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Vinobraním to teprve začíná
Září je měsícem doznívajících
dovolených, návratu do školních lavic, ale také odlesků letní zábavy,
které si i na začátku podzimu užijete
ve Znojmě ještě dostatečně.
A to nejen na našem slavném Znojemském historickém vinobraní, které přivítá návštěvníky i průvod krále
Jana Lucemburského 14. až 16. září.
Krásné dny babího léta si budete moci

užít na mnoha dalších akcích. Třeba na veselé neckyádě na řece Dyji,
na elegantním promenádním koncertě v městském parku, na výletech
po cyklostezkách Tour de burčáku či
na Burčákfestu v Louckém klášteře.
A rozhodně nikdo neprohloupí, vydá-li se s celou rodinou na některou
za zajímavých výstav připravených
pracovníky Jihomoravského muzea

ve Znojmě. Dny evropského dědictví
nabídnou prohlídky památek zdarma
a škodní nebudou ani milovníci hudby
a divadla. Na jeviště se po prázdninové
pauze postupně vrátí herci a zpěváci.
Na ekologické vlně se svezete v Dnu
bez aut. A samozřejmě vás čeká i tradiční Festival dračích lodí. Více o tom,
kam si v září zajít, najdete uvnitř
LISTŮ. 
lp

Od září bude
levnější jízdné
Děti a studenti budou mít od září
v městské hromadné dopravě levnější jízdné.
Sleva jízdného se zvyšuje z 50 %
na 75 %, a to jak u jízdenek jednorázových, tak u jízdenek předplatných.
V případě jednorázové jízdenky se
cena sníží z dosavadních 6 Kč na 3 Kč.
Starobní a invalidní důchodci budou
mít i nadále MAD zdarma, musejí si
pouze vyřídit nutný průkaz.
Na základě iniciativy vlády ČR má
dojít od 1. září 2018 ke snížení ceny
jízdného v regionální dopravě. Díky
tomu, že je Znojmo součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, se slevy budou týkat
i naší městské autobusové dopravy.
Zavedení slev jízdného bude městu
Znojmu kompenzovat Jihomoravský
kraj. 
zp, lp

Výhodný vstup
na vinobraní

 Na řece Dyji, u které nikdy nebývá o legraci nouze, se projedou třeba dračí lodě.

Foto: FDL

Autobusové nádraží je předmětem jednání
Obyvatelům Znojma se už dlouho
nelíbí prostor bývalého autobusového nádraží na ulici Milady Horákové
a požadují po vedení města změnu
k lepšímu.

Pozemky bývalého autobusového
nádraží ovšem nepatří městu, ale soukromé firmě. Radnice firmu opakovaně
oslovuje a vyzývá k jednání. „Bohužel tu
ale existuje jistá averze z doby, kdy se sta-

vělo nové nádraží. Nicméně to nevzdáme
a s firmou se pokusíme jednat dál. Cílem
bude odkup pozemků. Může tu totiž pak
vzniknout třeba další parkovací plocha,“
vysvětluje starosta Jan Grois. 
zp, lp

Až do 31. srpna si můžete zakoupit za výhodnou cenu 350 Kč (zlevněná 290 Kč pro studenty a seniory)
dvoudenní permanentku na Znojemské historické vinobraní 2018.
Od 1. září to bude 390 Kč (zlevněná 350 Kč). Jednotlivé vstupné na pátek (270 Kč) nebo sobotu (290 Kč)
bude možné koupit ve dnech konání
vinobraní. Nedělní program bude
opět zdarma a letos bude jeho centrum na Václavském náměstí. Zlevněnou dvoudenní permanentku
lze zakoupit osobně v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici ve Znojmě nebo v síti Ticketstream. Aktuální informace o vinobraní najdete na webových stránkách
www.znojemskevinobrani.cz. 
lp
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ZASTUPITELÉ SE SEJDOU V ZÁŘÍ
Zastupitelé města se sejdou 3. září
v 15.00 hodin v zasedací místnosti
zastupitelstva Městského úřadu
na Obrokové 1/12, Znojmo. Zasedání jsou veřejná a program
jednaní je dostupný vždy týden
před konáním zastupitelstva
na wwwznojmocity.cz.
VYŘIZOVÁNÍ ZÁBORŮ
PŘED VINOBRANÍM
Žádosti o povolení zvláštního užívání místních komunikací v době
konání Znojemského historického
vinobraní 2018 budou přijímány
až do 30. srpna. Žádosti vyřizuje
odbor dopravy na Městském úřadě ve Znojmě (nám. Armády 8).
UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání akce Den sociálních služeb aneb jeden svět
pro všechny bude omezen provoz
na Horním náměstí ve Znojmě.
A to 6. září od 8.00 do 18.00 bude
platit úplná uzavírka ve spodní
části Horního nám. (od domu č. 1
na Václavském náměstí po dům
č. 20 na Horním nám.).
DEN BEZ AUT ZAVŘE NÁMĚSTÍ
Z důvodů konání akce Den bez
aut dojde 21. září k úplné uzavírce
Horního náměstí a stanovení přechodné úpravy provozu. Během
uzavírky nebude umožněn ani
vyhlídkovému turistickému vláčku
průjezd náměstím, ale žádná ze
zastávek nebude zrušena.
KOLO PRO ŽIVOT
A UZAVÍRKY
Z důvodu organizace cyklistického
závodu Kolo pro život – Znojmo
Burčák Tour Kooperativy byla
stanovena úplná uzavírka ul. Klášterní ve Znojmě, a to 7. 9. od 12.00
do 18.00, a dále 8. 9. ulic Loucká,
Klášterní a Aninská.
REKONSTRUKCE ULICE U ŘEKY
Od 20. 8. do 30. 11. 2018 bude zcela
uzavřena pro řidiče (mimo vozidel
bydlících) ulice U Řeky ve Znojmě –
Oblekovicích. Důvodem jsou
stavební práce na komunikaci
(pokládka asfaltového povrchu,
výstavba chodníku, odvodnění).
OPRAVA ALTÁNU V PARKU
Práce na kompletní rekonstrukci
zničeného altánu ve Středním
parku začnou po vinobraní. Provedena bude podle archivních
fotografií a replik dochovaných
prvků. Město ho nechá opravit
za téměř 1 800 000 korun, část
nákladů pokryje z dotace.

Dny dědictví otevírají památky
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné.
Dny evropského dědictví jsou
významnou celoevropskou kulturně
poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Jejich cílem je hledání cest
ke kořenům naší, evropské i světové
civilizace.
V České republice si památk y př ip om e n ou m n o h á m ě s t a
od 8. do 16. září. Národní zahájení
se uskuteční 8. září a hostitelem bude
Havlíčkův Brod. Národní téma pro rok
2018 je – Společné dědictví, společné
hodnoty. Na prohlídky památek zdarma se ve Znojmě můžete vydat v týdnu
od 8. do 11. září. K tradičně vyhledávaným objektům přibyly v tomto roce
Prašná a Nová věž v Jižním hradebním
příkopu.
Zajímavý je i doprovodný program
Pojďte si 8. a 9. září vyzkoušet
do minoritského kláštera takzvaný
questing S rýmovačkou muzeem
i městem (9.00–11.30, 12.00–17.00).
Dům umění připravil na 8. září
od 10.00 hod. akci Skrz sklíčka vitráže –
tvůrčí dílnu pro rodiny s dětmi k výstavě Šťastný život v secesi (nutná rezervace na: edukace@muzeumznojmo.cz,
515 255 261,720 971 295). A v termínu
10.–12. září na stejném místě najdete
edukační program pro II. stupeň ZŠ
a SŠ Od Šimonova pivovaru po sbírku
obrazů aneb čím vším byl Dům umění? (9.00–11.30).

 Prašná a Nová věž za Kapucínskou zahradou v Jižním hradebním příkopu. Foto: Archiv ZL

Na znojemském hradě si prohlédněte 8. září (od 14.00) příběhy starých
fotografií. Hodinový program Nehýbat, vyletí ptáček! je pro prarodiče
i jejich vnoučata. Staré fotografie města
s sebou! (nutná rezervace: edukace

@muzeumznojmo.cz, 515 255 261,
720 971 295).
V ambitu dominikánského kláštera můžete 8. září (10.00–20.00) ochutnat vína nominovaná do Národní
soutěže. 
lp

ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNÉ PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE ZNOJMĚ
Vlkova věž
8. září
Radniční věž
8. září
Střelniční věž
9. září
Znojemské podzemí
11. září
Muzeum Velké Moravy, Hradiště
8. září
Minoritský klášter
8. září
Dům umění
8. září
Znojemský hrad
11. září
Expozice pivovarnictví
9. září
Vodojem, nám. Republiky
8.–9. září
Prašná věž
9. září
Nová věž
9. září

10.00–18.00
9.00–12.30, 13.00–17.00
9.00–12.30, 13.00–17.00
9.00–17.00
9.00–16.00
9.00–11.30, 12.00–17.00
9.00–11.30, 12.00–17.00
9.00–17.00
9.30–17.30
9.00–17.00
9.00–12.30, 13.00–17.00
9.00–12.30, 13.00–17.00

Příspěvek na obnovu památek
v centru města je opět k mání
Vlastníci kulturních památek
v Městské památkové rezervaci
Znojmo mají opět možnost požádat na městském úřadě o příspěvek
na obnovu nemovité kulturní památky, a to pro rok 2019.
Požádat mohou i o příspěvek
na movité věci pevně spojené se stavbou,
pokud je tato stavba kulturní památkou.
Příspěvek se poskytuje v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón a je určen na zvýšené náklady spojené se zachováním
a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky.
Příspěvek není určen na modernizaci objektů, na modernizaci byto-

vého fondu a zřizování nových bytových jednotek, nové typy oken a dveří
(lze akceptovat pouze výměny oken
a dveří, pokud se nachází v havarijním
stavu, který vylučuje jejich opravu),
zřizování obytných podkroví, nové
vikýře a další.
Příspěvek Ministerstva kultury
ČR činí maximálně 50 % ceny obnovy
a současně město Znojmo poskytuje
dotaci minimálně 10 % ceny obnovy.
Žádost je možné zaslat do 15. října
2018 na adresu Městský úřad Znojmo,
Odbor investic a technických služeb,
Obroková 2/10, 669 22 Znojmo, a to
na formuláři, který je umístěn na internetových stránkách www.znojmocity.cz, Odbor investic a technických

služeb, v záložce Tiskopisy. Jedná se
o předběžnou žádost do anketního
dotazníku, na jehož základě stanoví
Ministerstvo kultury celkovou výši
příspěvku pro Znojmo. Ta je pak rozdělena mezi konkrétní žadatele, kteří
budou městem vyzváni k dalšímu doplnění dokumentace potřebné k získání příspěvku. Na poskytnutí příspěvku podáním žádosti nevzniká právní
nárok. Nezbytnou přílohou žádosti
je závazné stanovisko orgánu státní
památkové péče na zamýšlené práce
a položkový rozpočet nákladů obnovy
památkového charakteru. Případné
dotazy zodpoví Darja Zárubová, tel.
515 216 301, e-mail: darja.zarubova2@
muznojmo.cz. 
lp
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Opravy na zimním stadionu se komplikují
Fanoušci o žádný mistrovský
zápas hokejistů nepřijdou
Od konce května provádí specializovaná firma kompletní technologickou obměnu chladicího zařízení na zimním stadionu ve Znojmě.
V průběhu prací se ale objevily
neočekávané komplikace.
Rekonstrukci spustil již nevyhovující stav technologie chlazení ledové plochy. Jedná se o náročný proces
oprav, jehož součástí je mimo jiného
položení 24 km trubek chlazení.
„Jelikož se k chlazení používá čpavek, což je vysoce toxická látka, nejde
o banální věc. Únik čpavku by byl velmi nebezpečný, proto jsme se rozhodli pro kompletní obměnu technologie.
Bezpečnost je pro nás vždy na prv-

ním místě,“ připomíná starosta Jan
Grois.
V průběhu rekonstrukce se ale
objevily neočekávané komplikace.
Byl zjištěn problémový stav svislé železobetonové stěny chladicího
kanálu, který byl odhalen až po odkrytí vrchních vrstev chladicího systému. Degradovaný povrch kanálu
se musí očistit, doplnit hydroizolací,
musí se provést očištění a doplnění
výztuže a tepelně-izolačních vrstev
a nakonec se musí aplikovat sanační hmoty. Jde o práce, se kterými
se nepočítalo.
„Tyto komplikace měly plánované práce natáhnout až o dva měsí-

 Při jednání vedení města s klubem HC Orli bylo pro všechny zásadní, že prim musí na stadionu hrát bezpečnost hráčů i fanoušků. 
Foto. Archiv ZL

ce, což pro nás bylo nepředstavitelné.
Po důkladném zvážení všech možností
a po dohodě s firmou se nám nakonec
podařilo domluvit, že na led se bude
moci na konci září. Jiné řešení s ohledem na zdraví a bezpečnost neexistuje. Je samozřejmě nepříjemné, že se
tím pádem nestihne zářijový začátek
EBEL ligy Orlů, kvůli fanouškům mě
to mrzí o to více. Navíc se budou muset
vyřešit i utkání mládežnických oddílů.
S klubem jsme ale v kontaktu a nastalou situaci chceme společně vyřešit.
Prim ale musí hrát bezpečnost,“ zdůrazňuje Grois.
„Tyto okolnosti chápeme a musíme se s nimi vyrovnat. Bezpečnost je
v tomto případě na prvním místě,“ říká
manažer HC Orli Znojmo Petr Veselý,
a uklidňuje fanoušky:
„Pro celý klub je to velmi komplikovaná situace, která nemá mnoho
řešení. Musíme vše promyslet, naplánovat a najít nejlepší možnou variantu
pro oddíly mládeže i mužů. Vzhledem
k okolnostem je nyní jisté, že přátelská utkání budeme muset odehrát
na venkovních kluzištích a s největší
pravděpodobností budeme muset odložit i první dva domácí zápasy EBEL.
Fanoušci o žádný mistrovský zápas
ve Znojmě nepřijdou, tyto zápasy se
přesunou do náhradních termínů. Podobně budeme chtít vyřešit i zápasy
mládežnických oddílů, kde vzhledem
k jejich počtu a školním povinnostem
to bude ještě komplikovanější. Věříme,
že zhotovitel i město Znojmo dělají maximum pro to, aby ve znojemské aréně
byl led co nejdříve.“ Aktuální informace najdete na webu www.znojmocity.cz
a www.hcorli.cz. 
zp

Rostou základy pro největší most obchvatu
Naplno se rozběhly práce na budování mostu na Přímětické ulici,
což je letos stavebně nejsložitější
a nejviditelnější část stavby obchvatu Znojma.
Kvůli stavbě mostu je až do 8. prosince uzavřena ulice Hlavní, respektive Přímětická. Pěším a cyklistům je
průchod stavbou umožněn. Avizovaný speciální tunel pro ně bude firma
budovat na konci srpna, hotový bude
v září. „Do té doby mohou chodci
a cyklisté využívat stávajícího chodníku. Až skončíme práce na pilotáži
základních opěr, na vrtání a betonáži
pilotů a začneme se stavbou mostu
jako takového, pak už bude k dispozici onen speciální tunel,“ doplňuje
Roman Daniel ze společnosti Silnice
Group. 
zp

 V aktuálně budovaném úseku od kasárenské po únanovskou křižovatku bude pět mostů. Ten poslední a největší, na Přímětické ulici, dělníci právě staví.
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STALO SE
PRŮTAHY OBCEMI
OTEVŘENY
Přestřižením pásky skončila
9. srpna 2018 devět měsíců trvající rekonstrukce průtahů obcemi
Přímětice, Suchohrdly a Kuchařovice. V rámci celé stavby tří úseků
silnice II/408 bylo opraveno přes
3 000 metrů vozovky za přibližně
87 milionů korun, přičemž podíl
Jihomoravského kraje představoval 76 milionů korun a příspěvek
Znojma a obce Suchohrdly více
než 11 milionů korun. Samotné
Znojmo investovalo téměř 6 milionů korun.
VEŘEJNÉ TOALETY U NÁDRAŽÍ
JSOU ZDARMA
U bývalého autobusového nádraží
zprovoznilo město veřejné toalety, které byly roky zavřené. Poté,
co se během července udělaly
nejnutnější opravy, jsou toalety
od 1. srpna otevřeny a spadají
pod Správu nemovitostí města
Znojma. K dispozici jsou zdarma.
ROZMÍSTĚNY KONTEJNERY
NA KUCHYŇSKÝ OLEJ A TUK
Město Znojmo nechalo rozmístit
nové kontejnery ke sběru použitého oleje z domácností. Umístěny
jsou na devíti ulicích a ve sběrných
dvorech v Příměticích nebo v ulici
Dobšická. Tuk a olej po smažení
přelitý například do použitých
PET lahví lze vhodit do kontejneru
zelené barvy. Kontejnery na použitý olej jsou ve Znojmě umístěny
takto:
  
ul. Pod Soudním Vrchem (u obchodu)
  
ul. Pražská (v blízkosti katastru)
  
ul. Kuchařovická (u železničního
přejezdu)
  
Vídeňská třída (u ulice M. Kudeříkové u železniční tratě)
  
ul. Aninská (naproti domu č. 3)
  
ul. Sokolovská (u vjezdu k Dukle)
  
Žižkovo náměstí (ve směru
na ulici Jarošova)
  
Přímětice – Dlouhá (u ul. Větrná)
  
Přímětice – Křížové nám. (parkoviště u TPZ nábytek)
STAVBA OBCHVATU
ZAVŘELA ULICE
Z důvodu budování mostu
na stavbě obchvatu Znojma je
do 8. prosince 2018 zcela uzavřena
ulice Přímětická, respektive ulice
Hlavní. V tomto období mohou
chodci a cyklisté v těchto místech
využívat speciálně vybudovaný
podchod. Do 8. prosince je také
zcela uzavřena ulice Okružní
ve Znojmě. Více k uzavírkám najdete na www.znojmocity.cz.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 27. září 2018, uzávěrka
je 17. září. Speciál věnovaný
Znojemskému historickému
vinobraní 2018 vyjde 6. září.
UZAVŘENÁ PRACOVIŠTĚ
NA PRAŽSKÉ
I během srpna a září budou probíhat výměny oken a zateplení
budovy Policie ČR v Pražské ulici,
kde sídlí správní odbor MěÚ Znojmo. Práce postupně uzavřou jeho
jednotlivá pracoviště. Aktuální info
vždy na www.znojmocity.cz nebo
na Facebooku města.
BALA A NA VYHLÍDCE ZAVŘENY
Z důvodu rekonstrukce vodovodu
a kanalizace města Znojma budou
do 31. srpna (do 18.00 hod.) úplně
uzavřeny ulice Bala a Na Vyhlídce.
Objízdná trasa nebyla stanovena.
AKÁTOVÁ UZAVŘENA
Z důvodu uložení plynovodu
včetně provedení překopů pro
zbudování domovních přípojek
je do 30. září zcela uzavřena ulice
Akátová.
UZAVÍRKY NA PRŮTAZÍCH
Opravy průtahů částečně uzavřou
do 28. října ulici K Suchopádu
v Příměticích a ulici Kuchařovická
v Suchohrdlech.
OPRAVY PRŮTAHU V DOBŠICÍCH
V Dobšicích se po etapách opravuje průtah obcí. Uzavírka potrvá
až do 30. listopadu 2018. Objízdná
trasa je vyznačena. Uzavírka ovlivňuje i linky autobusové dopravy.

Znojmo likviduje plevel bez chemie
Nový stroj, fungující na principu páry, likviduje nevzhledný plevel
v dlažbě náměstí. Bez použití chemie.
Prorůstající plevel mezi dlažebními kostkami není žádoucí. Jedním
z nejúčinnějších prostředků na jeho
hubení jsou herbicidy. Dnes už se ale
ví, že i při nejšetrnější aplikaci se při
dešti dostává tato chemikálie do půdy
a spodních vod. „Herbicidy bývají čím
dál častěji označovány jako potenciální karcinogen, i proto jsme nechtěli
na nic čekat, ale aktivně jsme udělali
něco, abychom se k našemu zdraví
a přírodě chovali šetrněji,“ dodal místostarosta Jakub Malačka.
Tím „něco“ byl myšlen stroj na likvidaci plevele ECLIP M, který funguje na principu páry a nevyužívá žádné
chemikálie. Rychlost účinku je přitom
srovnatelná s chemickými přípravky,
nežádoucí rostliny zasychají přibližně
do dvou dnů. Navíc horká voda zasáhne pouze danou rostlinu a nijak dále
neničí životní prostředí.
Přidanou hodnotou tohoto přístroje je i možnost mytí. U přístroje

 Znojmáci již nyní mohou v ulicích města potkat stroj, který bez použití chemie pomáhá
udržet upravenou plochu náměstí. 
Foto: pm

lze nastavit teplotu 20–140 °C a tlak
v rozmezí 3 až 200 barů. Lze tak se
strojem nejen hubit plevel, ale také
čistit nejrůznější povrchy. Využít se
dá například na čištění odpadkových
košů, náhrobních kamenů, lze s ním
také odstraňovat žvýkačky a podobně.
Zařízení na ekologickou likvidaci ple-

Tvoříme Znojmo: Přijďte podpořit vylepšení města
Více než měsíc občané Znojma
a jeho městských částí tvořili návrhy,
jak zlepšit své okolí, a přihlašovali je
do projektu Tvoříme Znojmo.
O tom, které nápady získají podporu k realizaci, rozhodnou občané
na veřejné prezentaci návrhů v úterý
4. září od 16.00 hodin ve velkém sále
budovy městského úřadu na náměstí
Armády.

V rámci pilotního ročníku participativního rozpočtování ve Znojmě
jsou připravené 3 miliony pro projekty ve městě a další 3 miliony korun
na projekty v jeho městských částech.
Příslušní úředníci posoudili realizovatelnost jednotlivých návrhů
a nyní opět sami občané rozhodnou,
které z navrhovaných (a proveditelných) projektů se uskuteční. Všichni

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne ve středu 5. září ve 12.00 hodin.

Sanace skal u Dyje

SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží sběrné nádoby hnědé barvy, je
prováděn každý lichý týden.

Do konce září budou probíhat Vinohrady. Na tuto etapu je potřeba
další sanace skal u řeky Dyje.
počítat s částkou přibližně 4 200 000
Na skalních svazích v Karolini- korun. V případě úspěšné žádosti
ných sadech je v těchto dnech mož- o dotaci by vlastní podíl města činil
né vidět lezce, kteří postupně pracují přibližně 630 000 korun. 
pm
na skalách v ulicích Koželužská
a Napajedla. Jedná se již o třetí
etapu sanačních
prací v této lokalitě a město do ní
investuje přibližně
3 000 000 korun.
Pro příští rok se
v rozpočtu počítá
s investicí na další
sanace skal. A to
opět u ulice KožeFoto: Archiv ZL
lužská a pod ulicí  Práce na zabezpečení skal. 

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.

vele uhradila společnost FCC Znojmo
s.r.o., ve které má město Znojmo podíl
a jejíž služby využívá na zabezpečení
svozu komunálního odpadu, odvozu
velkoobjemového odpadu a udržování pořádku v ulicích. Cena stroje
včetně vysokotlakové myčky činila
542 000 korun. 
pm, lp

úspěšní navrhovatelé budou odměněni
drobnými cenami. Hlasování proběhne
jednak na veřejné prezentaci 4. září,
a také od 10. září do 7. října elektronicky
za pomoci systému Mobilního rozhlasu.
Registrovat se do Mobilního rozhlasu
je možné na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz Bližší informace k projektu
Tvoříme Znojmo naleznete na webu
www.tvorimeznojmo.cz. 
pm, lp

Losování pořadí
volebních stran
Na webových stránkách města www.znojmocity.cz byl vyvěšen
přehled volebních stran a kandidátů
zaregistrovaných pro volby do zastupitelstev obcí 2018.
Ještě před uzávěrkou Znojemských
LISTŮ proběhlo 22. 8. veřejné losování
pořadí volebních stran na hlasovacích
listinách. Celkem Městský úřad Znojmo zaregistroval 275 kandidátních
listin, z toho 10 pro volby do zastupitelstva měst.
Prezident České republiky vyhlásil
volby do zastupitelstev obcí, městských
obvodů a městských částí ve statutárních městech na pátek 5. října a sobotu
6. října 2018. Podrobnosti k volbám
přineseme v zářijovém vydání Znojemských LISTŮ 27. 9. 2018.
lp
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Radnice plní přání občanů
Fórum Zdravého města určilo
další oblasti k řešení. Z dubnového Fóra a následné veřejné ankety
vzešlo osm prioritních oblastí, které znojemské občany nejvíce trápí.
V okruhu jejich zájmu jsou problémy
opakující se, ale i zcela nové.
„Již poněkolikáté například zaznělo přání občanů k vytvoření kulturně-společenského centra a nově
odkoupení budovy České spořitelny
známé jako Domeček, což spolu souvisí. A toto již řešíme. Místo k setkávání
vznikne v budově staré školy v Louckém klášteře. A odkup Domečku bude
projednávat zářijové zastupitelstvo,“
říká místostarosta města Znojma Jakub Malačka, který je odpovědným
politikem pro Zdravé město Znojmo.

Kolo pro život
popáté
Kolo pro život pozná již popáté
jak #znojmochutna.
V sobotu 8. září se ve Znojmě
pojede jeden ze závodů série Kolo
pro život – Znojmo Burčák Tour Kooperativy. Celý víkend se závodníci
i jejich doprovod a fanoušci mohou
nechat unést chutěmi, které Znojmo
nabízí. Akce je pro každého, bez ohledu na věk nebo výkonnost. U Louckého kláštera mohou soutěžit i děti.
Ti nejmenší na odrážedle, pro starší
je připravena soutěž v kategorii kadeti. Kdo má raději klidnější jízdu,
potěší ho fitness jízda dlouhá 21 kilometrů. Vede krajinou v blízkosti
Národního parku Podyjí, po cestě
závodníky čeká občerstvení v Konicích. Pro náročnější závodníky bude
trasa B dlouhá 57 kilometrů (start
z Masarykova nám. v 11.30) a trasa C
dlouhá 32 kilometrů (areál Louckého
kláštera v 12.30).
Doprovodný program nabídne
sobotní večírek a slavnostní ukončení závodu. Připraveno je občerstvení
a hosty budou lákat svými produkty
Znovín Znojmo, AGRO Stošíkovice i firma EFKO. Zahraje znojemská
cimbálová muzika Denár a Šarivari band Zdeňka Nováka. Registrace
do závodu je již spuštěna na internetové stránce www.kolopro.cz.
Přihlásit se dá i osobně v předvečer závodu v Louckém klášteře nebo hodinu
před samotným závodem. 
pm, lp

K dalším dvěma prioritám, kterými se
vedení města bude zabývat, patří také
navrácení kaple Panny Marie Pomocné
na Mariánské náměstí, sociální bydlení
a zlepšení údržby Gránického údolí.
Pro město obtížně řešitelné jsou
zbylé čtyři priority, a to výstavba oddělení pro dlouhodobě nemocné, řeVedení města se rozhodlo vyslyšet
další prosby obyvatel.
  
Doplnit stávající prvky na dětském dopravním hřišti J. Hořejšího.
  
Vystavět nové dětské dopravní
hřiště v Příměticích – víceúčelové
cyklistické hřiště (biketrial).
  
Vytvořit studentský městský parlament, který by jednal s radnicí.
  
Zřídit kontejner y na plasty
a bioodpad na centrálním hřbitově.

šení prostoru autobusového nádraží,
platba za odpad dle produkovaného
množství a výstavba nové sportovní
haly. „O stavu nádraží neustále diskutujeme. Hledáme řešení, ale pozemky
patří soukromé firmě a ta není ochotná
s námi jednat. Potřebu dalšího sportoviště jsme se již vloni rozhodli řešit
nákupem Sportovní haly Dvořákova.
Nabízí se stále možnost vybudovat
sportovní halu v prostorách lázní, to
ale bude možné až po výstavbě nového
krytého bazénu v Louce,“ vysvětluje Malačka a dodává: „Oddělení pro
dlouhodobě nemocné je v gesci kraje,
kterému podnět předáme a v případě
potřeby počítáme s tím, že se město
finančně zapojí.“ Platba za odpady dle
produkovaného množství není v technických možnostech současného systému. Bližší informace o návrzích řešení
k jednotlivým bodům naleznete na:
http://bit.ly/2vrkh7x. 
pm

Vyrazte ven bez aut
Středisko volného
času Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem pořádá v pátek 21. září na Horním náměstí od 9.00
do 18.00 hodin osvětovou ekologickou akci
Den bez aut.
A to v rámci celorepublikové kampaně
Evropský týden mobility a další z řady akcí
pod záštitou projektu
Foto: Archiv ZL
Zdravé město Znojmo.  S kolem si dobře rozumí i děti. 
Jejím cílem je upozornit
na dopady výfukových plynů na žiNávštěvníci se mohou zúčastvotní prostředí, prezentovat zdravý nit nejrůznějších soutěží, a to buď
životní styl i aktivní trávení volného jednotlivě v rámci plnění úkolů
času.
na workshopech, nebo sestaví čtyřV dopoledních hodinách je akce členné týmy a zaběhnou si na čas souurčená dětem z místních škol. V od- těžní překážkovou štafetu. Ta bude
poledních hodinách se k nim může rozdělena do pěti kategorií – děti
připojit i široká veřejnost. Vyzkoušet 1. stupně ZŠ, děti 2. stupně ZŠ, studenti
mohou různé alternativy dopravních středních škol, rodiny a dospělí. Závoprostředků, sportovní aktivity i soutěže. dit mohou i ti nejmenší, protože trať si
Součástí programu budou také taneční mohou vyzkoušet i rodiče s kočárky.
a sportovní vystoupení, biketrialová ex- Vyhlášení výsledků proběhne v 16.00.
hibice, zumba, nordic walking s Janem
Na Dni bez aut spolupracuje
Vajčnerem, několikanásobným evrop- městská policie, městské lesy, Střední
ským medailistou a mistrem Evropy, zdravotnická škola a Vyšší odborná
či beseda s cestovatelem Ladislavem škola zdravotnická Znojmo a mnoho
Ziburou.
dalších. Podpoří ji hráči „A“ týmu Orli
Novinkou letošního ročníku budou Znojmo a HC Orli Znojmo-mládež,
hudební vystoupení – od 11.00 hodin TJ Znojmo oddíl Florbalu, Znojmo
Emil&Jakub s jejich Street Drummer’s Knights, 1. SC Znojmo FK, BBK fitShow a od 16.00 hodin znojemská jaz- ness se svým programem a Cykloklub
zová kapela Jazzy Talking.
Kučera. 
pm, lp
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
OPILÝ ČTRNÁCTILETÝ MLADÍK
SE VÁLEL V TRÁVĚ
Po desáté hodině večer na ulici Dukelských bojovníků našli strážníci
čtrnáctiletého mladíka válejícího
se v trávě. Když je zahlédl, snažil
se vrávoravým krokem odejít pryč.
Měl ale smůlu. Nadýchal 1,34 ‰
alkoholu v dechu. Po kontrole jeho
zdravotního stavu lékařem byl mladík předán rodičům.
NA MOL OPILOU ŽENU PROBUDILI AŽ ZÁCHRANÁŘI
Neskutečných 3,62 ‰ alkoholu
v dechu nadýchala sedmadvacetiletá žena, kterou v sobotu
odpoledne našli strážníci nehybně
ležet v hale Českých drah na ulici
Dr. Milady Horákové. Na místo byla
přivolána zdravotnická záchranná
služba. Poté, co žena začala s lékařem komunikovat, strážníci provedli orientační dechovou zkoušku.
Jelikož na protialkoholní záchytné
stanici byl plný stav a lékaři neshledali důvod k hospitalizaci, byla žena
propuštěna.
AŽ NAPOTŘETÍ NADÝCHAL
Pozornost hlídky Městské policie
ve Znojmě upoutal Mercedes
jedoucí klikatou jízdou z ulice
Slovenská směrem na Pražskou.
Řidiči vozidla vzhledem k jeho podnapilému stavu strážníci až na třetí
zdařilý pokus naměřili výsledek
a to s pozitivní hodnotou 3,28 ‰
alkoholu v dechu. Pro podezření
z trestného činu si přivolaná hlídka
Policie ČR případ na místě převzala.

Plavčíci zachránili
tonoucí ženu
Plavčíci znojemské Plovárny Louka zachránili život tonoucí ženě.
Při nočním koupání si pozorná plavčice všimla ženy, ležící na hladině hlavou dolů. Vzhledem k tomu, že z vody
nevycházely žádné bublinky naznačující
vydechování, okamžitě pro ženu skočila
a vytáhla ji z bazénu ven. Starší žena byla
v kritickém stavu, neměla hmatatelný
puls a nedýchala, a tak s kolegy plavčíky okamžitě zahájili resuscitaci k její
záchraně. Souběžně přivolali lékařskou
záchrannou službu. Před příjezdem záchranářů se naštěstí plavčíkům podařilo
nebohou ženu přivést k životu. Lékaři si
ji poté převzali do odborné péče, žena
skončila ve znojemské nemocnici na oddělení ARO. Ještě týž den poděkoval
plavčíkům za záchranu života maminky
její syn. 
lp
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Novinky Mobilního rozhlasu: Blokové čištění a hlasování
Znojemská radnice už dva roky
informuje své občany prostřednictvím služby Mobilního rozhlasu. Občany, kteří jsou do služby moderní
komunikace zaregistrovaní, zdarma
zpravuje o aktuálním dění pomocí
emailů a SMS zpráv.

Ti, kteří mají staženou aplikaci
v chytrém telefonu, navíc dostávají
push nofitikaci s novinkami či upozorněním. Zpětnou vazbu mohou radnici
dát díky fotohláškám Zmapuj to. Nyní
službu rozšiřuje o dvě zásadní věci:
o možnost vyjádřit díky Mobilnímu

 Podoba elektronického hlasování pomocí Mobilního rozhlasu.

rozhlasu svůj názor a o informování
o termínech blokového čištění.
„Potenciál systému Mobilního
rozhlasu je obrovský, proto jsme se
jej rozhodli rozšířit o další službu,
po které Znojmáci tak dlouho volají. Budeme registrovaným občanům
avizovat termíny blokového čištění
v jimi vybraných ulicích. Jednak automaticky v té, kterou zadávají při
registraci, protože předpoklad je, že si
každý zadá ulici, ve které bydlí. Máme
ale i připravenou možnost výběru
dalších ulic, které je budou zajímat.
Což ocení jistě nejen ti, kteří jezdí
do práce autem, a tudíž parkují i jinde,“ vysvětluje novinku místostarosta
Jakub Malačka.
Informování o blokovém čištění
bude spuštěno v září. V plánu je hned
trojí avízo: emailem týden dopředu,
push notifikací dva dny dopředu a den
předem SMS zprávou. „Doporučujeme
proto zaregistrovat se jak k odběru
emailů a SMS, tak stáhnout si aplikaci
Mobilního rozhlasu do svého chytrého
telefonu,“ dodává Malačka. Veškeré
služby jsou pro občany zdarma.
Dalším modulem, který bude znojemská radnice aktivněji využívat, je
hlasování. Pilotní hlasování prostřednictvím Mobilního rozhlasu proběhlo

 Informace o blokovém čištění můžete
mít v mobilu.

v rámci ověřování ankety z letošního
Fóra Zdravého města. Druhé hlasování proběhne v září a říjnu díky participativnímu rozpočtování Tvoříme
Znojmo, kdy budou občané vybírat,
které projekty se budou v příštím roce
realizovat.
Je tak nejvyšší čas se do systému
Mobilního rozhlasu zapojit! Registrovat se lze na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz, aplikace je ke stažení na Google Play a App Store. 
zp

Značka ZnojmoRegion: Musíme se odlišit od ostatních
Hned v prvním roce své existence
zaznamenává ZnojmoRegion, spolek
zaměřený na podporu cestovního
ruchu bývalého Znojemského okresu,
první úspěchy.
Založení spolku iniciovalo Město
Znojmo společně s dalšími partnery.
Podle slov starosty Jana Groise: „Má
tato destinační společnost výhodu
v tom, že propojuje obce, podnikatele
i neziskové subjekty. Jejich společná
nabídka kulturních, sportovních a přírodních lákadel i turistických služeb
se tak stává pro návštěvníka mnohem
atraktivnější. A ve výsledku bude pro
celý region i ekonomicky přínosnější.“

CO SE UŽ PODAŘILO
Od počátku existence spolku stojí
v jeho čele Šárka Janderková, předsedkyně představenstva. Právě díky jejím
profesionálním znalostem cestovního
ruchu na Znojemsku a v rakouském
příhraničí se podařilo dojednat spolupráci se společností Retzer Land. Projekt podávaný a financovaný z rakouské strany s názvem Propojení turistické
nabídky Retzer Land – ZnojmoRegion
přivedl koncem května na Znojemsko

zástupce rakouských informačních
center a na podzim představí obsáhlou českoněmeckou brožuru informující o turisticky atraktivních cílech
na obou stranách hranice.

ZNOJMOREGION
SE ZAČÍNÁ PROSAZOVAT
Aktuální marketingové aktivity
ZnojmoRegionu představila tajemnice
spolku Irena Navrkalová: „K tomu, aby
byla turistická oblast Znojemsko a Podyjí vnímána veřejností jako kompaktní celek, je třeba vyzdvihnout místní
specifika, která nás odliší od ostatních
oblastí. Atributy jako slunce, víno nebo
letní dovolená u vody jsou příznačné pro celou jižní Moravu – částečně
i pro jižní Čechy – a neposkytují nám
žádnou konkurenční výhodu. Prvkem,
který je však se Znojemskem neodmyslitelně spjatý a veřejnosti už velmi
dobře známý – i bez nákladné marketingové kampaně – jsou jednoznačně
nakládané okurky. Na tuto skutečnost proto odkazuje náš hlavní marketingový claim Jsme dobře naloženi
– navštívili jsme ZnojmoRegion, který
dvojsmyslně odkazuje kromě slav-

né okurkářské
tradice i na typickou pohodu
zdejšího regionu. Tento slogan
jsme také použili na našem
prvním propagačním předmětu – plátěné
tašce přes rameno. Motto Jsem
dobře naložená
získalo takto i třetí význam a bylo velmi dobře přijato veřejností.“

ZAHÁLKA DOVOLENA,
AKTIVITA VÍTÁNA
„Uvědomujeme si ale, že souvztažnost s okurkami není ve všech částech
našeho regionu vnímána stejně silně,
a proto chceme zastřešit celkovou turistickou nabídku ZnojmoRegionu
ještě jedním marketingovým claimem:
ZnojmoRegion – zahálka dovolena,
aktivita vítána. Poukazujeme tak
na možnosti jak relaxace a nenáročné
turistiky, tak sportovněji či adrenalinově laděné dovolené, a to bez ohle-

du na to, zda ji trávíte na Vranovsku,
Hrušovansku anebo u Moravského
Krumlova,“ vysvětlila Irena Navrkalová, která se dlouhodobě zaměřuje
na marketing a management domácího cestovního ruchu.
Že není od plánů daleko k realizaci, potvrzuje Šárka Janderková:
„Chceme v tomto směru hodně spolupracovat s médii. Ostatně i dva speciální press tripy pro české a slovenské novináře, které jsme zorganizovali letos
v červnu, už přinášejí své ovoce. Velký
dík za to patří všem našim členům
a partnerům – bez jejich aktivní spoluúčasti by se podobné akce neobešly.
Značka ZnojmoRegion se tak opravdu
začíná prosazovat.“ 
In
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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
MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
vyhlašuje VŘ na pozici
REFERENT ODBORU VÝSTAVBY –
PRÁVNÍK
Předpokládaný termín nástupu je
září/říjen 2018, případně dle dohody.
Přihlášku je možno podat písemně
do 31. srpna 2018 v zalepené
obálce na adresu Městský úřad
Znojmo – oddělení personálních
věcí a vzdělávání, Obroková 1/12,
669 22 Znojmo nebo na stejnou
adresu osobně na podatelně
Městského úřadu Znojmo. Obálky
se vždy označí slovy: „výběrové
řízení – referent odboru výstavby –
právník“. Přihlášky nelze zasílat
prostřednictvím elektronické pošty či
datové schránky. Detailní informace
naleznete na elektronické úřední desce
v dokumentech odboru personálního.
TAMURA – EUROPE – LIMITED, O. S.,
hledá kandidáty na pozici:

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE
SKLADNÍK (VZV, ŘP C)
TECHNIK ZKUŠEBNY
TRANSFORMÁTORŮ (vyhl. 50, min. §6)
Mzda až do výše 28.500 Kč, 24 dnů
dovolené, příjemný kolektiv, závodní
stravování, školení a firemní akce,
narozeninový dárek, zvýhodněný
program volání O2. 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
zaměstnance. Personální oddělení, tel.:
515 284 746, 778 477 612.
STRABAG BMTI s.r.o.
přijme
DĚLNÍKY – TŘÍSMĚNNÝ PROVOZ
Požadavky: ZZ, popř. vyučení,
zodpovědný přístup k práci, výhodou
je průkaz VZV. Nabízíme: mzda
22.000–30.000 Kč, práci na PP, 5 týdnů
dovolené, stravenky v hodnotě 105 Kč.
Nástup možný ihned, nebo dle dohody.

Kontaktní osoba: Magda Janoušková:
magda.janouskova@bauholding.com,
tel. 515 828 039
AGRANA, závod Hrušovany n. Jev.
hledá ZÁMĚČNÍKA
Údržba a opravy mechanických strojů
a zařízení, SOŠ/SOU technického
zaměření, 13. plat, 5 týdnů dovolené,
věrnostní odměny, stravování.
Kontaktní osoba: Petra Surovcová,
e-mail:czhrnabor@agrana.com, tel.
515 209 207.

PRÁCE V RAKOUSKU
Kameník/Obkladač/Zedník
Pflasterer/Steinmetz/Maurer/
Fliesenleger
Qualitätsgarden Fischer, Großmeiseldorf
office@qualitaetsgaerten.at
+43 2956 81086 E. Fischer
Celoroční zaměstnání.
Mzda od 2.100 EUR / měs. brutto,
možnost příplatků, přesčasů atd.

Specialista servisního střediska
Service Desk Spezialist
AC Jobs, Brno
Podpora při řešení problémů, analýza
chyb, NJ. Atraktivní ohodnocení, roční
prémie a bonusy, 5 týdnů dovolené,
příspěvky na důchod, stravování.
Pomocný dělník
Hilfsarbeiter für Einblaspartie
STRABAG AG, Waldviertel
rastenfeld@strabag.com, Manuela Leeb
Pomocné práce v oboru zafukování
kabelů. Mzda od 12,09 EUR / hod. btto.
Recepční
Rezeptionist(in)
Althof Consulting- und
Hotelbetriebges.m.b.H., Retz
b.kleinschuster@althof.at
+43 (0)2942 3711 Bernd Kleinschuster
Celoroční zaměstnání, možnost dalšího
vzdělávání, možnost profesního
postupu. Mzda od 1.560 EUR / měs.
btto + možné příplatky dle kvalifikace,
40 hod. týdně.

Programátor/analytik
Koho hledáme?

Pro naši pobočku ve Znojmě hledáme
kolegu/kolegyni, který rád pracuje

Nabízíme


týmu, jehož hodnotami jsou korektní

v malém týmu, je schopný pracovat

mezilidské vztahy, transparentnost

samostatně a rád by se podílel na vývoji

jednání, důvěryhodnost, optimismus,

předního nástroje pro řízení IT v ČR.

Co je ALVAO?

tvořivost



služeb, které zaměstnancům poskytuje IT



oddělení. Pomáháme tak zaměstnancům
stovek velkých firem dělat dobře jejich
práci.

Realizace nových funkcí a

programových změn v aplikacích


Návrhy změn v aplikacích

Možnost dalšího profesního rozvoje v



Firemní kurzy angličtiny

Podporu při studiu nových
technologií



Samozřejmostí je volná pracovní

doba, 5 týdnů dovolené, příspěvky na
stravování


Firemní akce (hledejte nás na

Facebooku a LinkedIn)

Potřebujeme



Znalost C#/.NET nebo C++/MFC

Alespoň pasivní znalost anglického

jazyka


JOPP Automotive s. r. o. hledá
pro svá pracoviště ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ a TŘEBÍČI nové
kolegyně a kolegy do svých řad:

rámci společnosti

Náplň práce


Zázemí firmy se statusem „Microsoft
Partner“

Vytváříme informační systémy pro řízení
podnikových služeb a to zejména těch

Dlouhodobou práci ve stabilním

Schopnost učit se nové technologie

•
•
•
•
•
•

Montážní dělník/-ce (Velké Meziříčí)
Operátoři RTM strojů (Velké Meziříčí)
Operátoři CNC strojů a zařízení (Třebíč)
Operátoři pro lisování plastů (Velké Meziříčí)
TEAM LEADER – dlouhotočné automaty (Třebíč)
OBSLUHA DLOUHOTOČNÉHO SOUSTRUHU (Třebíč)
Náborový příspěvek 7.000,- Kč

Firemní benefity: stravenky, příspěvek na PP a ŽP,
závodní stravování, cafeterie a další. Doprava na dané
pracoviště je zajištěna a hrazena zaměstnavatelem.
Více informací o nabízených pracovních pozicích na:

Máte zájem? Napište nám na jobs@alvao.cz.

www.jopp.com

Tel. 563 031 231

Facebook – JOPP Automotive Česká republika

8

ZNOJEMSKÉ LISTY 23. SRPNA 2018

Téma

Divadelní festival zavěšený na šálách
Včera ve Znojmě zahájili brněnští herci šestý ročník pětidenního festivalu Znojmo žije divadlem. Jeho
představení můžete navštívit až
do neděle 26. srpna.
Divadelní festival nabízí pestrou
programovou nabídku. Představení
uvidíte nejen v hlavním cirkusovém
šapitó na Horním náměstí, ale také
na dalších místech ve městě. A pastvou pro oči budou novocirkusová
představení, kde herci hrají i zavěšeni
na šálách. Permanentky a vstupenky
na jednotlivá představení jsou k dostání v předprodeji v TIC (Obroková ul.)
nebo přímo na místě.

HLAVNÍ PROGRAM:
Středa 22. 8. – šapitó 20.30
K-PAX, Svět podle Prota Hra odehrávající se v psychiatrické léčebně.
Hrají: Radim Fiala, Petra Špindlerová/
Markéta Plánková a další.
Čtvrtek 23. 8. – šapitó, 20.30
Čecháčci a čoboláci – Filip Teller
a Pavol Šariš
Autorské kreace dvou energetických
sopek stojí na pomezí stand-upu
a divadla. Umně a vtipně se strefují
do vztahů Čechů a Slováků. Režie,
hrají: Fillip Teller, Pavol Šariš.

Pátek 24. 8. – hradební příkop, 20.30
Comedia dell´arte – Spolek sešlých
Příběh chamtivého Pantalona toužícího
po čarokrásné Isabelle, která miluje
romantického Leandra, který o ni ale
musí soupeřit s chvástavým Kapitánem. Hrají: Pavel Liška, Marek Daniel,
Tatiana Vilhelmová/Gabriela Štefanová
a další.
Sobota 25. 8. – Městské divadlo, 20.30
Slapstick sonata – Cirk La Putyka
Světoznámý český novocirkusový soubor kombinuje vrcholnou akrobacii,
Mozartovy sonáty a groteskní komedii
éry němého filmu. Obsazení: Jiří Weissmann, Anna Schmidtmajerová, Vojtěch
Fülep, Michal Boltnar a další.
Neděle 26. 8. – šapito, 20.30
Enola – Eliška Brtnická/Cirkus Mlejn
Výsostně výtvarné novocirkusové představení na hrazdě a papíru. Inscenace
je inspirována tématem přeživších výbuchu atomové bomby v Hirošimě,
legendou o tisících jeřábech a japonskou estetikou. Koncept, choreografie,
účinkuje: Eliška Brnická.
DOPROVODNÝ PROGRAM:

 Eliška Brtnická veze novocirkusové představení Enola. 

Foto, zdroj: FB Divadelní Flora

Všechna představení doprovodného
programu se odehrávají mimo šapitó,
buď v jeho blízkosti, nebo na předem

určených místech, a jsou vhodná pro
rodiny s dětmi. V případě deště budou
přesunuta do šapitó. Časy se mohou
měnit.
Středa 22. 8. – Horní nám., 16.00
Běžkařská Odysea – Bratři v tricku
Představení čerpá z letitých zkušeností
herců s pouličním divadlem. Diváci budou psychicky i fyzicky vtažení
do děje. Hrají: Adam Jarchovský a Václav Jelínek.
Čtvrtek 23. 8. – Horní nám., 16.00
Road to Tadam (Cesta do Tadam) –
Gloubus Hystericus (Slovinsko)
Záhadný ostrov plný nebezpečí a s pokladem, který skrývá velké tajemství.
To vše hrané na ulici s nesmírnou
energií. Dva zkušení dobrodruzi a jeden idiot se vydávají na ostrov hledat
ztracený poklad. Napsali a hrají: Anja
Bezlova, Justin Durel, Alenka Marinič
a Ala Abrahamova.
Pátek 24. 8. – nádvoří Domu umění,
16.00
Břéťa a Čeněk za čárou – Divadlo
Bolka Polívky
Pod heslem „ve zdravém těle, zdravý
duch“ se dva sokolští cvičenci snaží
zacvičit co nejlepší sestavu, což se jim
vůbec nedaří. Hrají: Michal Chovanec
a Ondřej Klíč.
lp

Než se rozezní fanfáry, vyjede na řeku neckyáda
Než se ulicemi Znojma rozezní
fanfáry oznamující příjezd krále Jana
Lucemburského do městských bran,
můžeme se vydat za zábavou hned
na několik míst.
Rodinám s dětmi se na konci prázdnin i v září nabízí výlety
po Znojmě i jeho okolí. Vydat se na ně
mohou pěšky, na kole i autem. Třeba do nedaleké Slupi, která se 1. září
oblékne již počtrnácté do pekařské
vůně Slavností chleba, nebo na četné
výstavy na hradě Bítov či na zámek
v Telči za Pyšnou princeznou. V neděli
2. září se po hladině řeky Dyje budou
prohánět roztodivná plavidla neckyády a v Horním parku bude znít Promenádní koncert. Sportovně založené
nadšence jistě zaujmou aktivity, jako
je Tour de burčák, Den bez aut nebo
oblíbené dračí lodě.

Dračí lodě v akci
Do přírodního areálu vodních
sportů v blízkosti Louckého kláštera
se 26. až 29. září nastěhuje oblíbený

Festival dračích lodí. Barevná plavidla
s veselými posádkami skýtají přátelskou atmosféru jedné z nejzajímavějších vodáckých akcí v České republice. Festivalový závod je určen pro
veřejnost, amatérské posádky, začátečníky a všechny, kteří se chtějí dobře
pobavit. Přijďte se pod sedlešovický
most podívat nebo si zazávodit o titul
Světových šampiónů, nejoriginálnější dres nebo o vavřín sprinterských
Gladiátorů.

burčák, sýry…). Za každé splněné kritérium obdrží provozovatel mázhauzu
motivační finanční odměnu 1 000 korun. Každý mázhauz tak může získat
až 4 000 korun. Hodnocení provedou pracovníci majetkového odboru
v době konání vinobraní. Přihlášky

mohou provozovatelé mázhauzů zasílat do 7. září 2018 na emailovou adresu
lucie.nekulova@muznojmo.cz nebo
na adresu Město Znojmo, Odbor majetkový, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo. Více informací podá Lucie Nekulová, tel: 515 216 223. 
lp

Každý historický mázhauz
čeká odměna
Nelze opomenout, že se velmi
rychle blíží naše Znojemské historické vinobraní 2018. Letošní koncepce
soutěže o nejlepší mázhauz bude spočívat v hodnocení a odměnění všech
přihlášených mázhauzů. Podmínkou
je ovšem splnění čtyř požadovaných
kritérií - dobová hudba, dobové oblečení obsluhy, dobový vzhled mázhauzu (výzdoba, označení…) a nabízený
sortiment (tradiční moravské víno,

 Vloni získal odměnu za dobové ztvárnění mázhauz Chatka na Masarykově náměstí.

Foto: Archiv ZL
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Zažijte krásu starých časů Mistr světa amoleta pošle
na řeku praštěná plavidla

Krásu starých časů můžete zažít te si krásný podzimní den pod stromy
na vlastní kůži. A to na tradičním pro- za zvuků hudby (jen v případě deště se
lp
menádním koncertě 2. září v horní koncert nekoná).
části Městského parku.
V historizujících kostýmech ala 20. a 30. léta
minulého století se tam
budou od 14.00 hodin
procházet v družném
hovoru elegantní dámy
a pánové v dobře střižených oblecích za zvuků
Mě st ské hu dby Ho llabrunn. K ochutnávce
připravil organizátor
akce Okrašlovací spolek
ve Znojmě též výborné
víno. Přidat se k vybrané společnosti můžete
jako diváci, ale také jako
účastníci. Stačí si nasadit klobouk, obléci si
rukavičky a pěkné šaty
odpovídající prezentované době a zamíchat se
do davu. Dostane se vám
tak možnosti proměnit
se na několik hodin třeba na paní radovou či  Poskládat si kostým a la 20.–30. léta 20. století není tak
Foto: lp
na pana továrníka. Užije- těžké, jak by se mohlo zdát. 

Golfové hřiště, kosmická raketa i pohřební rakev. To všechno už
plavalo na řece Dyji. A letos pošle
neckyáda na vodu další šílená plavidla k pobavení veřejnosti i jejich
tvůrců.
Sedmý ročník recesistické neckyády čili akce Mistr světa amoleta spustí
2. září opět pořádající přátelé Dyjské
vsi. Tvoří ji obyvatelé Koželužské ulice
u řeky Dyje, kteří svými celoročními
aktivitami zmíněnou lokalitu města
oživují. Mezi hlavní organizátory zábavy vyhledávané širokou veřejností se
řadí sběratel a majitel v místě stojícího
Muzea motorismu Jan Drozd. Ten každým rokem překvapuje fantazií, s jak
bláznivým plavidlem vyrazí na vodu.
Nutno podotknout, že mu další účast-

níci recesistické akce zdárně šlapou
na paty. A své v pohodové atmosféře
sehrává i moderátor, který dění na Dyji
vtipně komentuje. Přítomní diváci se
tak na neckyádě při pohledu z mostu
či břehů řeky nikdy nenudí. A nejinak tomu bude i v tomto aktuálním
ročníku.
Přihlásit se může každý. Pravidla
závodu jsou jednoduchá. Zájemce si
musí postavit plavidlo podle své fantazie a šikovnosti, a s tím pak vyplout
a udržet se na řece Dyji. Jde-li ovšem
ke dnu, nic nevadí. Sklidí obdivný
potlesk od uznalého a rozveseleného
publika. Registrace plavidel je 2. září
od 13.00 hodin u nové loděnice vedle přehrady. Šílená plavidla odstartují
v 15.00 hodin. 
lp

Tour de burčák znovu
pojede krajem vína
Zářijový díl seriálu cykloturistických akcí Krajem vína vás již tradičně zavede do podzimních, hrozny
obtěžkaných vinic Znojemska. Tour
skončí na burčákovém dni v Louckém
klášteře.
Akce je otevřena zdatným sportovcům i rodinám s dětmi. Účast si není
nutné rezervovat předem. Stačí dorazit
v sobotu 22. září na registraci v Louckém klášteře ve Znojmě (registrace
9.00–11.00 hod.) a vyrazit na trasu. Připraveny jsou dvě trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Na trasách vás čekají zastávky

 Vinařská stezka Šatovem. 

ve vinných sklepích i přímo ve vinicích,
kde budete moci kromě vína ochutnat i čerstvý znojemský burčák přímo
od vinařů. Tour de burčák 2018 zakončí
účastníci, jako každý rok, na burčákovém dni Znovínu Znojmo v Louckém
klášteře, na kterém bude od 17.00 hodin připraveno slosování odevzdaných
cyklopasů i vyhlášení vítězů. Pořadateli
akce jsou Nadace Partnerství, Znovín
Znojmo a Cykloklub Kučera Znojmo.
Více informací získáte na webu stezky.cz
nebo na tel. 515 903 121 (dominika.
bauchelova@nap.cz). 
lp

Foto: www.stezky.cz

 Divákům poskytne i sedmá neckyáda podívanou nad všechny peníze.

Foto: M.Rufer

Na Burčákfestu v Louce
zaperlí Zdeněk Izer
Burčákfest v areálu Louckého
kláštera nabídne 28. a 29. září nejen
perlivý humor Zdeňka Izera, ale také
burčák, gastronomické laskominy,
hudbu i výrobu Šlapaného vína bosýma dívčíma nohama.
Poku d s i chc e te p o chut nat
na třech druzích burčáku a kvalitním
vínu firmy Znovín Znojmo a k tomu
ještě posedět v příjemném prostředí s nezapomenutelnou atmosférou,
pak je burčákový festival tou pravou
akcí pro vás. Pořadatelská cateringová
agentura GATO production slibuje
pokrmy z masa a ryb, chuťovky k vínu

a burčáku a mnoho druhů teplých
i studených nápojů. O zábavu se budou dělit v pátek slovenská kapela
Horkýže Slíže a v sobotu již zmíněný
Zdeněk Izer. Během Bučákfestu uslyšíte také country a folk od skupiny
Paroháči, cimbálky Donava a Antonína Stehlíka, klavír a saxofon znojemských hudebníků a Charlie Slavík
Revue se postará o blues music. Vstupenky na Burčákfest 2018, podporovaný městem Znojmem i Znojemskou
Besedou, jsou již v prodeji v síti TICKETPORTAL nebo je pořídíte přímo
na místě. 
lp
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Sociální služby a společnost

Den sociálních služeb
Ve středu 5. září obsadí Horní
náměstí ve Znojmě Den sociálních
služeb. Zvána je široká veřejnost. Kdo
přijme pozvání, určitě neprohloupí.
Tradiční akce s letošním podtitulem Jeden svět pro všechny se
bude konat již podeváté. Od 10.00
do 17.00 hodin se můžete do centra
města přijít podívat na nejrůznější
prezentace mnoha zástupců sociálních institucí z celého okresu Znojmo,
které pomáhají potřebným lidem.

Rozhodně si nenechejte ujít nejen
představení jednotlivých sociálních
služeb, ale také výtvarné tvoření,
stolní fotbálek, soutěže i prohlídku
ohrady se zvířaty. Na pódiu se budou
po celý den střídat účinkující v pěveckých, tanečních i sportovních vystoupeních. V přípravě je též říjnový
Týden sociálních služeb. Aktuální informace nejen o něm získáte na stránk á ch w w w. z noj mo c it y. c z neb o
www.socialnisluzby-znojemsko.cz. lp

PROGRAM NA PÓDIU
10.00 –10.10
10.10 –10.25
10.25 –10.30
10.45 –10.55
10.55 –11.05
11.20 –11.45
11.45 –12.00
12.05 –12.15
12.30 –13.00
13.05 –13.20
13.35 –13.50
14.10 –14.30
14.45 –15.00
15.00 –15.35
15.50 –16.05
16.05 –16.30
16.30 –16.45
16.45 –17.00
17.00

Návštěva seniorské vlaštovky

Slavnostní zahájení
Bubnování – Ateliér Samuel, OCHZ
Taneční vystoupení s padákem – Domov Božice, p.o.
Canisterapie – CSS Znojmo, p.o. + DC ADRA
Hudební vystoupení – DS Hostim, p.o.
Tančit může každý – Dr. Veleta, DS Plaveč, p.o.
Vyhlášení soutěže
Hudební vystoupení – CSS Znojmo, p.o.
Vystoupení s asistenčním psem – Liga vozíčkářů, z.ú
Hudební vystoupení – Zámek Břežany, p.o.
Taneční vystoupení – Domov pro matky a otce v tísni, OCHZ
Módní přehlídka – Chráněné dílny Znojmo, Sansimon, s.r.o.
Cvičení – SeneCura SeniorCentrum Šanov
Hudební vystoupení – kapela Betwind – Klub Coolna OCHZ
Taneční vystoupení – Znojemské Grácie
Veselé tanečky – Rodinné centrum Maceška
Taneční vystoupení – Znojemské Grácie
Vyhlášení soutěže
Slavnostní ukončení

 Senioři z Chrudimi při přijetí na radnici. 

Spolupráce mezi městem Znojmem a jeho nejnovějším partnerským městem Chrudimí se rozvíjí
v další oblasti.
Po sérii workshopů na téma památkové péče, které proběhly v dubnu
v Chrudimi a v červnu ve Znojmě,
se spolupráce zaměřila na seniory.
Na začátku srpna navštívilo více než
čtyřicet chrudimských seniorů zdejší
Okurkové slavnosti. Město si prohlédli
z turistického vláčku a zavítali i do Expozice pivovarnictví. Ocenili nejen
program slavností, ale také květinovou

Foto: pm

výzdobu na veřejných prostranstvích.
„Už několik let úspěšně probíhají výměnné zájezdy seniorů u slovenských
partnerských měst Bratislavy a Nových
Zámků, proto věřím, že první chrudimská seniorská vlaštovka bude mít
následovníky. Setkání se seniory je pro
mě vždy darem, energií mě nabíjí jejich vitalita, životní zkušenosti, zájem
o dění kolem sebe, radost ze života,“
uvedl místostarosta Jan Blaha, který
seniory přivítal na znojemské radnici.
V září pojedou na oplátku znojemští
senioři do Chrudimi. 
lp, pm

PLACENÁ INZERCE

Sociální odbor pomáhá
Non-stop pomoc Anděl na drátě,
o kterém jsme psali podrobně v červencovém vydání Znojemských LISTŮ,
je připraven i ve Znojmě pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, a to čtyřiadvacet hodin denně
sedm dní v týdnu.
„Co se týče Anděla na drátě, mohou se senioři či další zájemci obrátit
o bližší informace na náš odbor soci-

ální, případně o další možnosti využití
i obdobných zařízení a vytipování nejvhodnější služby. Máme zde k dispozici
také informace o dalších zařízeních
ke zkvalitnění života, například Speciální telefon pro seniory – zařízení NEO
od společnosti Multitone CZ a další
i asistenční služby například Život 90
a podobné,“ uvádí vedoucí znojemského sociálního odboru Stanislav Maar.
lp

V září rozjede Kolumbus #2
další nové projekty
S příchodem září se rozjede naplno i projekt Kolumbus #2 a jeho
podpora škol, talentovaných dětí
a studentů.
Podporu získaly znojemské základní školy, které finance začnou čerpat již
s novým školním rokem, a to například na přípravy žáků na olympiády a soutěže nebo na zavádění inovativních forem výuky, tak i individuálně
nadaní žáci.
Sledovat a zároveň propagovat Kolumba #2 bude i známý rapper, zpěvák

a textař Neny, a to jak na sociálních
sítích (jednotícím prvkem bude hashtag
#kolumbus2), tak v rámci besed na školách. Nenyho cíl, i v jeho vlastním životě, je totiž podporovat děti a mládež,
aby našly tu správnou cestu životem.
O podporu mohou stále žádat střední
a vysoké školy v dotačním programu
Podpora nadaných studentů v rámci
projektu Kolumbus #2 pro rok 2018.
Termín pro podávání žádostí se prodlužuje do 30. září. Více o projektu naleznete na www.znojmokolumbus.cz. pm

55+ T ÝDNY
V THERME L AA

Od 03.09. do 05.10. jsme pro návštěvníky našich termálních
lázní starší 55 let připravili od pondělí do pátku tyto výhody:
20 % sleva v lázeňské restauraci
1 jednotka v infračervené kabině nebo v solariu zdarma
Slevněné celodenní vstupné

Vstup za osobu € 23,–
místo € 27,–

Na pokladně předložte svůj průkaz a pak už si jen užívejte!

WWW.THERME-LAA.AT
Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya
+43 (0) 2522 / 84 700 570
therme@therme-laa.at
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Školství, společnost

Lidé vybrali vítězné fotografie
Lidé vybrali nejpovedenější snímky soutěže Fotíme u sousedů. Tu vyhlásilo město Znojmo u příležitosti
letošního dvacátého jubilea svého
partnerství s rakouským městem
Retz.
Každý soutěžící zachytil krásy
těchto dvou měst. Aby to nebylo tak
jednoduché, čeští soutěžící fotili Retz
a rakouští sousedé fotili Znojmo.
„Dvacet let partnerství, to už je
vlastně vztah a jsem rád, že se nám
ho daří i nadále rozvíjet. Myslím, že
se nám díky soutěži podařilo nalákat pár Znojmáků, aby vyrazili naše
partnerské město více poznat,“ řekl
starosta Znojma Jan Grois, který se
na Městském úřadě ve Znojmě setkal
s vítězi soutěže.
Od čtrnácti českých a čtyř rakouských autorů dorazilo na znojemskou
radnici dvaapadesát soutěžních foto-

grafií. Všechny byly vystaveny v květnu v rámci Dnů partnerských měst
na Horním náměstí ve Znojmě.
Soutěžilo se ve třech kategoriích (do 15 let, do 25 let a nad 25 let).
Z každé kategorie vybrala veřejnost
tři nejpovedenější fotografie. V kategorii do 15 let obdržela nejvíce hlasů
fotografie Ochránce květin od Adama
Paulenky. Snímek Náměstí – socha lva
od Claudie Strapinové zvítězil v kategorii do 25 let a v kategorii nad 25
let získala nejvíce hlasů fotografie Zrcadlení od Romany Jánské zobrazující dva symboly Retzu – mlýn a víno.
Tato fotografie zároveň získala od lidí
absolutně nejvíce hlasů. Z fotografií, které zaslali soutěžící z Rakouska,
zvítězila ta od Moniky Wallig s názvem Im Zentrum. Vítězné fotografie
budou použity k výrobě nástěnného
kalendáře. 
pm
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Hry na chodníku
vyzývají děti k pohybu

 Hry na chodníku mohou hrát děti i každý chodec, mladý duchem. 

Nabídnout dětem další možnost
zdravého pohybu, to je cílem projektu Hry na chodník, do kterého se
zapojilo i město Znojmo.
Projekt Hry na chodník vznikl
v roce 2016. Pro vytvoření atraktivního
hřiště není potřeba stavební povolení
ani drahé materiály. Stačí pouze suché
počasí a pevný povrch (beton, asfalt
či zámková dlažba). Hrou na počítači,
tabletu a v mobilu ztrácí jejich uživatelé odhady vzdáleností v reálném „3D“
světě. S horším vnímáním prostoru
pak souvisí častější úrazy. S málo po-

Foto: Archiv ZL

hybem obezita, potíže s páteří a se
svaly obecně. Proto vznikly hry, které
se vejdou na každý chodník a děti nenásilně motivují k pohybu.
Kromě tradičního skákacího panáka se mohou děti těšit třeba na opičí
dráhu, skok do dálky, piškvorky nebo
twistera. Hry na chodník vzniknou během prázdnin u budov základních škol
Mládeže, JUDr. Mareše, Prokopa Diviše
v Příměticích, u ZŠ a MŠ Pražská a ZŠ
Slovenská. Náklady na Hry na chodník
činí celkem 120 000 korun. Více info
na www.hrynachodnik.cz. 
zp

Šely
 Fotografové na radnici se znojemským starostou Janem Groisem. 

Foto: zp

Dětská hřiště dostanou
nové herní prvky
Za téměř 250 000 korun nechá
město doplnit herní prvky na dětská hřiště ve Znojmě. Houpačky,
pyramidy a další prvky buď nahradí ty opotřebované, nebo hřiště
rozšíří.
Nové komponenty tak přibydou
na šest dětských hřišť. Do Kolonky
přijde lanová pyramida, v areálu Základní školy Přímětice se mohou těšit
na klouzačku a houpačky dostanou
děti také na hřiště v ulici Pražská
za hotelem Premium, v ulici Příční
a v Načeraticích. Na dětském hřišti
v ulici Úprkova, které vzniklo teprve
v loňském roce, přibude nová dvouhoupačka.

Znojemská hřiště má na starosti Městská zeleň Znojmo. Náklady
na pořízení prvků a jejich montáž činí
přibližně 250 000 korun. Dodavatelem
komponentů je firma Alestra, se kterou
Městská zeleň již dříve spolupracovala.
Vloni se podílela i na realizaci dvou
zbrusu nových hřišť, a to jak v ulici
Úprkova, tak i na speciálním hřišti v blízkosti Louckého kláštera, kde
své síly spojila Městská zeleň s firmou
Znovín Znojmo. Díky této spolupráci byly hlavními spojovacími prvky
hřiště zvoleny sudy na víno různých
velikostí. Do hracích prvků obou hřišť
a práce na jejich montáži město investovalo více než 970 000 korun.  pm

Plemeno: kříženec | Věk: 4 roky
Šely je hodně ustrašená psí slečna, která potřebuje mnoho lásky a hlavně
trpělivosti. Byla zvyklá na pobyt doma, ale momentálně hodně štěká, proto
ji doporučujeme raději do domečku se zahradou. Není vhodná k dětem
a s mužským pánem se musí dobře poznat.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Rabbits budou
řídit běh
Nová sezóna 2018/2019 Znojemského běžeckého poháru startuje
s novým seskupením pořadatelů pod
názvem Rabbits – Znojemské běhání.
Rabbits zahájí aktuální sezónu
v sobotu 1. září závodem Sokolák.
Prezentace bude od 9.30 do 10.15 hodin v místě startu, kterým je obec
Plaveč. Zázemí najdou běžci v tamní sokolovně, kde bude k dispozici
místo na převlečení, toalety i občerstvení. Start je v 10.30. Profil trati je
nenáročný. V nabídce jsou čtyři věkové kategorie mužské a dvě ženské
a délky – pro ženy 3 km, pro muže
6 km a pro děti 200 metrů. Startovné
je 100 korun. Podrobnosti lze získat též
na www.znojemskebehani.ic.cz.  lp

Bazény v Louce
otevřené do září
Den před Znojemským historickým vinobraním skončí venkovní
plavání ve Znojmě.
Bazény Koupaliště Louka budou pro veřejnost otevřeny naposled
v tomto roce ve čtvrtek 13. září 2018.
Poté se celý areál plovárny do další sezony uzavře a pracovníci začnou s jeho
pravidelnou údržbou. 
lp

Plavání
v Příměticích
Po letních prázdninách a nutných
úpravách se od 10. září opět otevře
veřejnosti školní bazén se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ P. Diviše
v Příměticích.
Bazén byl od května uzavřen z důvodu problémů s úpravou kvality vody
a kvůli úpravě technologie. „Všem děkuji za trpělivost, ale kvalita vody je
důležitá. Zároveň prosím o důslednou hygienu před vstupem do bazénu.
Tady byla příčina všech nedostatků
v systému,“ uvedl ředitel školy Daniel
Kasan. Aktuální informace o časech
plavání pro veřejnost i vstupném získáte na www.zsprim.cz. 
lp

ŘÁDKOVÁ INZERCE
KOUPÍME BYT
Koupíme byt 2+1 až 3+1 v cihlovém
domě, nejlépe v horní části Znojma.
Uhradíme veškerý právnický servis
a zajistíme rychlé vyřízení platby.
Nejsme realitka. Kontakt 604 239 187.

Díky abonmá vám neutečou
Beňačková, Dolanský ani Plánková
Činohru i koncer t y obsáhne abonmá Městského divadla
ve Znojmě v aktuální divadelní sezoně 2018/2019.
Divadelní předplatné nabízí k výběru tři činoherní skupiny a jednu
hudební. Činohra představí známá
herecká jména i ta, která se do povědomí publika teprve zapisují. Na jevišti se budou v komediích i dramatech
střídat herečtí i životní partneři Lenka
Vlasáková a Jan Dolanský, nositelky
cen Thálie Gabriela Míčová a Tereza
Dočekalová, hvězda seriálu První reNoví zájemci o předplatné si mohou
abonmá zakoupit od 1. do 11. září
v TIC na Obrokové ulici, kde si již
nyní mohou vyzvednout přihlášky. V nabídce budou místa neobsazená stávajícími předplatiteli.
Informace lze získat též na webech
www.znojemskabeseda.cz nebo
na www.vstupenkyznojmo.cz. Abonentka je přenosná.

 Ve znojemském divadle uvidíte i Jana Révaie, Martina Polácha a Petra Pěknice v komedii
Smím prosit? 
Foto: Ivo Mičkal

publika Markéta Plánková, divadelní bard Stanislav Zindulka, brněnská
muzikálová herečka Alena Antalová
nebo člen Národního divadla v Praze
Patrik Děrgel. Nemohou chybět ani
představení výborného znojemského
divadelního spolku Rotunda. Hudeb-

ní sekci zastoupí legenda světových
operních scén Gabriela Beňačková,
rhapsodii v modrém předvede Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers, mix
hitů zazpívá další držitelka ceny Thálie
Hana Holišová a přijede i nejznámější
české smyčcové trio Inflagranti.  lp

Při studování Toccaty jindy klidná
umělkyně zuřila, výsledek je nádhera
Harfenistka Kateřina Englichová
a hobojista Vilém Veverka spolu hrají
roky.
Poprvé se ale na společném projektu setkali až na albu Impressions,
které představí znojemskému publiku
30. srpna v kapli sv. Václava.
Vilém Veverka přiznal, že již delší dobu registrovali zájem publika
po jejich společném albu. Poptávku
tak svým fanouškům vyplnili v minulém roce, kdy album Impressions
vyšlo. Představuje to nejkvalitnější
a nejatraktivnější, co společně hrají.
Stěžejní skladbou alba je suita
Maurice Ravela Náhrobek Couperinův. „Ravel se přímo nabízel. S tímto
návrhem jsem přišla já, miluji původní
klavírní verzi i pozdější orchestrální. Harfa v ní hraje velmi půvabnou
úlohu a hoboj dokonce stěžejní. Ale
musím říct, že jsem na začátku vůbec
netušila, co mě čeká. Pokud se rozhodnu hrát klavírní kusy, většinou si
part pro harfu upravuji sama, což jsem
měla v úmyslu i v tomto případě, ale
po měsíci jsem zjistila, že se úpravy
musí chopit odborník,“ říká Kateřina
Englichová. Úprav se tedy ujal skladatel Otomar Kvěcha, který pak posílal

umělkyni nadšené maily, že „Ravel je Například Primaveru, kterou zkomponoval český skladatel Luboš Sluka
génius!“
Původní záměr byl upravit pouze přímo oběma hudebníkům takříkajíc
čtyři části skladby, z původních šesti, na tělo. Každopádně publikum čeká
kdy zvláště jedna z vět Toccata je ex- velký umělecký zážitek. Vstupenky
trémně náročná. Nakonec oba uměl- na koncert si mohou koupit v TIC
lp
ci zvládli nastudovat celou skladbu, (Obroková ul.). 
i když Kateřina
přiznává, že ač
je v jádru velice
klidný člověk, při
studování Toccaty zuřila. „Nepřála bych nikomu,
aby v tu chvíli byl
nablízku,“ směje se umělkyně.
A Vilém Veverka
dodává: „Myslím,
že za těch dvanáct let, co spolu
hrajeme, jsme nic
nezkoušeli tolik,
jako tuhle jednu
č tyř minutovou
větu.“ Posluchači
ovšem na koncertě uslyší i další skladby z výše  Jména Kateřina Englichová a Vilém Veverka představují synonyFoto: Archiv KE
zmíněného alba. mum pro netradiční spojení harfy a hoboje. 
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Strážníci vyrazili
za dětmi do Zblovic
V rámci dlouhodobé spolupráce
se Střediskem volného času Znojmo
navštívili strážníci Městské police
Znojmo dětský letní tábor ve Zblovicích.
Osm strážníků zpestřilo dětem pobyt mimo domov sportovně
sestaveným programem, ve kterém
prezentovali svoji práci. Devadesátka dětí ve svých oddílech obcházela
jednotlivá stanoviště, na kterých si

vyzkoušela vázat uzly a také střílet
z airsoftové zbraně. Jejich běh změřil
strážník ručním měřičem rychlosti
a u nejšikovnějších byla změřená maximální rychlost 22 km/h. Na jednom
ze stanovišť byly děti seznámeny také
s prvky sebeobrany. Největší úspěch
měl ovšem u dětí čtyřnohý fešák, který
se předvedl v ukázce výcviku služebního psa. Každý táborník nakonec dostal
od strážníků i malou odměnu. 
lp

 Děti na letním táboře ve Zblovicích nejvíce zaujal služební pes. 

Foto: Archiv MP Znojmo
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Festival pomáhal a skončil
čtyřnásobným potleskem
Hudební festival Znojmo, jehož
14. ročník se konal 12.–29. července,
skončil obrovským potleskem. Aplaus
patřil umělcům, ale i organizátorům
festivalu a posluchačům, kteří pomohli
na několika charitativních koncertech.
Osmnáctidenní festival za sebou
zanechal třicet úspěšných koncertů,
několik doprovodných akcí a také nemalou částku peněz, kterou v rámci
koncertů věnovali posluchači na různé
dobročinné účely.
Podesáté pomohl festival uherčickému zámku. Benefiční koncert charismatického souboru Clarinet Factory
v působivém prostředí zámeckého parku
vynesl 21 340 korun, ale protože zámek
letos konečně dostal od státu na opravy
několikamilionovou dotaci, tak dražbu
a dobrovolný příspěvek do kasičky zde
organizoval festival naposledy. „Koncerty na zámku v Uherčicích budeme
dělat dál, protože jsou velmi oblíbené
a mají jedinečnou atmosféru. Dobročinné příspěvky ale budeme teď získávat
na opravu jízdárny Louckého kláštera,“
vysvětlil prezident festivalu Jiří Ludvík.

Pro jízdárnu se tak napoprvé utržilo 76 200 korun. V částce je započítán
i dobrovolný příspěvek od návštěvníků
koncertu, mezi kterými výrazně přispěl
i starosta Znojma Jan Grois. Výtěžek
nyní věnuje spolek Hudbaznojmo městu Znojmu.
A do třetice festival pomohl společně s organizátorkou Ivetou Hlobilovou
Nadaci pro transplantace kostní dřeně, kam putovalo od štědrého publika
59 265 korun získaných ze vstupného
na koncertě Praque Cello Quartet.
Zlatým hřebem festivalu byl jeho
závěr, o který se postaral světově uznávaný italský soubor Il Giardino Armonico s vynikající sopranistkou Annou
Prohaska. Obrovský čtyřikrát opakovaný potlesk vestoje, kterým muzikanty
odměnilo nadšené publikum, patřil
všem, kteří se na letošním ročníku podíleli. A už o sobě dává vědět jubilejní
příští ročník. Scénické oratorium Saul,
v hlavní roli s operní hvězdou první
velikosti Adamem Plachetkou, už pořadatelé Hudebního festivalu Znojmo
2019 dali do předprodeje. 
lp

PLACENÁ INZERCE

POCTIVÁ PRÁCE S TRADICÍ

Znojemská keramička, která si letos připomíná
140 let existence, je žádaným zaměstnavatelem
v regionu. Počet zaměstnanců stále roste, aktuálně
je zde zaměstnáno více než 400 lidí. Nejvíce jich
pracuje ve výrobě sanitární keramiky, ale firma
poskytuje prostor odborníkům v oblastech logistiky,

financí, vývoje nebo produktového managementu.
Pro šikovné lidi je u nás místo.

Pro rostoucí výrobu sanitární keramiky firma
přijímá dělníky, jedná se většinou o jednosměnný provoz. Zaměstnancům ve výrobě nabízí

mzdu až 28 500 Kč, při splnění prémiových
ukazatelů u některých prací i o 3 000 až 4 000 Kč
více. Firma má volná místa i pro odborníky
a absolventy technických vysokých škol
chemického oboru, kteří mají chuť ovlivňovat
budoucnost keramického průmyslu.

www.jika.cz

JIKA_Znojem_listy_204x134_srpen.indd 1

08.08.18 12:54
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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: květen až červen, září
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen
9.00–18.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
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 duben až
říjen (mimo ZHV 14.–16. 9. 2018).
Prohlídky v 9.30 a v 15.30. Sraz 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: 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 (i ve svátek 28. 9.): červen
až září Po–Ne 9.00–17.00. (poslední
prohlídka v 16.00).
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: červenec až srpen denně
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červenec až srpen
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00.
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,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: 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.

29. 6. – 2. 9. KOUZLO STARÝCH
PLOVÁREN
Minoritský klášter – připomínka
historie městských a říčních lázní.

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.

3. 7. – 9. 9. ŠŤASTNÝ ŽIVOT
V SECESI
Dům umění – výstava o neobyčejném
životě v secesi.

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.
Divadelní prázdniny do září 2018.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY
29. 8. CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
Nádvoří Znojemského podzemí –
cimbál a zpěv. 19.00.
30. 8. IMPRESSIONS
Kaple sv. Václava – přední český
hobojista Vilém Veverka a vynikající
harfenistka Kateřina Englichová
představí skladby ze společného CD
Impressions. 20.00.

VÝSTAVY

10. 8. – 7. 10. PROMĚNY ANEB
RAČTE VSTOUPIT DO PŘÍBĚHU
Dům umění – výstava dvou osobitých
mladých umělkyň Magdaleny
Řihákové a Kateřiny Mrvové.

DALŠÍ AKCE
1. 6. – 30. 9. LÉTO
NA CORNŠTEJNĚ
Zřícenina hradu Cornštejn –
ve správě Jihomoravského muzea
ve Znojmě, které připravilo
na červenec a srpen pestrý
prázdninový program pro
návštěvníky hradu (šermíři,
divadélka, expozice v podzemí).
Program na www.muzeumznojmo.cz.
1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ
KULTURNÍ LÉTO
Město Znojmo – kulturní
program pokračuje i v druhém
měsíci prázdnin.
www.znojemskabeseda.cz.
22.–26. 8. ZNOJMO ŽIJE
DIVADLEM
Město Znojmo – divadelní festival
na mnoha místech.
www.znojemskabeseda.cz.
Více na str. 8.
23. 8. POVĚSTMI PROTKANÝ
HRAD ZNOJEMSKÝ
Znojemský hrad – večerní
prohlídky hradu, info
na www.muzeumznojmo.cz.

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.

24. 8. PROHLÍDKA MĚSTA
SE ZNOVÍNSKÝM VÍNEM
Zelenářská ul. – degustace vín
na netradičních místech Znojma.
www.navajn.cz.

11. 5. – 26. 8. ZAHRADA NAŠÍ
MINULOSTI
Dům umění – secesní keramika
z Vranovské Vsi, výstava ze sbírky
Jiřího Hořavy.

28. 8. POHÁDKOVÉ LÉTO
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění – Divadlo ELF – Jezinky
bezinky, 16.00.

15. 6. – 30. 9. ZA STARÝCH ČASŮ
Znojemský hrad – druhá ze tří
letošních výstav k 140. výročí
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

25. 8. LAHOFER AUTHOR CUP
Vranovská pláž, závod horských kol
v okolí Vranovské přehrady. Trasy
51, 26 km a pro děti cyklozávody
na pláži. www.lahocup.cz.

29. 8. ZNOJEMSKÝM HRADEM
S PRINCEZNOU
Znojemský hrad – hradem provádí
hraběnka z Deblína,
www.muzeumznojmo.cz, 16.00.
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30. 8. ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ
Znojemský hrad – vystoupení
skupiny historického šermu
Přemyslovci, www.muzeumznojmo.cz.
1. 9. MEMORIAL JIŘINY
KRAČMEROVÉ
Znojemský hrad – 22. ročník
turistického pochodu Podyjím.
Připravil Klub českých turistů, odbor
Znojmo. Na hradě je start od 8.00
do 10.00 hod., cíl tamtéž od 14.00
do 17.00 hod. Pěší trasy od 12 km
do 40 km, cyklotrasy 32 km a 50 km.
Pro účastníky pochodu bude
připravené občerstvení.
2. 9. NECKYÁDA/MISTR SVĚTA
AMOLETA
Znojemská přehrada – přátelé
z Dyjské vsi srdečně zvou na 7. ročník
recesistické akce na řece Dyji. Start
v 15.00. Více na str. 9.
8. 9. ZARÁŽENÍ HORY
Havraníky – tradiční vinařská
slavnost, kostýmovaný průvod Spolku
přátel Hroznové kozy. Sraz ve 14.00
u kostela, www.hroznovakoza.cz.
8.–16. 9. DNY EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Město Znojmo – otevřené památky
veřejnosti. Více na str. 2.

14.–16. 9. ZNOJEMSKÉ
HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Město Znojmo – 6. září vyjde
speciální vydání Znojemských LISTŮ
s podrobným programem vinobraní.
20. 9. POHÁDKOVÝ LES
Městský lesík – sportovně
společenská zábava pro děti, pořádá
Sokol Znojmo. 15.00.
21. 9. NOC SOKOLOVEN
Sokolovna TJ, Sokolská 12 – ukázka
sletových skladeb, noční hry, možnost
přespání, prohlídka budovy. 17.00.
21. 9. DEN BEZ AUT
Horní náměstí – akce pro celé rodiny.
Více na str. 5.
22. 9. TOUR DE BURČÁK
Loucký klášter – podzimní putování
po vinařských stezkách Znojemska.
www.stezky.cz. Více na str. 9.
23. 9. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
28.–29. 9. BURČÁKFEST
Loucký klášter – ochutnávky
burčáků, vín, kulinářských specialit
a bohatý kulturní program.
Více na str. 9.
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NENECHTE SI UJÍT
 HRAD BÍTOV
Užijte si Hradozámeckou noc se starou bambitkou
a vyfoťte se ve školních škamnách
V srpnu i září vás přivítá
hrad Bítov hned několika
akcemi pro celé rodiny.
V sobotu 25. srpna to
bude Hradozámecká noc
obsahující noční samostatnou prohlídku hradního pivovaru, zahrady,
kaple, ale i hladomorny
s mučírnou. Uvidíte vystoupení šermířů i ohňovou show. Bonusem bude
promítání filmové pohádky Tajemství staré bambitky, která se na hradě
natáčela. Na Hradní kaprobraní se můžete na Bítov vrátit 29. a 30. září
a ještě stihnete i výstavu Jak jsme chodívali do školy. Ta je přístupná
do 30. září a mapuje školní výuku dětí v období let 1880–1980. K vidění
bude spousta pomůcek, her, také učebnice, obrázky, mapy i vybavení
tříd. Děti si mohou vyzkoušet psaní namáčecím perem nebo se vyfotit
ve starých školních škamnách. 
lp
 VÝLET DO FILMOVÉHO ZÁKULISÍ
V Telči nahlédněte pod pokličku Pyšné princezně i kocourovi
Vydáte-li se na zámek
v Telči, můžete nahlédnout do zákulisí hned
dvěma filmovým hitům. V zámecké galerii
je do 31. srpna k vidění
výstava originálních
kostýmů a rekvizit z filmové pohádky Pyšná
princezna. Na vlastní
oči tak uvidíte i zpívající květinu princezny Krasomily. Výstava přiblíží také zajímavosti z příprav
filmu i z natáčení. A až do 30. září se budete moci v Justičním sále telčského zámku podívat pod pokličku dalšímu slavnému filmu, komedii
Až přijde kocour. Letos uplyne 55 roků od její premiéry. Režisér Vojtěch
Jasný ji v Telči točil s Janem Werichem v hlavní roli na počátku šedesátých let minulého století. Justiční sál se promění ve školní třídu, která si
ve filmu „zahrála“. Uvidíte nejen dochované kostýmy, originální paruky
a rekvizity, ale také fotografie a další tiskoviny. Dozvíte se zajímavosti
z natáčení a další informace vážící se k filmu. 
lp
 ZÁMECKÁ GALERIE
Barvy pralesa se přestěhovaly na zámek
Při návštěvě vranovského zámku si rozhodně nenechte ujít výstavu Barvy pralesa, která prezentuje kresby významného
malíře, ilustrátora, spisovatele, biologa
a cestovatele Jana Dungela. Renesanční
umělec již skoro třicet let maluje divoká
zvířata v tropech Jižní Ameriky. Sám nazývá své malování setkáváním se zvířaty.
Dungelovy barevné kresby jsou autentickým záznamem a dokumentem života
zvířat v jejich přirozeném prostředí. Záměrem výstavy je poukázat na krásu tropické
přírody, ale také vysvětlit, co to znamená
malovat v terénu a proč je to pro vědeckého dokumentátora důležité. Na přípravě výstavy se podílela také Správa
Národního parku Podyjí a navštívit ji můžete v prostorách galerie Thayana
na zámku ve Vranově nad Dyjí až do 30. září. Vstup je zdarma. 
lp
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Sport

Na radnici přivítali úspěšné florbalisty
O znojemském florbalu je slyšet
nejen u nás, ale i za hranicemi. Cenné
kovy (2x zlato a 2x bronz) si mladí
florbalisté přivezli i z United World
Games, což je neoficiální olympiáda
mládeže, která se konala na konci
června v rakouském Klagenfurtu.
Celkem se jí účastnilo 10 000 sportovců ze 40 zemí světa, kteří se utkali
v 12 různých sportech. Úspěšné sportovce přijal na radnici místostarosta
Jan Blaha.
„Krásné neformální setkání prodchnuté pozitivní energií. Z kluků čišelo zdravé sportovní sebevědomí, radost
z úspěchu. Svěřili se s dojmy a zážitky
z olympiády. Díky správné motivaci
trenérů svůj sport milují, neváhají podstupovat tréninkovou řeholi. Poděkoval
jsem jim za skvělou reprezentaci města
a popřál spoustu dalších sportovních
úspěchů,“ popsal průběh přijetí na radnici místostarosta Jan Blaha.
Na světových hrách si děti užily: slavnostní zahajovací ceremo-

 Úspěšní florbalisté na znojemské radnici. 

niál, olympijskou vesničku, potkaly sportovce ze všech kontinentů

Foto: zp

a hlavně zažily olympijskou atmosféru. Očekávalo se, že na Uni-

ted World Games 2018 dorazí přes
50 000 návštěvníků!
Výprava znojemských florbalistů
čítala celkem 42 mládežníků rozdělených do 4 družstev, které se představily v kategoriích U13, U15 a U17,
přičemž v kategorii U13 měli rovnou
dvě družstva. United World Games
2018 v rakouském Klagenfurtu a Villachu se vydařily znojemským barvám
na výbornou! Čtyři týmy dovezly hned
čtyři medaile!
„V kategorii U13 bylo Znojmo zastoupeno dvěma týmy – TJ Znojmo
LAUFEN CZ Black a White. TJ Znojmo Black ovládlo svoji kategorii a TJ
Znojmo White vybojovalo bronzové
medaile. Ze tří možných kategorií jsme
ovládli dvě. Chlapci U15 nenašli na celých hrách přemožitele a po čisté jízdě
získali zlato! I nejstarší kluci U17 budou na United World Games vzpomínat v dobrém, když jim na krk přistála
bronzová medaile,“ doplňuje manažer
florbalového oddílu Jan Šťastník.  zp

Petr Švancara: Věřím,
že se diváci pobaví
Býval velkým fotbalovým hračičkou. Přesně naplňoval to, co divák
od svého oblíbence očekává. Tedy
nejen poctivý bojovný výkon, ale
také něco navíc pro pobavení. A to
Petr Švancara na zelených trávnících
uměl. A pobavit chce i naše město při
akci Znojmo žije fotbalem 31. srpna
od 13.00 hodin. O tom ale už on sám...
Co od této akce může
návštěvník očekávat?
V jeden den sem
přivedeme fotbalové
i mimofotbalové osobnosti, bude zde i dětský
den. Uskuteční se mládežnická utkání, pak
přijde na řadu zápas
osobností Česko proti
Slovensku a vyvrcholí
to v 18 hodin utkáním
Československa proti
Barceloně tzv. Masters, což jsou hráči
zhruba ve věku mě a Luďka Zelenky,
tedy okolo čtyřiceti až padesáti let.
Na jaká jména se mohou diváci těšit?
Za Barcelonu můžeme jmenovat
Goikoetxeu a Juana Carlose. Oba jsou

vítězové Ligy mistrů. S dalšími barcelonskými hráči zvučnějších jmen ještě
licitujeme. Budou tam i některá ne tak
známá jména, ale všechno výborní
fotbalisté ověnčení tituly ze španělské ligy. Co se týče česko-slovenského
týmu, účast slíbili Rosický, Ujfaluši,
Grygera, Blažek, Jun... Za Slováky
budou Kinder, Majoroš, Čontofalský,
Karhan či Moravčík.
Proč jste zvolili právě Znojmo?
Akci připravujeme s Luďkem Zelenkou a Martinem
Veselým, kter ý je
Znojmák. Znojmo je v mých očích
od malička spojené
s fotbalem. Odehrál
jsem tady hodně mládežnických fotbalových zápasů třeba zrovna proti Otovi
Kohoutkovi, který tady dlouhá léta
znojemský fotbal vedl. Je to navíc velmi krásné město, které tuto akci může
pochopit a vzít si za svou a může být
plný stadion, a já věřím, že se diváci
budou bavit. 
eks
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