
třiasedmdesátileté výročí od konce
druhé světové války připomněli
na městském hřbitově představitelé
vedení města, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu, členové
různých spolků a sdružení a také
četní hosté. Mezi nimi byl i generální konzul Ruské federace v Brně
Alexander Nikolajevič Budajev. Starosta Znojma Jan Grois připomněl
hrůzy II. světové války i klíčovou
úlohu našich spojenců. Pietní akt
pokračoval na Mariánském náměstí,
kde byly kladeny věnce a květiny
k soše rudoarmějce.
VYSADILI DVĚ PAMĚTNÍ LÍPY
Ve Znojmě byly vysazeny dvě
pamětní lípy, a to na nádvoří Jihomoravského muzea a na Žižkově
náměstí. Slavnostní výsadby se
zúčastnil místostarosta města Jan
Blaha, ředitelka Jihomoravského
muzea Vladimíra Durajková, senátor
Pavel Štohl a zástupci kraje. Letos
slavíme 100. výročí vzniku Československa, proto bude během roku
vysázeno na jižní Moravě 100 lip
srdčitých pro připomenutí této
významné historické události.
OPRAVY PRŮTAHU V DOBŠICÍCH
V Dobšicích se po etapách opravuje
průtah obcí. Aktuálně stavební práce uzavřely Brněnskou ulici v úseku
od křižovatky s ulicí Lahoferova.
Opravovaný úsek bude končit před
křižovatkou se silnicí vedoucí na Pohořelice (II/412) na konci Dobšic.
Uzavírka potrvá až do 30. listopadu. Objízdná trasa pro veškerý
provoz vede obousměrně po ulici
Družstevní až k okružní křižovatce
u Baumaxu, dále prvním výjezdem
ve směru na Pohořelice. Uzavírky
ovlivní i linky autobusové dopravy.
PLOVÁRNA V LOUCE OTEVŘENA
M ě s t s k á p l ová r n a Lo u k a j e
od 19. května otevřena návštěvníkům. Do patnácté sezony vstoupila
s perfektně připraveným areálem
a vyčištěnými bazény. Kapacita plovárny je 2 450 lidí. Otevírací doba:
květen, červen (12.00–18.00), červenec až srpen (10.00–20.00) s nočním koupáním (20.30–22.30). Více
informací k ceníku a otevírací době
na www.plovarnalouka-znojmo.cz.
ZÁCHRANA MOSTU
Krajské zastupitelstvo schválilo dotaci pět milionů korun na záchranu
mostu přes Švýcarskou zátoku, chatařskou destinaci mnoha Znojmáků.
Jde o klíčové rozhodnutí pro turistický ruch na Vranovské přehradě.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 28. června 2018, uzávěrka je 18. června.
DĚTSKÝ DEN A PIVNÍ SLAVNOSTI
UZAVŘOU NÁMĚSTÍ
Z důvodu umístění zázemí pro konání akce Dětský den bude ´plná
uzavírka Komenského náměstí
2. června od 7.00 do 18.00 hodin.
A akce Pivní slavnosti, která bude
v centru města Znojma probíhat
9. června, uzavře pro auta taktéž
zcela ulici Přemyslovskou a Václavské a Horní náměstí a to v termínu
od 6.00 hod. 8. června do 6.00 hodin 10. června.
SBĚRNÝ DVŮR V PŘÍMĚTICÍCH
JE UZAVŘEN
V souvislosti s rekonstrukcí a uzavřením silnice K Suchopádu v Příměticích je od 21. května uzavřen
sběrný dvůr v Příměticích, a to
po dobu dvou měsíců. V provozu bude sběrný dvůr na ulici
Dobšická.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží sběrné nádoby hnědé barvy, je
prováděn každý lichý týden.
ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Místní poplatek ve výši 400 korun
na osobu za odstraňování komunálních odpadů bude splatný
k 30. červnu 2018. Uhradit ho
lze několika způsoby, například
na pokladně Městského úřadu
Znojmo na Obrokové ulici.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete podat jak komerční, tak řádkovou inzerci. Řádkovou inzerci si
mohou podat pouze soukromé
osoby. Inzerenti, kteří nabízí
jakékoliv pracovní místo nebo
brigádu, mají možnost v LISTECH
inzerovat vždy zdarma!
Ceník a veškeré informace ke komerční a soukromé inzerci jsou
uveřejněny na www.znojmocity.cz
nebo je získ áte na e -mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná,
se kterou je třeba se předem
na zápůjčce domluvit na tel.
721 505 910. Zapůjčené kostýmy
není třeba po použití prát ani čistit,
ale je nutné je vrátit neponičené!

Prostory galerie dostanou levitující
okna. Město začalo s rekonstrukcí
Novým dějištěm kulturního
a společenského dění ve Znojmě
se letos stane Galerie a Prostor (čili
GaP) znojemského spolku Umění
do Znojma.
GaP vzniká v domě na rohu
Kollárovy ulice a nám. Republiky
v městských prostorách, které Znojmo na vlastní náklady opravuje. Celý
projekt realizuje Správa nemovitostí
města Znojma ve spolupráci s vedením
města a spolkem Umění do Znojma.
Do rekonstrukce spolu s elektroinstalací i montáží speciálních oken investuje město více než 2 500 000 korun.
Spolek Umění do Znojma, který bude
GaP provozovat, pak sehnal i formou
crowdfundingu tři čtvrtě milionů korun, které investuje do interiérového
vybavení a mobiliáře.
V GaPu budou vedle výstav probíhat přednášky a přednáškové cykly,
tvůrčí dílny pro děti, komentované
prohlídky, galerijní animace a hudební
i divadelní projekty. Zastupitelé tak
spolku na jejich činnost schválili letos
dotaci 180 000 korun.
Práce na rekonstrukci galerie již
v budově začaly. Dělníci oklepali omítky a pustili se do stavebních zásahů
podle návrhu mladých znojemských

 Zatím je v galerii jen hromada suti. Už na podzim zde ale najde návštěvník obrazy
a ochutná kávu u levitujícího okna. 
Foto: Archiv Umění do Znojma

architektů ze studia ORA. Galerie se
tak bude pyšnit originálními, takzvanými levitujícími okny, z dílny firmy
JÁNOŠÍK OKNA – DVEŘE s.r.o. Jedinečnost prostoru doplní i atypické napájecí lišty a reflektory firmy
Lightborn s.r.o.
Podle původního projektu se měla
galerie otevřít v létě. Z důvodu rozsáhlosti prací se ovšem celý harmonogram
posunul a již nyní je jasné, že se umělci
i návštěvníci do nové galerie podívají
až na podzim. „Právě jsme ve fázi, kdy

vybíráme, která z výstav bude zahajovací. Návštěvníci se ale už nyní mohou
těšit například na výtvarná díla Milana
Caise, jinak frontmana skupiny Tata
Bojs nebo na malířskou tvorbu Vladimíra Houdka, jednoho z klíčových
výtvarníků mladé generace, který získal nejprestižnější cenu, jakou u nás
mladý výtvarník může dostat, totiž
Cenu Jindřicha Chalupeckého, “ přiblížila Andrea Krejčí malou ochutnávku toho, co spolek Umění do Znojma
pro veřejnost připravuje. 
lp, pm

Přijďte si s námi poprvé užít
akci Znojemský den bez úrazu
V rámci projektu Zdravé město Znojmo se v úterý 12. června
od 10.00 na Horním náměstí uskuteční první ročník Znojemského dne
bez úrazu.
Jedná se o osvětovou kampaň, která
má za cíl upozornit veřejnost na mož-

nosti prevence úrazů nebo jak se zachovat, když už k úrazu dojde. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Znojmo (SZŠ a VOŠZ)
ve spolupráci se Zdravým městem
Znojmem, složkami integrovaného
záchranného systému (IZS) a dalšími

 Zásah zdravotníků uvidíte na Horním náměstí.

Foto: Archiv ZL

partnery připravila pestrý program.
Ten bude obsahovat ukázku profesionálního zásahu záchranářů, hasičů
i policistů při simulované dopravní nehodě i možnost seznámit se s výbavou
záchranného hasičského a sanitního
vozu a s vybavením a technikou policie.
Příchozí si mohou za asistence
studentů vyzkoušet poskytování první
pomoci. BESIP si připraví simulátor
nárazu, ve kterém si zájemci budou
moci na vlastní kůži vyzkoušet dopravní nehodu nanečisto a připomenout si důležitost zádržných systémů
ve voze.
Stánek Vojenské zdravotní pojišťovny ČR nabídne měření tlaku a tuku
v těle. Cyklo klub Kučera Znojmo připraví jízdu zručnosti, technickou prohlídku jízdních kol a dopravní testy.
Od 15.30 proběhne vyhodnocení
soutěže Do práce na kole. Pro nejlepší
účastníky jsou připraveny permanentky do znojemských sportovišť a ceny
od partnerů projektu.
pm
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Radnice společně s Nenym
rozjíždí projekt Kolumbus #2
nictvím sociálních sítí (jednotícím
Podpora vzdělávání talentova- NENY PŮJDE DO ŠKOL
ných žáků, a to i ze sociálně slabých
Tváří a propagátorem projektu je prvkem bude hashtag kolumbus #2).
rodin je ve zkratce hlavní cíl projektu Neny. Rapper, který stojí za úspěšným V plánu jsou i besedy na školách.
Kolumbus #2, který rozjíždí vedení projektem Najdi svou cestu, jenž se „Nenyho budou žáci a studenti poměsta. Tváří a propagátorem projek- snaží pomoci dětem najít vlastní cíl. slouchat určitě více a raději než nás,
tu je oblíbený rapper, zpěvák, textař „Sám vím, jak těžké je poprat se se zástupce města,“ říká s nadsázkou
a speaker Neny.
životem. Když na sobě ale budete pra- a úsměvem starosta Grois. „A o to jde
„V českém školství se nerovnost covat, vyplatí se to,“ říká Neny, který – vzbudit v nich touhu být v něčem
projevuje už od základních škol, a to se prošel těžkými životními zkouška- dobrý,“ doplňuje. Propagace by se
budeme snažit odbourat. Jít si za svým mi. Propagovat projekt Kolumbus #2 měla rozjet s novým školním rokem
snem, za svým cílem, takovou šanci by a vůbec podporovat myšlenku vzdě- 2018/2019.
měl totiž dostat každý. Proto přicházíme lávání bude Neny zejména prostředVÝZVA MÍSTOSTAROSTY
s projektem Kolumbus #2,“ vyMECENÁŠŮM
světluje důvody vzniku projek„Považuji za velký vklad, že
tu starosta Znojma Jan Grois.
se škála oblastí vzdělávání podKolumbus #2 funguje
porovaných městem rozrostla
ve dvou rovinách. Institucioo další pilíř, který je velmi důnální podpora je realizována
ležitý. Průmyslová revoluce 4.0
formou dotačního programu,
(automatizace, robotizace, 3D
jehož oprávněnými žadateli
tisk) se neobejde bez vzdělaných
jsou základní, střední a vysoké
lidí. Rád bych vyzval znojemškoly na území města Znojma.
ské mecenáše, aby se též zapojili,
V rozpočtu na rok 2018 je
zřídili vlastní nadace. Mohou se
na toto alokována částka 2 miinspirovat dobou první republiliony korun. Základní školy
ky, kdy jen na reálném gymnámohou o příspěvek žádat bez
ziu ve Znojmě bylo vedeno pět
ohledu na termín, ostatní škostudijních nadací, které vyplály od 1. června do 15. června
cely peníze jak sociálně slabým,
2018. A dále je to individuáltak i nadaným studentům. Tyto
ní podpora (stipendijní proaktivity se mohou někdy v bugram), který bude realizován
doucnu propojit a vyústit v zaloformou poskytovaných stipenžení Znojemského fondu vzdědií jednotlivcům ve výši 10 000
lání. Vždyť peníze na vzdělávání
korun/rok a 5 000 korun/rok.
 „Rád bych inspiroval děti a mládežníky k tomu, aby
V rozpočtu je na tento stipen- na sobě pracovali, i když jim třeba osud zrovna není naklo- jsou k nezaplacení,“ konstatoval
bývalý pedagog, místostarosta
dijní program letos uvolněno něný. Všechno totiž jde, když se chce,“ říká Neny.

Foto: Archiv ZL Jan Blaha.
zp, lp
300 000 korun.

Retz bude dějištěm velké
cyklistické události
Ještě pár dní, přesně do 30. května, se můžete hlásit na známý rakouský závod v nedalekém Retzu.
Míří na něj i čeští mistři v cyklistice.
Partnerské město Znojma se o víkendu 9.–10. června 2018 stane dějištěm
6. ročníku klasické cyklojízdy s názvem
In Velo Veritas. V sobotu 9. června bude
poprvé pro závodníky a návštěvníky
připraven od 9.00 hodin požitkářský
trh s cyklistickým vybavením, ale také
s regionálními specialitami.
Hlavní částí In Velo Veritas budou
v neděli 10. června tři trasy v délce 70,
140 a 210 km.
Na startu se sejdou nejen cyklisté
z Rakouska, ale i ze sousedních zemí.
Pořadatelé očekávají více než 700 účastníků. Uvítají mezi nimi i osobnosti čes-

ké cyklistiky sedmdesátých a osmdesátých let Svatopluka Henkeho, Libora
Matějku, Romana Kreuzigera st., Lubomíra Burdu a Jiřího Konečného.
Základním předpokladem pro účast
je klasické jízdní kolo roku výroby 1987
a starší s pákou převodníku na rámu kola
a pedály s řemínky. Ve stejném víkendu
také vrcholí 48. ročník slavnosti vinařů
v Retzu. O bohatý program je tak opět
postaráno.lp
Uzávěrka přihlášek do závodu
In Velo Veritas
je ve středu 30. května.
Více informací k závodu
a přihláškám
na www.inveloveritas.at.

Do práce na kole
jde do finále
Až do 31. května ve Znojmě probíhá soutěž Do práce na kole.
V letošním roce se do kampaně
přihlásilo rekordních 67 soutěžících,
kteří se na kole, koloběžce, bruslích,
chůzí či během dopravují do zaměstnání. Podstatou projektu Do práce
na kole je dopravit se v měsíci květnu
do práce či do školy vlastním pohonem. Heslo zní: Zachraňme město.
Nejlepší účastníci v jednotlivých kategoriích se mohou těšit na různé
ceny, například v podobě permanentek do znojemských sportovišť
nebo různé cyklistické doplňky. Vyhodnocení soutěže proběhne v úterý 12. června od 15.30 na Horním
náměstí ve Znojmě za přítomnosti
místostarosty Jakuba Malačky.  pm
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
SBÍRALI INJEKČNÍ
STŘÍKAČKY
V letošním roce eviduje Městská
policie Znojmo již čtyřicet dva
událostí, v rámci kterých strážníci odstranili z ulic a veřejných
prostranství pohozené injekční
stříkačky. Posbíraný materiál je
vždy zlikvidován jako biologicky
nebezpečný odpad. V případě, že
injekční stříkačku najdete, nikdy
na ni nesahejte, ale zavolejte
na linku 156.
RVAČKA U DISKOTÉKY
Městská policie řešila rvačku před
diskotékou na ulici 17. listopadu
ve Znojmě. Jeden z mladíků měl
být udeřen do hlavy lahví od piva
a druhý zasažen pepřovým sprejem, a podle svědků měli padat
i rány pěstí. V rukách strážníků
skončil i další rváč, který musel
být ošetřen v nemocnici kvůli
údajným bolestem ramene. Strážníci účastníky i svědky převezli
na oddělení státní policie.
VYDĚSIL OBSLUHU
STÁNKU
V odpoledních hodinách požádal strážníky o pomoc muž a to
před agresivním zákazníkem
stánku s občerstvením na Horním náměstí. Na stánek se ihned
zaměřila kamera a strážníci dorazili na místo do dvou minut.
Devatenáctiletý zákazník nejprve po obsluze hodil peníze,
bouchal do pultu a za křiku se
dostal do vnitřního prostoru
stánku a blížil se k vyděšené
obsluze. V dalším konání mu ale
zabránili dva muži, kteří ho vytáhli ze stánku ven. Po příjezdu
strážníků se pokusil o útěk, a tak
mu nasadili pouta. Z důvodu
zjištění totožnosti ho poté předvedli na oddělení státní policie.
Mladíka, kterému byla naměřena
2 ‰ alkoholu, si zde převzal otec,
který se zaručil, že ho odveze
domů. Strážníci případ předali
přestupkové komisi.
NAPADLI ŘIDIČE TAXI
Podle oznámení na lince 156 měla
trojice osob napadnout řidiče
taxi na Hakenově ulici. Po té, co
strážníci dorazili na místo, situaci
uklidnili. Zajistili totožnost svědka
i údajných agresorů, kteří byli
v podnapilém stavu. O napadeného se postarali zdravotničtí
záchranáři. Věc si na místě převzali státní policisté, jelikož došlo
k ublížení na zdraví a nebyl jasný
důvod útoku.
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V Gránickém údolí
řádí vandalové
„Prosíme občany, aby si při návštěvě Gránického údolí více všímali
podezřelých aktivit,“ vyzval spoluobčany Ondřej Benešovský z Městských
lesů Znojmo.
K výzvě má pracovník lesů pádný
důvod. Oblíbená naučná stezka v Gránicích totiž přišla kvůli řádění vandalů
k pořádné újmě. Škody dosahují několika desítek tisíc korun.
Vandalové zničili pár dřevěných
zvířátek, vyvrátili zábradlí mostku
u Pivcova pramene, kde také poničili

naučnou ceduli a v domečku Karkulky
vysklili okno a poškodili dveře. Bez
újmy nezůstala ani dřevěná zvířátka – dvě sochy prasátek zmizely a jedna je zničená. „Jde již o třetí případ.
Bohužel stále nedokážeme pochopit,
proč někdo musí ničit něco, co slouží
široké veřejnosti a hlavně dětem,“ řekl
právem notně rozladěný Ondřej Benešovský. Městské lesy již v souvislosti
s opakovaným vandalismem podaly trestní oznámení na Policii České
republiky. 
lp

Policistou se na jeden
den může stát každý
Policie zve na workshop. Zájemci
si na jeden den vyzkouší, jaké to je být
policistou, ale dozví se i jaké podmínky je čekají, pokud si práci policisty
vyberou za své povolání.
Workshop s názvem Policistou
na zkoušku chce oslovit především ty,
kteří mají zájem o smysluplnou a odpovědnou práci a zvažují možnost
absolvovat přijímací řízení do služebního poměru příslušníka Policie České
republiky.
Návštěvníci workshopu poznají
práci jednotlivých policejních služeb
v akci, prohlédnou si vybavení, výzbroj i výstroj. Budou také seznámeni
s podmínkami přijímacího řízení včetně psychologického testu a možnosti
absolvování testů tělesné zdatnosti

(úspěšné splnění testů je zohledněno
v přijímacím řízení v případě, že je zahájeno do jednoho roku). Připraveny
jsou komentované dynamické ukázky
zásahové jednotky, speciální pořádkové jednotky a výcviku policejních
psů.
Workshop pořádá Krajské ředitelství Policie JmK, a to ve středu 6. června
v areálu Policie ČR ve Znojmě – vstup
z ulice Rumunská (přes klub IPA). pm
U zájemců o absolvování testů
tělesné zdatnosti je nutná
registrace na telefonním čísle
+420 725 661 035 nebo případně
písemně na e-mail
hana.kolarova@pcr.cz.

Novinky v zateplování
bytových domů
 Bez újmy nezůstala ani dřevěná zvířátka – dvě sochy prasátek zmizely a jedna je zničená.

Foto: Archiv ZL

Vodácká sezóna na Dyji startuje
Dyje láká každý rok více vodáků.
Letos mohou poprvé stanovat i na tábořišti v Hevlíně.
Nasednout do lodí lze od základny
Centrum Vodárna pod Znojemskou
přehradou. Před vyplutím se tu vodáci mohou posilnit u stánku s občerstvením a děti se vyřádí na beachovém hřišti. Dyje nabízí ke splutí
celkem 55 kilometrů a tři tábořiště,
která každým rokem přinesou něco
nového. V Krhovicích je letos přivítá
zrekultivovaný prostor a nová zábava –

 Dyje vodácká.

v koruně stromu tu naleznou simulaci ptačího hnízda, kam děti mohou
vlézt a pozorovat okolí okem ptáků.
Ještě více plochy na stanování nabídne tábořiště v Hrádku a nová plocha
pro stany vznikla i v Hevlíně, kde se
doposud oficiálně stanovat nemohlo.
Připravený je i vodácký autobus, který zařídí dopravu zpět do Znojma.
Autobus prozatím jezdí pouze o víkendech a lze si ho rezer vovat
na www.pujcovna.vodaci.org.
Půjčovna lodí Dyje kromě výpůjček lodí pracuje i s dětmi.
Ty často využívají vodácké
kurzy v rámci svých školních výletů. Širokou veřejnost a ty, kteří vyhledávají
adrenalinový zážitek, zvou
znojemští vodáci na společné splutí rakouské
řeky Salza. Mladé vodáky
ve Znojmě ale podpoří
každý, kdo si zde loď vypůjčí. Půjčovna totiž část
výdělku věnuje na provoz Vodáckého oddílu
Foto: Archiv ZL Neptun. 
pm, lp

Podpora pro energeticky úsporná
opatření v bytových domech pokračuje i v tomto roce.
Příjem žádostí o podporu potrvá do vyčerpání alokace, maximálně
do 29. listopadu 2019. Již 78. výzva
přináší nové možnosti pro podporu
bytových družstev, která sice nejsou
výhradním vlastníkem bytového
domu, ale vykonávají funkci správce
bytového domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně
se pro tato družstva podařilo vyjednat
možnost získání podpory za celý bytový dům. Pro společenství vlastníků
jednotek a fyzické osoby přibyla nově
možnost v určitých případech po-

dat žádost o podporu mimo režim
veřejné podpory a de minimis. Snížen byl také počet povinných příloh
žádosti.
Podařilo se vyjednat také příznivější podmínky pro čerpání podpory
na plynové kondenzační kotle nebo
tepelná čerpadla. Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené
technické nároky pro bytové domy,
které jsou kulturní památkou nebo se
nacházejí v památkové rezervaci nebo
v památkové zóně. Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových domech III naleznete
na www.znojmocity.cz (tiskové zprávy
z 14. 3. 2018). 
lp

Vyberte nejpovedenější
snímek fotosoutěže
V rámci oslav 20. výročí partnerství měst Znojma a Retzu proběhla
fotosoutěž Fotíme u sousedů, kdy
Češi fotili rakouský Retz a Rakušané
naopak Znojmo.
Soutěžní snímky byly ve Dnech
partnerských měst (4.–5. května) vystaveny na Horním náměstí, kde také
proběhlo první kolo hlasování. Nyní
hlasování pokračuje dál, a to na facebookové stránce města Znojma. Hlasovat je možné do 31. května 2018
(přímý link hlasování: http://bit.ly/Fo-

tosoutezHlas). Hlasující označí reakcí
To se mi líbí ten snímek, který je v jednotlivých kategoriích (I.–III.) nejvíce
zaujal, přičemž jedna reakce znamená
jeden hlas. Všechny hlasy z facebookového hlasování budou poté přičteny
k hlasům, které
fotografie získaly
během pr vního
kola hlasování.
Výherci budou odměněni věcnými
cenami. 
pm

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. KVĚTNA 2018

Městský úřad informuje

Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Moravskoslezské cukrovary, a.s.
hledají
SKLADNÍKA/SKLADNICI
Naskladnění zboží, kontrola, inventury.
Odborné vyučení, zkušenost ve skladu,
průkaz VZV. 5 týdnů dovolené,
odměny. Kontakt: Petra Surovcová,
czhr.nabor@agrana.com,
tel. 515 209 207.

PRÁCE V RAKOUSKU
Firma MEHA v Rakousku
hledá KLEMPÍŘE A STAVITELE
Josef-Sandhofer-Strasse 12,
2000 Stockerau
office@bauspenglerei-meha.at
http://www.bauspenglerei-meha.at/
Plat dle domluvy, min. 1.400 €.
BRIGÁDY V RAKOUSKU
A NĚMECKU
pro každého, i bez němčiny
a s ubytováním.
Zájemci s pohraničí mají možnost
denní docházky. Často krátkodobé
brigády v gastrooboru, zemědělství,
stavebnictví, výrobě apod.
Libra Expres, ag.w7detail@gmail.com
+420 9150 35965 Ľubomír Klimák.
PRACOVNÍK DO VÝROBY
Winjobs
Molln 235 km
Zpracování ryb a mořských plodů.

Mzda od 9,30 EUR/hod. btto +
diety a další benefity. Prac. doba
od PO do ČT, možnost ubytování.
Žádost online: https://winjobs.
cz/portal/#15173954457087cd8c8e6-4336.
PRACOVNICE DO VÝROBY
Winjobs
Peuerbach 235 km
HPP, 1.250 EUR/měs. čistého, možné
navýšení, možnost ubytování,
2-směnný provoz. Žádost online:
https://winjobs.cz/portal/
#1512134995747-1ee7b678-6d2a.
STAVEBNÍ DĚLNÍK
prima-job.cz
Rakousko
Práce pro jednotlivce nebo dvojice,
kde aspoň jeden mluví německy.
Práce na rakouskou smlouvu, velmi
dobré plat. ohodnocení, ubytování
zdarma. Žádost online: https://www.
profesia.cz/prace/marketa-vlaskova/
O3385464 + poslat životopis
s výučním listem.
ŘIDIČ/KA – DORUČOVATEL/KA
BALÍKŮ
ANKA TRANSPORT GmbH
Horní Rakousko
+43 664 1430078 Burka Ünver
Doručování balíků na přidělené trase.
Žádost online na: https://www.
profesia.cz/prace/anka-transportgmbh/O3377733.

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO
vypisuje
pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem,
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
výběrové řízení na pozice

STANIČNÍ SESTRA
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, FINANČNÍ REFERENT
Nástup ihned
Platová třída 10
Podrobné informace včetně požadavků a nutných předpokladů
najdou zájemci na webu www.cssznojmo.cz
Žádost je nutné poslat do 28. 5. 2018 na adresu Centrum sociálních
služeb Znojmo, přísp.org. – personální oddělení,
U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo, popřípadě předat osobně
na stejné adrese Kolaříková Ludmila – personalista,
nebo na Kolarikova.l@cssznojmo.cz, tel. 515 223 592.

Tamura – Europe – Limited, o. s.,
přední světový výrobce transformátorů a elektronických
součástí, hledá vhodné kandidáty na pozici:

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE

ZNOJEMSKÁ BESEDA

SKLADNÍK (VZV, ŘP C)

Masarykovo nám. 22, 669 02 Znojmo
hledá zaměstnance/brigádníka na pozici

ADMINISTRÁTOR LOGISTIKY
A ZÁKAZNICKÉHO SERVISU

UKLÍZEČKA

SPECIALISTA NÁKUP

Požadavky:
– provádění běžného úklidu v budově Znojemské Besedy
a na venkovních akcích organizovaných Znojemskou Besedou
– praní, žehlení – utěrky, ručníky, ubrusy, záclony a další
– zvládání běžných krejčovských oprav je výhodou
– základní uživatelská znalost na PC – MS Office
– zodpovědnost za svěřený majetek a jeho ochranu
před poškozením, zničením a krádeží
Výhody:
– stravenky
– pracovní úvazek plný na dobu určitou (jedná se o zástup)
– věk nerozhoduje
Předpokládaný nástup 1. 6. 2018
V případě zájmu zasílejte životopisy na email:
reditel@znojemskabeseda.cz nebo doručte osobně na sekretariát
Znojemské Besedy. Do předmětu napište: Uklízečka
Termín: do 31. 5. 2018

TECHNIK ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ
(VYHL. 50, min. §6)
NABÍZÍME
• Mzda až do výše 28.500 Kč
• 24 dnů dovolené
• Příjemný kolektiv
• Zajímavou práci ve stabilní a rostoucí mezinárodní společnosti
• Závodní stravování, školení a firemní akce
• Narozeninový dárek
V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22,
Znojmo. Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstance.

Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení,
tel.: 515 284 746, 778 477 612.
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S jarem jede Znojmo na vlně zábavy a sportu
Na vinobraní připochodují
s hudbou římské legie
Znojemské historické vinobraní přinese 14.–16. září 2018 kvalitní
víno a burčák, sběratelské mince, oblíbené historické i hudební scény, odpočinkové zóny a v komponovaném
ohňostroji budeme svědky pochodu
římských legií.
V třídenním programu nebude
chybět loňská novinka Středověká krčma na nádvoří znojemského hradu.
Hradní Sál předků nabídne Víno všemi
smysly. „Pro velký zájem jsme se rozhodli tuto scénu protáhnout na dva
dny. Netradičně poznávat víno tak
budou moci zájemci kromě soboty už
i v pátek,“ objasňuje František Koudela, ředitel pořadatelské Znojemské
Besedy. Zachována zůstane klidnější
neděle. „Nedělní program je zaměřen
hlavně na historické stánkaře. Lidé si
tak mohou nakoupit jejich výrobky již
v klidnější atmosféře. I celý program
na Václavském náměstí bude v relaxačním duchu,“ doplňuje Koudela.
Počítáno je s hojně vyhledávanými
odpočinkovými zónami. Novinkou
pak je, že jedna z nich, a to na ulici
Přemyslovců, bude patřit společnosti LAUFEN, letošnímu partneru vinobraní, který se značkou JIKA slaví
v tomto roce 140 let založení prvního evropského keramického závodu
ve Znojmě.
Na své si během historického průvodu přijdou i sběratelé. Královská
družina bude opět rozhazovat stříbrné
a zlaté mince. Ty zlaté mohou šťastní
chytači vyměnit za vstupenku na příští
vinobraní 2019. Těm, kterým se mince

nepovede ulovit, se nabízí po celou
dobu konání vinobraní ke koupi mince
stříbrné v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici. Motivem
mincí se stala turistická novinka města Znojma pro rok 2018 – Hradební
opevnění.

KONKURZ
NA VINOBRANÍ
V úterý 29. května se koná konkurz
na účinkující do průvodu Znojemského historického vinobraní
2018. Zájemci se mohou hlásit
od 17.00 do 18.00 hod. v Dolním
sále Znojemské Besedy na Masarykově nám. 22 ve Znojmě. Občanský
průkaz s sebou.

Celkový program vinobraní zatím Znojemská Beseda nezveřejnila.
„Větší část programu zatím tajíme.
V následujících dnech si ho však bude
možné prostudovat v naší mobilní
aplikaci Znojemské historické vinobraní dostupné jak pro Android, tak
IOS. V aplikaci budeme postupně vše
doplňovat. Jdeme s dobou a navíc tak
šetříme přírodu. Každoročně se tiskne
obrovské množství programů. Žijeme
však v moderní době, kdy snad každý
má smartphone, tak proč ho nevyužít,“
objasňuje starosta Znojma Jan Grois.
V prodeji je právě druhá vlna zlevněných vstupenek. Za cenu 350 Kč
je možné koupit dvoudenní permanentku až do konce srpna. Nedělní
program zůstává i nadále zdarma.  lp

 Středověká krčma je jednou ze šesti historických scén vinobraní. Letos v ní budete
moci ochutnat vařený vepřový ovar, zelnou polévku, smažené kapří kousky nebo trhanec
s marmeládou. 
Foto: Z. Dvořák

Dětský den začne ukrytými
bytostmi v podzemí
Svůj den „D“ mohou malí občané
města začít ve Znojemském podzemí na akci s názvem Za pohádkou
pohádka.
Kolektiv Znojemského podzemí
připravil ke Dni dětí zábavné putování
podzemím, ve kterém se malí návštěvníci setkají s bytostmi pohádkových
příběhů. Pohádkové bytosti budou
ovšem ukryté za závěsem a představí
se vždy nejprve krátkou replikou vý-

stižně charakterizující pohádkovou
postavu. Úkolem dětí bude uhodnout,
o kterou pohádkovou postavu se jedná.
Na konci putování pak budou hadači
odměněni drobným dárkem.
Akce je vhodná pro děti od 4 let
a koná se v pátek 1. června od 13.30
do 17.00 hodin. Vstupy budou asi
po 5 minutách, poslední v 16.45 hodin. Rezervace není nutná. Vstupné je
jednotné 30 korun na osobu. 
lp

Na děti čeká balónková
dílna i konfetový ohňostroj

 Chůvičky ze znojemské Agentury Sluníčko budou opět malovat na obličeje dětí.

Foto: Archiv ZL

Znojmo se 2. června připojí
k mnoha městům po celém světě,
které si v letním měsíci připomínají
Mezinárodní den dětí.
V Horním, Střední a Dolní parku i v Hradební příkopě se budou
na oslavu dětí a pro děti konat od 10.00
do 17.00 hodin různé aktivity, hry
i sportovní turnaje.
Celý zábavný program s balónkovou dílnou, atrakcemi, kejklemi a žonglováním i chůzí na chůdách bude
moderovat Milan Jonáš. Vítány jsou
hlavně rodiny s dětmi, na které budou
čekat Cykloklub Kučera Znojmo i hokejisté HC Orli Znojmo (10.30–11.30,
14.00–15.00). Příchozí uvidí vystoupení
kroužků SVČ Znojmo (10.00–11.00,
14.00–15.00), Městské policie Znoj-

mo a ukázky slaňování (11.00, 13.00,
15.00), ukázky letu dravého ptactva
(11.00–14.00). Prezentaci má připravenou také Hasičský záchranný sbor
s akcí Hasík a nebude chybět ani pikniková zóna s občerstvením.
Soutěžní stanoviště pro děti mají
přichystané SVČ Znojmo, Městské
lesy Znojmo a Turistický oddíl Čtverka. Pozor, výdej soutěžních kartiček
bude jen do 16.00! A v 15.30 uvidí
děti originální konfetový ohňostroj
na jejich počest. Den dětí nebo také
Mezinárodní den dětí (MDD) se poprvé ve více zemích slavil až roku 1950.
Svátek má oficiální datum 1. června.
Jeho smyslem je upozornit světovou
veřejnost na práva a potřeby dětí i čas
trávený v rodinném kruhu. 
lp
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Vítejte dny, které budou patřit nejen dětem
Závod Extreme 790: Vyběhněte na věž pro sebe i pro Nellu
Kdo nechce přijít o jedinečný
sportovní zážitek, neměl by si nechat ujít 16. června závod Znojmo
Extreme 790. Charitativní akce
ve výběhu na radniční věž odstartuje
ve 13.00 hodin moderátorská dvojice herec Miroslav Hrabě a zpěvačka
Martina Pártlová.
Závod i večerní doprovodný program se budou kompletně odehrávat
na Obrokové ulici, ve které přibude
další velkoplošná obrazovka pro přenos závodu. „Jedna obrazovka bude
umístěna přímo u radniční věže, druhá pak níže před obchodním domem
Dyje,“ říká starosta Znojma Jan Grois,
který se stejně jako v předchozích ročnících zařadí mezi závodníky. Stánky
s občerstvením jsou samozřejmostí.
S outěžit s e bude v kategoriích muži, ženy a mix, každý tým
musí mít pět členů. Začátek závodu
bude v 13.00 hodin, přičemž mezi
12.00 a 13.00 hodinou si budou moci
závodníci opět projít radniční věž
a prozkoumat tak terén. „Ale opravdu jen projít, žádné běhání, aby nedošlo k úrazu,“ doplňuje Jan Grois.

První ročník závodu Znojmo Extreme 790 se konal v roce 2016 a byl
součástí oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město.
Úkolem běžců je zdolat v týmu
dohromady 790 schodů šest století staré radniční věže. Překážkou
závodníkům je prašné prostředí,
různé typy schodů i snížená viditelnost. Důležitá je tak nejen rychlost
závodníků, ale také jejich šikovnost
a obratnost. Startovné putuje vždy
na dobročinné účely.

 Vždy je při závodě dobrá zábava. 

Předpokládaný čas vyhlášení výsledků
je 18.00, předání cen proběhne také
na Obrokové.
Startovné charitativního závodu,
které je letos 1 000 korun za tým, putuje na podporu Znojmačce Nelle Liš-

Foto: Bedřich Čermák

kové, a to přímo přes účet Nadačního
fondu Pink Bubble (253135368/0300,
v.s. 20180616). Nella trpí těžkým onemocněním ledvin – o ty svoje přišla
a ty transplantované moc nezabraly.
Nemůže kvůli tomu žít normální život.

Sama ale nezahálí. Ručně vyrábí krásná
mýdla a velice ráda maluje, a tak právě
pracuje na malovaných obrázcích látkových tašek. Nellu tak bude možné
přímo na akci podpořit i jinak než
startovným. „Děkuji všem, kteří mi
chtějí pomoci,“ vzkázala sympatická
mladá slečna.
Na organizaci již 3. ročníku závodu, který proběhne v sobotu 16. června, město i letos spolupracuje s Rabbits
Znojmo. Více informací na www.extreme790.cz. 
zp, lp

Pivní slavnosti poprvé jen se znojemským pivem
Hlavní letošní novinkou Pivních
slavností je, že ve stáncích budou své
produkty prezentovat pouze pivovary ze Znojemska. O program se opět
postará město.
Na Pivních slavnostech 2018 bude
9. června držet pevně v rukou dirigentskou taktovku hlavní pořadatel
město Znojmo, a to poprvé s partnerem Znojemským městským pivovarem. „Jsem moc rád, že se náš pivovar
stal generálním partnerem Pivních

slavností. Lidem proto letos můžeme
nabídnout výhradně znojemská piva,“
uvedl ředitel Znojemského městského
pivovaru Miroslav Harašta, a pokračoval: „Co se týká rozmístění stánků, převzali jsme koncept z minulého roku.
Na Horním a na Václavském náměstí
najdou návštěvníci pivo Znojemského
městského pivovaru. A na ulici Přemyslovců soustředíme mikropivovary
ze Znojemska jako Zlatý Josef, Pivovar
Hnanice, Dráteník z Únanova, Tesák,

 Na Pivních slavnostech čeká návštěvníky skvělé pivo, dobré jídlo a parádní muzika.
 Foto: Archiv ZL

tedy Hasičský pivovar z Bítova a Pivovar u Šneka ze Znojma.“
Na Pivákách, jak slavnosti familiárně přezdívají Znojmáci, nabídne
městský pivovar několik druhů piv.
„Budeme čepovat 10°, 11° filtrovanou
i nefiltrovanou, 12°, černou 10° a 14°
a připravili jsme speciál letní pivo, které bude takovým našim překvapením,“
usmívá se Miroslav Harašta. Důvod
k úsměvu má. O pivo ze Znojemského
městského pivovaru je zájem. Vyváží
ho i za hranice republiky na Slovensko i do Rakouska. „Ve Znojmě máme
nově pronajatou provozovnu Café muZeum, naopak po zvážení jsme uzavřeli malou provozovnu KriZe. Ponecháme si ale tři provozovny v blízkosti
pivovaru. Naše pivo si tak i na Pivních
slavnostech dáte v HoZpodě v budově
Znojemské Besedy, dále na TeraZe
u rotundy a na ulici Přemyslovců v již
zmiňovaném Café muZeu. V příštím
roce plánujeme otevřít novou restauraci přímo v areálu pivovaru, a tím
končíme. Není našim cílem mít další
gastro provozovny po Znojmě,“ vyjmenovává ředitel Harašta.
„Zastávám názor, že každé historicky větší město by mělo mít svoji

varnu piva, jako je tomu tady. Chceme,
aby si turisté, kteří přijedou do Znojma
nejen na Pivní slavnosti, ale i v průběhu roku, spojili návštěvu Znojma
s místním pivem,“ popsal své přání
Miroslav Harašta.
Pivní slavnosti jsou také synonymem hutné zábavy, která každoročně
roztočí kolo blížícího se léta na plné
obrátky. Pracovníci z pořadatelské
Znojemské Besedy k tomu přizvali
do centra Znojma několik vyhlášených
kapel. A chybět nebude ani občerstvení
vhodné ke zlatavému moku. 
lp

Program Pivních
slavností 2018
Horní nám.
15.00 Kohout plaší smrt
17.00 Alkehol
19.00 Visací zámek
21.00 Mandrage
Václavské nám.
16.00 Vypuštěné koupaliště
18.00 Zoči Voči
20.00 Cocotte minute
22.00 Páni kluci
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Sociální služby a školství

Tlapky patří psům
a teď i dětem
Tlapky – kroužek pro sociálně
ohrožené děti z programu Pět P připravili společnými silami dobrovolníci Dobrovolnického centra ADRA
Znojmo a Výcvikového canisterapeutickehé sdružení Hafík.
Dobrovolníci se nyní každých čtrnáct dní setkávají s dětmi v prostorách
areálu starých bazénů u městských
lázní, kde se potkají s canisterapeutickými psy. Při sestavovaní programu
pro děti jsou nápomocni i další dobrovolníci ADRA a maminky od některých dětí.
„V rámci kroužku mají děti možnost seznámit se zábavnou formou
s psími plemeny, výcvikem a péčí
o psa, psími sporty, prevencí úrazů
psem, myslivostí a mnoho dalšího.
Děti si i samy vymyslely výstižný název

kroužku, a to Tlapky,“ uvedla dobrovolnice Adéla Kubalíková.
Myšlenka uspořádat takový kroužek přišla velmi spontánně. „Martin
Klika, který má dva terapeutické psy,
se zabývá především canisterapií u seniorů bydlících v domově U Lesíka
a na Oddělení dlouhodobě nemocných
ve znojemské nemocnici. Napadlo nás,
že by bylo skvělé poskytnout pomocnou tlapku či ruku i dětem v Pět P. Již
v loňském roce jsme pro ně uspořádali
dvě jednorázová setkání s pejsky. Děti
byly z aktivit nadšené, a to byla asi
hlavní motivace pro další rozšíření
našich společných aktivit,“ doplnila
Adéla Kubalíková, která jménem všech
poděkovala organizátorům kroužku a městu Znojmu za poskytnutí
areálu. 
lp

Chvilka poezie ve Znojmě

 V budově na Jezuitském náměstí soutěžily v recitaci tři desítky dětí. 

Mateřská škola, základní škola
a praktická škola Znojmo pořádala
oblastní kolo speciálních škol v recitaci.
Pozvání přijaly školy z Brna – Ibsenky, Mikulova, Břeclavi, Hustopečí, Moravských Budějovic a soutěžící
přijeli až ze slovenské Spišské Nové
Vsi. Město Znojmo věnovalo všem
účastníkům upomínkové předměty a ti

Foto. Archiv školy

nejlepší obdrželi jako cenu knihu s věnováním – byli to znojemští Eva Pavlíková, Mikuláš Falc a Ondřej Hrdlička,
z Hustopečí Daniel Nejezchleb a Martin Loskot, z Moravských Budějovic
Zdeněk Slabý a Dominik Danihel,
z Mikulova Miroslav Beránek, z Brna Ibsenky Michal Chudáček a ze Spišské
Nové Vsi sestry Šarišské. 
lp

Úsměvy podpořili štědří dárci

 Canisterapie příznivě působí na zdraví člověka. Někdy se také mluví o léčbě psí láskou.

Foto: DC ADRA Znojmo

Ve znojemské Sportovní hale
skončil 5. ročník setkání lidí s postižením i bez něj Úsměvy 2018.
S cílem posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob
a vytvořit jim příležitost pro pravidelné setkávání s veřejností a přáteli je
každoročně pořádá Oblastní charita
Znojmo ve spolupráci s Denním stacionářem sv. Damiána. Letošní téma
Zpátky do minulosti provázelo účastníky na dvaceti stanovištích, kde cestovali časem napříč historií od lovení
mamutů až po současnost. „Výzvou se
pro mnohé stalo zhotovení Stroje času.
Sešly se nám velmi kreativní výtvory,“
uvedla Soňa Foitová, vedoucí Denního
stacionáře.

Účastníci ze sociálních služeb, školek a škol ze dvou krajů Česka a z nedalekého Rakouska si užili den také
ve společnosti místostarosty Znojma
Jana Blahy, vedoucího sociálního odboru Stanislava Maara a ředitele Oblastní charity Znojmo Evžena Adámka.
Úsměvy 2018 navštívilo přes 540 lidí.
„V tento den na podporu akce a svozové
služby uživatelů Denního stacionáře
věnovali jednotliví dárci a dva pracovní
kolektivy finanční dary v hodnotě 6 128
korun. Děkujeme všem dárcům i sponzorům a spolupracovníkům,“ uvedla
Soňa Foitová. Fotografie z akce Úsměvy
2018 můžete shlédnout na stránkách
www.znojmo.charita.cz nebo na Facebooku Oblastní charity Znojmo.
lp

Klub Coolna jede na 100%
Stoprocentní úspěšností v kritériích kvality se může pyšnit Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub
Coolna Znojmo.
V letošním roce tým Coolny spadající pod Oblastní charitu Znojmo
absolvoval externí nezávislou metodickou návštěvu, která se zaměřila
na oblasti ochrany práv, uzavírání
smluv, proces individuálního plánování a výstup z inspekce Ministerstva
práce a sociálních věcí.

Metodická návštěva konstatovala,
že Sociální služba Klub Coolna Znojmo je poskytována kvalitně v souladu
s hodnotami České asociace streetwork (ČAS), má nastaveny procesy,
které vedou k trvalému rozvoji kvality
a zařízení je příkladem dobré praxe
v oboru.
Rozvojový audit ČAS tak znojemskému zařízení na základě výborného výsledku udělil osvědčení kvality
na pět let. lp

 Halou se nesl nejen srdečný smích, ale i hudba a hmatatelná radost z příjemně prožitého dne. 
Foto: Archiv OCH Znojmo
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Školství, společnost

Znojemská Little
Louisa zářila v Praze

Za špagety získal Martin
Kostrej postupové stříbro
Už pojedenácté se v Přerově konala mezinárodní soutěž pro mladé
kuchaře a číšníky Gastro Makro Cup
2018. Znojemská Přímka si z ní odvezla postupové stříbro.
Prestižní soutěž byla současně také
nominačním kláním o postup do celorepublikového finále v Brně, kam se
dostanou pouze držitelé zlaté a stříbrné medaile.
Kuchaři dostali za soutěžní úkol
připravit pokrmy z tresky i těstovin.
Martin Kostrej, student 1. ročníku
střední školy na Přímětické si za pokrm Semolinové špagety s houbovou
omáčkou z lišek a žampionů, se segmenty hub a parmazánu, odvezl druhé
místo a postup do finále. 
lp

 Reprezentanti firmy Little Louisa na veletrhu. 

Studenti oboru Podnikání, obchod a služby znojemské střední školy na Přímětické ulici vyjeli do Prahy
na 23. ročník veletrhu JA Studentská
firma roku 2018.
„Na tomto veletrhu se prezentují
studenti ze středních škol celé České
republiky, kteří si v rámci výuky ekonomických předmětů založí vlastní
obchodní společnost. Ta funguje pod
vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout
do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci.
Jedná se o reálnou činnost, nikoliv
fiktivní,“ vysvětluje pedagožka Květoslava Pykalová.
Čtyřicet týmů představilo předmět
svého podnikání. K vidění byly držáky
z tenisových míčků, kvalitní koření,
mýdla, telefonní kryty, zdravé svačinky, funkční vaky s vonnými pytlíčky
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Foto: Archiv školy

určené k cestování a sportu a celá řada
dalších výrobků.
Studentská firma (dále jen SF) ze
znojemské Přímky se zabývá výrobou
domácích přírodních nápojů (šípkového a zázvorového) a šalvějových lízátek, a to bez umělých konzervantů. SF
nese název Little Louisa a na veletrhu
ji reprezentovala prezidentka SF Adéla
Kunčíková, její zástupce Radek Palla, zaměstnanci SF Lucie Mikušová, Vratislav
Jireček a Vilma Šťastná. Pedagogickou
oporou jim byla Květoslava Pykalová. Konkurence byla veliká. Hodnocen
byl stánek firmy, prezentace studentů
na pódiu, prodej výrobků i rozhovor
v anglickém jazyce. „Mezi pět nejúspěšnějších jsme se bohužel neprobojovali.
Ale snad se na nás štěstí usměje při hodnocení výroční zprávy studentské firmy,
které nás ještě čeká,“ říká prezidentka
Adéla Kunčíková. 
KK, lp

 Milan Volf, student 3. ročníku, skončil
ve velké konkurenci se svým pošírovaným
filetem z tresky v kokosovém mléce s mátou
na skvělém šestém místě. Foto: Archiv školy

Lexík

Jiří Šmahaj je novým ředitelem
školy náměstí Republiky
Základní škola na náměstí Republiky bude mít od příštího školního
roku nového ředitele. V konkurzu zvítězil Jiří Šmahaj.
Ve škole ale není neznámou tváří.
V současnosti je zástupcem ředitele
školy. V nejvyšší funkci nahradí Zdeňka
Mikuliče. Konkurzu na místo ředitele
školy se zúčastnili tři uchazeči a jeho
výsledek schválili znojemští radní
na svém jednání v pondělí 14. května
2018. Nový ředitel bude do své funkce
jmenován od 1. srpna 2018.

Dosavadní ředitel, Zdeněk Mikulič, vede základní školu od roku
1990 a za svou dlouhodobou tvůrčí
pedagogickou činnost letos převzal
i ocenění od města Znojma. „Díky
obětavé práci ředitele Mikuliče je ZŠ
na náměstí Republiky vysoce kvalitní
a jeho nástupce tak nahrazuje velkou
osobnost. Přeji mu mnoho úspěchů
a správných rozhodnutí, která budou
školu rozvíjet směrem dopředu i nadále,“ řekl starosta města Znojma Jan
Grois. 
pm

Plemeno: kříženec staforda | Věk: asi 2 roky
Lexík je velmi akční pejsek, který se s jinými psy a zvířaty v domácnosti
nesnese. Měl by přijít do rodiny ke zkušenému majiteli s chovem plemena
staford. Čas strávený v lidské společnosti náležitě ocení. Bude oddaný
k pánovi, který ho bude milovat a věnuje mu péči i čas.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Společnost

Nové lavičky
Dvě speciální lavičky jako další
propagační nástroj Znojma připravila nejen turistům Znojemská Beseda.
Betonové lavice s hashtagem
#znojmochutna budou umístěny
na fotograficky atraktivních místech
Znojma a to v Jižním hradebním příkopě a poté i u rotundy. Inspiraci našli
pracovníci Besedy v Amsterodamu,
kde se lidé u podobných 3D hashtagů
rádi fotí. Snímky pak umísťují na sociální sítě a nepřímo tak lákají další
turisty k návštěvě. Město Znojmo má
podobnou zkušenost s 3D logem 790,
které bylo před dvěma lety oblíbeným
objektem, u něhož si turisté pořizovali
snímky z návštěvy Znojma. 
lp

Hudební festival Znojmo 2018
přiveze držitele Ceny Grammy

 Držitel Ceny Grammy soubor Il Giardino Armonico vystoupí 29. července na Hudebním festivalu Znojmo. 

 Lavička v Jižním hradebním příkopě.

Foto: kk

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod.,
permanentka 300 Kč / 10 vstupů,
sauna 85 Kč / 2 hod., permanentka
320 Kč / 4 vstupy, solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ČERVNU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–17.00

Plavání
v Příměticích
Na základě přetrvávajících problémů s úpravou kvality vody a kvůli
úpravě technologie, je bazén v základní škole v Příměticích od 16. května 2018 až do odvolání uzavřen.
Termín opětovného zahájení provozu bude znám až na základě provedené opravy. Nasmlouvané hodiny budou
plavcům kompenzovány v dalším období. Škola se ústy ředitele Dana Kasana
omlouvá za způsobené komplikace. lp

Již 14. ročník Hudebního festivalu Znojmo stmelí 12. až 29. července excelentní hudbu, vyhlášená
vína a přátelskou atmosféru letního
Znojma. Prestižní festival v tomto
roce podpořilo město Znojmo půlmilionovou dotací.
Tématem festivalu bude Svár duše
s tělem a vody s vínem. Projektem,
který zahájí festival, bude oratorium
Svár duše s tělem od italského skladatele Emilia de’ Cavalieriho. Jak je již
zvykem, půjde opět o unikátní vlastní
nastudování a uvedení díla v dobové
hudební interpretaci souboru Czech
Ensemble Baroque. Vysoká kvalita nastudování stěžejního festivalového díla
se již několikrát potvrdila v nominacích vystupujících umělců na prestižní
Ceny Thálie.
Největší zahraniční hvězda
přijede z Itálie
Přijede řada vyhlášených interpretů v čele s oblíbeným patronem

festivalu houslovým virtuózem Pavlem
Šporclem. Největší zahraniční hvězdou bude světově uznávaný orchestr
staré hudby Il Giardino Armonico.
Vynikající italský ansámbl získal řadu
ocenění, mimo jiné Cenu Grammy.
V jízdárně Louckého kláštera vystoupí
se sopranistkou Annou Prohaskou.
Nebude chybět koncert malých
géniů, koncert při svíčkách, piknik
v přírodě či varhanní matiné v kostele
a řada dalších.
Jedním z charakteristických rysů
festivalu je pořádání koncertů na atypických místech. S hudbou se tak návštěvníci setkají na zámcích, v kostelích, na nádvoří historických domů, ale
také pod širým nebem v nádherném
prostředí Národního parku Podyjí.
Osou znojemského festivalu je
provázání kvalitní hudby s uznávanými víny místních vinařů. Festival
dlouhodobě spolupracuje s předními
znalci vín a každoročně připravuje
limitovanou edici festivalových vín, je-

Foto: L. Rajchert

jichž ochutnávky doprovázejí všechny
koncerty a doprovodné akce festivalu.
A zanechává i stopu charitativní. Mnoho let pomáhal festival dražbou vín
uherčickíému zámku. Letos se jeho
pozornost přesouvá do Znojma. Výtěžek z dražby tak poputuje na zvelebení
jízdárny Louckého kláštera.
Vstupenky jsou k mání
„Letos poprvé v historii festivalu
pouštíme vstupenky do předprodeje
postupně. Lidé si již nyní mohou přes
smsticket nebo v předprodeji na TIC
na Obrokové ulici zakoupit lístky
na koncert Pavla Šporcla, na scénické oratorium, koncert laureátů Letní školy barokní hudby, koncert při
svíčkách i hostinu na vranovském
zámku a samozřejmě na naši největší
zahraniční hvězdu soubor Il Giardino Armonico,“ vyjmenovává Petra
Štorková, mluvčí festivalu. Více k programu i umělcům festivalu najdete
na www.hudbaznojmo.cz. 
lp

Krajina města ve veřejném prostoru
Na Horním náměstí ve Znojmě
si až do 1. června můžete prohlédnout zajímavou výstavu Veřejný prostor CZ/Krajina města, zaměřenou
na vývoj městských veřejných prostor
v České republice.
Na osmi třímetrových válcích
najdete fotografie s texty přibližující
a popisující veřejné prostory v několika
městech republiky. Na projektu spolupracovaly Ústav dějin umění AV ČR,
Galerie Jaroslava Fragnera Praha a Ga-

lerie Architektury Brno. Jde o výstavu
putovní. Dosud ale byla vždy k vidění
v galerijních prostorách. Znojmo je prvním městem, kde se objeví ve volném
prostoru a následně bude pokračovat
v Humpolci. Iniciátorem byl spolek
Umění do Znojma v rámci své aktivity Garage Desing, která na Horním
náměstí proběhla 18. a 19. května, kdy
byla výstava navíc obohacena i o komentované přednášky z řad odborníků
na architekturu veřejného prostoru.

„Veřejný prostor se v posledních
letech dostává na přední místa diskuzí o architektuře. Již se nejedná jen
o téma expertů, ale i široké veřejnosti
a politiků. Výstava tedy může představit široké spektrum dobrých realizací a aktivit. Nechce však být jen
reprezentativní přehlídkou pozitivních
příkladů. Chce upozornit i na základní problémy, které veřejné prostory
našich sídel ohrožují,“ uvedl jeden
z kurátorů Petr Kratochvíl. 
lp
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The Tap Tap zahrají pro Konipasku.
Podpoří ji i známá herečka
Další z řady charitativních koncertů, které již pravidelně pro Spolek
Konipaska hraje kapela The Tap Tap,
uslyšíte 2. června v 17.00 na nádvoří
Louckého kláštera ve Znojmě.
„Kapela studentů a absolventů
školy Jedličkova ústavu The Tap Tap
není žádná rychlokvaška. Během šestnácti let existence si poctivě prošlapala své místo v českém šoubyznysu
a mnohokrát úspěšně reprezentovala
Česko i v zahraničí,“ říká Šimon Ornest, kapelník a manažer The Tap Tap.
Společně s úspěšnou kapelou vystoupí

Dětský pěvecký sbor Libohlásek při
ZŠ nám. Republiky a vítězka Superstar 2013 Sabina Křováková. Záštitu nad akcí převzal starosta Znojma
Jan Grois a patronkou je kapelníkova
maminka herečka Daniela Kolářová,
která přijede koncert osobně podpořit. Pro děti i dospělé bude připraven
i doprovodný program. Vstupenku
za 150 Kč lze zakoupit na TIC Obroková. Výtěžek z akce bude věnován
Spolku Konipaska, která na Znojemsku zajišťuje Domácí hospicovou péči.
lp

Společnost
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Středisku se dostalo uznání
Středisko volného času Znojmo
získalo 2. místo v Ceně hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost 2017.
Středisko volného času Znojmo
na Sokolské ulici nabízí po celý rok
dětem a mládeži desítky aktivit od zájmových kroužků, příměstských i pobytových táborů až po různé akce.
Řadí se k nim vždy v květnu také oblíbené Diamantbraní nebo ve znojemském divadle Přehlídka orientálních
tanců a závěrečná Přehlídka kroužků. „Děkuji všem interním i externím
kolegyním a kolegům za jejich práci
a všem našim příznivcům za podporu. Středisko je prostě poklad plný
diamantů. Jsem moc ráda, že mohu žít
ve vaší společnosti,“ uvedla s hrdostí
po převzetí ceny Hana Bílková, ředitelka SVČ. 
lp

 Hana Bílková přizvala na předání ceny
také Stanislava Duška, který v SVČ vede filatelisty. Kroužek, který založil, oslavil v loňském roce 40 let trvání. 
Foto: Archiv SVČ

Divocí koně z Anglie
pomohou národnímu parku
 Muzikanti The Tap Tap se vyznačují nejen muzikálností, ale hlavně skvělým černým
humorem, který občas vkládají i do textů svých písniček. 
Foto: Archiv The Tap Tap
PLACENÁ INZERCE

tup
Dětský vs ÍCH
ÁLN
do TERM
A
LÁZNÍ LA

€1
*

Divocí koně pocházející z anglického Exmooru budou pomáhat
udržovat dvě unikátní lokality v Národním parku Podyjí – Mašovickou
střelnici a Havranické vřesoviště.
Dvě stáda čítající jedenáct vzácných zvířat již do Národního parku
Podyjí přivezl speciální transport
z anglického Exmooru. Divocí koně
1 700 kilometrů dlouhou cestu zvládli
bez potíží. První stádo, jeden hřebec
a čtyři klisny, bylo vypuštěno v lokalitě Havraníky, kde pastva pomůže s péčí o místní vzácná vřesoviště. Druhé stádo, jeden hřebec a pět
klisen, našlo nový domov nedaleko
obce Mašovice. Na rozdíl od domácích
zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty

nejhorší porosty, včetně agresivních
druhů trav nebo náletových dřevin.
Tím uvolňují prostor pro cenné druhy
květin a řadu různých druhů motýlů,
kteří jsou na nich závislí. Havranické
vřesoviště je druhově bohatá skalní
step, Mašovická střelnice se zase pyšní
pestrými lučními společenstvy. Obě
lokality jsou pokladnicemi vzácných
rostlin a živočichů.
Návrat velkých kopytníků je součástí rozsáhlého projektu Military
LIFE for Nature financovaného z evropského programu LIFE. Jeho hlavním účelem je podpora a zachování
vzácných druhů rostlin a živočichů,
které ke svému životu potřebují pestrou nelesní mozaiku. 
lp

LÉTO PRO RODINY
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH LAA

Za výhodný sluníčkový tarif (od 25°C)
a nyní nově pro děti do 7 let pouze za € 1,–
Předložte tento inzerát na pokladně Therme Laa
a zajistěte si našeho JOKERA - sluníčkový tarif i v případě,
že teplota nepřesáhne 25°C.
Sluníčkový tarif je platný od 27.05.2018 do 02.09.2018 při teplotě nad 25°C
*pouze za doprovodu dospělé osoby přes letní vchod (9–19 hodin).
Veškeré tarify a detaily naleznete na www.therme-laa.at/sommerbad

27.05. jsme pro hosty SILENT SPA otevřeli SILENT SPA EDEN – zahradu snů
Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at

WWW.THERME-LAA.AT
 V Podyjí budou koně z Anglie udržovat plochu bezmála 70 hektarů. 

Foto: Archiv NPP
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Společnost

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: květen, červen, září
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 28. duben až září, svátky
Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: denně květen, červen,
září 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
30 min. před zavírací dobou).
NOVINKA!
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích
města (Střelniční, Vlkova, Prašná,
Nová). Otevřeno denně 28. duben
až říjen (mimo ZHV 14.–16. 9. 2018).
Prohlídky v 9.30 a v 15.30. Star vždy
u Radniční věže, Obroková ul.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben až říjen Po–Ne
9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 28. duben až září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt
hodinu před zavírací dobou). Vstup
pouze za příznivých klimatických
podmínek!
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září Po–St,
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.

Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,
Ne 14.00–17.00. Stálé expozice:
Staré umění Znojemska, Mince zemí
Koruny české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: červen až 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 po telefonické domluvě
1. května až 30. září.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: březen až červen Út–Ne
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen až červen Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–17.00, Ne
10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ
CESTA otevřena: květen až září Po–Čt,
Ne 9.00–21.00, Pá a So 9.00–23.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: květen So 10.00–17.00, Ne,
svátky 10.00–15.00, červen až 16. září
Po–So 10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135,
e- mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: duben až červen, září, říjen
So, Ne 9.00–19.00, červenec, srpen
Po–Ne 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.

Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně
den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.

5. – 8. 6. STARÉ ŘECKÉ BÁJE
A POVĚSTI
Divadelní zpracování příběhů dávné
mytologie. Předplatné ZŠ2 – 8.30,
10.30.
11. 6. ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
ŽÁKŮ HERECKÉHO OBORU ZUŠ
ZNOJMO
Vstupenky – ZUŠ Znojmo. 18.00.
12. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
ZNOJMO
Vstupenky – ZUŠ Znojmo. 18.00.
13. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
ZNOJMO
Vstupenky – ZUŠ Znojmo. 18.00.

24. 5. ULHANÁ PRINCEZNA
Pohádka vypráví prostřednictvím
velkých marionet a v doprovodu
veselých písniček o tom, že lhaní
se nevyplácí. Předplatné MŠ, 8.30,
10.15.

14. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ
HRUŠOVANY N./JEV.
Asterix a Obelix – Olympijské hry.
Vstupenky – ZUŠ Hrušovany n. J.
Vstupné v 17.00 hod. 50 Kč. 9.00,
11.00, 17.00.

25. 5. REVIZOR
Úprava světoznámé komedie
o falešném revizorovi v podání
Divadleního spolku Rotunda. Režie:
Václav Beran. Hrají: M. Machal,
K. Tomek, I. Janíčková, V. Rosecká,
E. Macoun a další. 19.00.
Více na str. 13.

15. 6. TANEČNÍ VEČER
TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO
STUDIA M&M – 6. ROČNÍK
Vystoupení znojemského tanečního
studia dvakrát v jednom dni –
vstupné 120 Kč – Medifitness,
Husitská 1, Znojmo (Po–Čt
15.00–20.00 hod.). 16.00, 18.00.

26. 5. PŘEHLÍDKA
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ –
13. ROČNÍK
Taneční přehlídka skupin
orientálních tanců SVČ Znojmo
a pozvaných hostů. Prodej SVČ
Znojmo, ul. Curie 4. 14.00.

18. 6. ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
ŽÁKŮ HERECKÉHO OBORU ZUŠ
ZNOJMO
Vstupenky – ZUŠ Znojmo. 18.00.

29. 5. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Dětské představení Hudebního
centra „bez hranic“ a Tanečního
studia M&M. Vstupenky v prodeji:
MEDIfitnes, Husitská 1, Znojmo
(Po–Čt 15.00 do 20.00 hod.) 19.00.
30. 5. NAŠE RADOST 1
Přehlídka tanečních a pohybových
kroužků SVČ Znojmo 1.
Prodej vstupenek SVČ Znojmo,
pokladna – budova Curie 4. 17.00.
31. 5. NAŠE RADOST 2
Přehlídka tanečních a pohybových
kroužků SVČ Znojmo 2.
Prodej vstupenek SVČ Znojmo,
pokladna – budova Curie 4. 17.00.
4. 6. TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Hořkosladké drama o bezpodmínečné
lásce, tanci a odpuštění uvádí pražské
Divadlo Fidlovačka v české premiéře.
Hrají: I. Pazderková, M. Randová.
19.00. Více na str. 15.

19. 6. ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
ŽÁKŮ HERECKÉHO OBORU ZUŠ
ZNOJMO
Vstupenky – ZUŠ Znojmo. 18.00.

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

KONCERTY
26. 5. KONCERT
KANTATENCHOR MÜNCHEN
Chrám sv. Mikuláše v 18.00.
2. 6. THE TAP TAP PRO
KONIPASKU
Loucký klášter, nádvoří – charitativní
akci Spolku Konipaska podpoří
koncert hudebního uskupení The
Tap Tap a hosté Dětský pěvecký
soubor Libohlásek, Sabina Křováková
a herečka Daniela Kolářová. Program
od 17.00. Více na str. 12.
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21. 6. ZNOJEMSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR A SÓLISTÉ
Znojemský hrad – díla W. A.
Mozarta, F. Mendelssohna
Bartholdyho, B. Smetany, P. Tostiho,
P. Warlocka a J. Sibelia hraje orchestr
pod vedením Williho Türka a Marka
Filipa. Sólisté Romana Kružíková –
soprán, Zdeněk Doležal – tenor,
klavírní doprovod Dita Türková.
19.00.

VÝSTAVY
Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla
představuje drobné kovářské
práce, vývěsní cedule a štíty, železo
v době válečné, lampy, lucerny
a svícny, krásu zámečnictví,
ale také lékařské nástroje
či šperkařství se zlatnictvím.
2. 4. – 27. 6. PESTRÁ PALETA
LOJZY BUDÍKA
Dům umění – retrospektivní
výstava obrazů malíře Jižní Moravy
a umělce působícího v regionu
Podyjí.
2.–31. 5. KRÁSY ČESKÉ
REPUBLIKY
MÚ, nám. Armády 8 – výstava
leteckých fotografií krás Česka.
11. 5. – 26. 8. ZAHRADA NAŠÍ
MINULOSTI
Dům umění – secesní keramika
z Vranovské Vsi, výstava ze sbírky
Jiřího Hořavy.
17. 5. – 29. 7. PROMĚNY –
ZNOJMO ZNÁMÉ, MÉNĚ ZNÁMÉ
I NEZNÁMÉ
Dům umění – obrazy znojemského
malíře Pavla Davida.

DALŠÍ AKCE
25. 5. SCIENCE SHOW
Centrum Stará vodárna – úžasné
divadlo fyziky i s dílnami pro děti.
8.45–10.45 (3–6 let), 15.00–17.00
(6–12 let). Dotazy i přihlášky
na www.skolkadobromysl.cz
25. 5. NOC KOSTELŮ
Noční prohlídky kostelů
18.00–23.00. Více na str. 15.
1. 6. ZA POHÁDKOU POHÁDKA
Znojemské podzemí – Akce ke Dni
dětí. 13.30–16.45. Více na str. 8.
2. 6. DĚTSKÝ DEN
Městský park a Hradební příkop –
Den dětí s bohatým programem.
10.00–17.00.

3. 6. VELKÁ CENA MĚSTA
ZNOJMA
Masarykovo nám. – start závodu
horských kol pro širokou
cyklistickou veřejnost. Více info
na www.cyklokucera.cz
3. 6. ZÁVODY SUPERKÁR 2018
„Dyjská Ves“ u Znojemské
přehrady – 6. ročník tradičních
závodu Superkár. Pravidla: ze
starých prken a koleček od kočárků
sestavit „superkáru“, tak jak si je
vyráběli kluci před 50, 40 i 30-ti lety.
Start ve 14.00 hodin od Lukasovy
vily, (registrace od 13.00).
8. 6. KŘÍŽOVÝ SKLEP – DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přímětice – prohlídka Křížového
sklepa s ochutnávkou spojená
se Dnem otevřených dveří
Památníku P. Diviše v Příměticích.
Více na www.znovin.cz
9. 6. PIVNÍ SLAVNOSTI
Horní nám., ul. Přemyslovců – oslava
piva, koncerty. Více na str. 8.
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NENECHTE SI UJÍT
 NOC KOSTELŮ
Prohlédněte si v kostelích, co je běžně skryto
Celostátní Noc kostelů 25. května nabízí v noční atmosféře Znojma
navštívit zdarma nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, krypt, věží, kůrů a dalších běžně nepřístupných míst svatostánků. Od 18.00 do 23.00 hodin bude připravena v kostelích prohlídka
i program. V kapucínském kostele sv. Jana Křtitele zazpívají od 18.00
po půlhodinách chrámový sbor, Carmina Clara, skupiny Mosty a Minima.
Otevřeny od kryty až po střechu budou římskokatolický kostel sv. Kříže
a chrám sv. Mikuláše, kde bude prohlídka obohacena o varhanní a flétnovou hudbu. Samotné varhany pak bude možné shlédnout s průvodcem.
Kostel sv. Václava v Louce vás bude vítat dokonce až do 24.00 hodin.  lp
 DIVADLO
Fidlovačka ve Znojmě ukáže Třetí prst na levé ruce
Třetí prst na levé ruce je skvěle vystavěné hořkosladké drama o bezpodmínečné lásce, tanci a odpuštění. Pražské divadlo Na Fidlovačce ho uvádí
v české premiéře. Sestry Niamh a Grace – v hereckém podání Ivy Pazderkové a Martiny Randové – k sobě měly kdysi blízko. Když se setkávají nad
krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky ožívají.
Postupně před diváky rozkrývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období s milovanou maminkou i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. A přestože jsou vzpomínky chvílemi bolestné, existuje
něco, co jim vždycky dává svobodu na všechno zapomenout: tanec. Hru
dává Městské divadlo ve Znojmě 4. června od 19.00 hodin.
lp

9. 6. PODZEMÍ SE SLÁDKEM
HOSTANEM
Znojemské podzemí – v rámci
Pivních slavností budou
prohlídky obohaceny o výklad
historie pivovarnictví ve Znojmě
a ochutnávku piva zdarma
v podzemí. 10.00–16.00.
9. 6. PROHLÍDKA ZNOJMA
S NAVAJNSKÝMI VÍNY
Zelenářská ul. 19/16 – sraz v 17.50
u vchodu za radniční pasáže. 18.00.
16. 6. ZNOJMO EXTREME 790
Radniční věž – běžecký závod
na Radniční věž s charitativním
podtextem a doprovodným
programem. Více na str. 5.
16. 6. NAVAJNSKÉ NAROZENINY/
PROHLÍDKA ZNOJMA
S DEGUSTACÍ
Zelenářská ul. 19/16 – sraz v 17.50
u vchodu za radniční pasáží. Oslava
3. roku od založení fy NAVAJN
s prohlídkou města s degustací
sektu. 18.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
14.–16. 9. 2018
Prodej zvýhodněných vstupenek
na TIC, Obrokova ul.
350 Kč dvoudenní vstupenka
pro dospělé
250 Kč dvoudenní vstupenka
pro studenty a seniory
(prodej v síti TICKETSTREAM).

 NÁVŠTĚVU
Zámek v Moravském Krumlově žije!
V pěkných dnech nejsou výlety za hranice Znojma žádnou výjimkou. Ujít
by vám tak neměla návštěva Moravského Krumlova, kde organizátoři připravili pro širokou veřejnost mnoho zajímavých akcí v krásném prostředí
moravskokrumlovského zámku. Od 1. května zde běží výstava Zámek
žije! prezentující umělecká díla ze sbírky Jana a Medy Mládkových, archeologickou výstavu Napříč časem a krajinou a k vidění jsou i dřevěná
díla sochaře Michala Gabriela. Nabídnou vám i komentovanou prohlídku
arkádového nádvoří.
V prostorách zámku uslyšíte 5. a 19. června koncerty v rámci mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae a 22. a 23. června další
ročník přehlídky ochotnických divadelních souborů Bezgestfest. Více
o akcích získáte na informačním centru, tel. 515 321 064. 
lp
 FOTOSOUTĚŽ
Pochlubte se zajímavou fotkou a prohlédněte si úpravnu vody
Vodárenská akciová společnost, divize Znojmo pořádá v červnu pro
veřejnost hned dvě aktivity. Stejně jako každý rok i letos vyhlašuje fotosoutěž Voda je život! Podmínky fotosoutěže, kterou pořádá pod záštitou města Znojma a ve spolupráci s Foto Mašek a Znojemskou Besedou,
najdou zájemci na www.vodarenska.cz nebo se dozví na tel. 515 282 546.
Uzávěrka soutěže je 31. srpna. A 15. června připravila Dny otevřených
dveří na úpravně vody na náměstí Republiky, a to v čase 10.00–16.00 hodin. Komentovaná prohlídka bude začínat v každou celou hodinu.  lp
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Sport

Seriál mítinků završil běh o pohár starosty
V první květnovou sobotu žilo
centrum Znojma nejen Dny partnerských měst, ale uskutečnilo se tam
také závěrečné kolo Znojemského
běžeckého poháru.
Tento seriál závodů určený pro
vytrvalce navzdory svému názvu navštěvuje také sousední okresy. Začal
na sklonku září v Třebíči Borovinskou
10 a do stejného města si odskočil
také na Silvestra. Na Břeclavsko se pak
podíval v prosinci závodem nazvaným
Předvánoční běh pod Pálavou. Vrcholem první části seriálu ale tradičně
bývá Vánoční běh Elektrokov Znojmo
na Boží hod, který mívá největší účast
a také nejlepší atmosféru i diváckou
kulisu.
Vrcholem jarní části seriálu pak je
již zmíněný Běh o pohár starosty, který je finálovým závodem a v posledních letech se přesunul od Spáleného
mlýna přímo do centra Znojma, což

byl šťastný tah. Závodníci sice musí
bojovat s nástrahami městské trati, ale
odměnou jim je vyhlašování na pódiu před zpravidla slušně zaplněným
Horním náměstím, kde se konají Dny
partnerských měst, jichž se stalo finále
běžeckého poháru součástí.
Letošní ročník v nejprestižnější kategorii muži A vyhrál domácí Vojtěch
Čabala z Rabbits Znojmo před Janem
Čapkem ze Sokola Valeč a Josefem
Hrubým z TJ Znojmo. V absolutním
pořadí ale bronz získal Zdeněk Štýbnar (PTEAM), který věkově sice patřil
do starší kategorie, ale až na první
dva dokázal porazit všechny mladší
závodníky.
Ženám kralovala Veronika Přistálová (Znojmo) před Kateřinou Doubkovou (AK Perná) a Barborou Čapkovou (Valeč).
Celkovým vítězem Znojemského běžeckého poháru se stal Lukáš

Fotbalisty čeká derniéra
Poslední zápas letošního ročníku
Fotbalové národní ligy čeká na hráče 1. SC Znojmo v pátek 25. května.
Od 17 hod. přivítají na svém stadionu
celek Příbrami.
Ta je již jistým postupujícím. Trenéru Josefu Csaplárovi se v Příbrami
povedlo vytvořit kvalitní mix zkušených hráčů, jako je Rudolf Skácel, Miroslav Slepička či Tomáš Zápotočný
s nadějnými mladíky a po rozpačitém
úvodu už tento tým poměrně jistě

kráčel za postupem. To Znojmo mělo
spíše opačnou tendenci. Po vcelku vydařeném podzimu přišlo jarní tápání
s jedinou výhrou doma hned v úvodním kole s Ústím nad Labem. Pak už
tým Leoše Kalvody jen paběrkoval
a s výjimkou vítězství v Táboře už pak
sbíral jen porážky a remízy. Minulý
týden znojemští fotbalisté podlehli doma Varnsdorfu 0:2 a na Olympii Praha 1:4, takže mají v derniéře
co napravovat. 
eks

 Pestrobarevné pole běžců oživilo ulice v historickém centru Znojma. 

Soural (UNI Brno) před Vojtěchem
Čabalou a Josefem Hrubým. Mezi
ženami zvítězila v celém seriálu

Foto: eks

Soňa Švestková (Znojmo) před Hanou Fučíkovou (Černín) a Kateřinou
Doubkovou. 
eks

Zapište se na Burčák Tour
Kolo pro život – největší seriál
závodů horských kol pro veřejnost –
spouští registraci na Znojmo Burčák
Tour Kooperativy, který odstartuje
8. září 2018 od kláštera v Louce.
Mezi partnery závodu je i město Znojmo. Závody jsou určeny pro
profesionály i širokou veřejnost
včetně dětí, které pojedou zdarma
a to od 9.00 do 11.50 hodin. V 11.30
a 12.30 startují MTB závody na 57 km
a 32 km a od 12.00 hodin se rozjíždí

pohodová fitness jízda pro celé rodiny. Celodenní doprovodný program
nabídne atrakce a soutěže pro děti,
cimbálovou muziku, burčák, víno,
kvalitní občerstvení a bohatou tombolu.
Registrace je možná on-line
do 5. 9. 2018 nebo přímo na místě
7. září 18.00–20.00, 8. září 8.00–11.30.
Informace a přihlášky najdou zájemci
na www.kolopro.cz, info@kolopro.cz
a tel. 721 719 537. 
lp

Znojmo Knights dominují rakouské třetí lize
Tým amerického fotbalu Znojmo
Knights (Rytíři) postoupil vloni do třetí nejvyšší rakouské soutěže a ani
tady podobně jako v té čtvrté zatím
nemá konkurenci.
Už v premiérovém zápase III. divize Austrian Football League (AFL)
ukázali Rytíři, že ani tato soutěž pro
ně není dost dobrá a rozdrtili tým
Union Mostviertel Bastards na jeho
hřišti 55:0. Soupeře tak znechutili, že
ten k odvetnému zápasu do Znojma
ani nepřijel, údajně kvůli vysokému počtu zraněných hráčů. Na domácí premiéru ve III. divizi AFL si
tak museli Rytíři počkat až na 20.
května, kdy přivítali tým Weinviertel
Spartans.

A byla to v neděli velká show. Knights tento zápas opět pojali velkolepě

a nazvali jej Sunday nights lights 2018
neboli světla nedělní noci. Doprovod-

ný program začínal už ve čtyři hodiny
odpoledne a samotný zápas vypukl
ve čtvrt na osm. Zpočátku sice hosté
drželi s domácími krok, ale od začátku
druhé čtvrtiny už se Znojemští začali
prosazovat nejen herně, ale i bodově,
takže už v polovině zápasu bylo zřejmé, že ani tentokrát Znojmo Knights
nepoznají hořkost porážky. Nakonec
zápas skončil 48:9 pro Rytíře a ti tak
znovu směřují za postupovými boji,
i když je čeká ještě několik duelů.
Ten nejbližší odehrají už v sobotu
26. května od 18 hod. na půdě Asperhofen Blue Hawks. Doma se Knights
představí až 24. června. Mezi tím ještě
stihnou 10. června odvetu s Weinviertel Spartans na jejich hřišti.
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