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Jsme připraveni! Sledujte web a sítě

Sociální služby
prosí o pomoc

Město Znojmo pomáhá svým občanům, stejně jako v jarních měsících,
zvládnout i druhou vlnu pandemie
covidu-19.
Společně zase vše zvládneme, ale
prosíme každého z vás: Buďte disciplinovaní, dodržujte tři R – Roušky,
Ruce, Rozestupy. Připraveny pomoci
seniorům i všem potřebným jsou opět
sociální služby. Znojemská radnice
stále rozdává zdarma svým občanům
roušky a připravena je i znojemská
nemocnice, která již navýšila kapacitu lůžek určených pro pacienty s covidem-19 ze standardních patnácti
na pětašedesát. Ředitel nemocnice
také spolupracuje se všemi starosty
okresu Znojmo na sjednocení dalších
opatření. O všech nástrojích pomoci
se dočtete podrobněji uvnitř LISTŮ.
Zároveň vám přinášíme také tipy, jak
si zachovat i v této nekomfortní době
zdravou duševní pohodu.
Počítejte ovšem i s tím, že změny mohou nastat také v plánovaných
listopadových akcích. V souvislosti
s vládními nařízeními jsou město
Znojmo i všechny jeho příspěvkové
organizace nuceny reagovat na aktuální vývoj a nová opatření ze strany Vlády ČR v boji proti covidu-19.
Znojemské LISTY jako měsíčník
nejsou schopné reflektovat nenadálé změny, které v průběhu měsíce
mohou nastat, proto doporučujeme
více než kdy jindy sledovat webové

stránky města (www.znojmocity.cz),
potažmo příspěvkových organizací
(například www.znojemskabeseda.cz),

a také sociální sítě, kde naleznete nejčerstvější informace. Děkujeme vám
za pochopení.
lp, zp

Ředitelka Centra sociálních služeb Znojmo Radka Sovjáková se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc:
„Vážení přátelé, v současné chvíli se
naše organizace potýká se šířením nákazy covid-19 mezi pracovníky. Vzhledem k velikosti organizace a množství
služeb potřebujeme Vaši pomoc. Potřebujeme lidi se zkušenostmi, ochotné
pečovat o seniory. V této chvíli hlavně v Pečovatelské službě a v Domově pro seniory U Lesíka. Situace se
mění každým dnem. Zájemci či dobrovolníci se mohou obracet, prosím,
přímo na tel. číslo 739 389 024 nebo
na můj e-mail: reditelka@cssznojmo.cz.
Všem děkuji.“ 
lp

Polévka pro lidi
bez domova

 Vydejte se načerpat síly do podzimní přírody. Třeba na vyhlídku Králův stolec v Národním
parku Podyjí.
Foto: Archiv ZL

Změny v městské autobusové dopravě
Od 1. listopadu bude v městské autobusové dopravě možné platit kartou.
Nový systém přinese také změny pro
držitele čipových karet.
Do začátku listopadu budou všechny autobusy městské autobusové dopravy (dále jen MAD) ve Znojmě vybaveny
novými pokladnami, které zjednoduší

znojmocity_cz

prodej jízdních dokladů i jejich kontrolu
řidičem. Kromě hotovosti bude od začátku listopadu možné platit jízdenky také
kartou. Čipová karta vydávaná provozovatelem MAD, Znojemskou dopravní společností – PSOTA (dále jen ZDS
Psota), bude od listopadu sloužit pouze
jako nosič předplatní jízdenky, platit s ní

u řidiče už ale nepůjde. Stávající systém
karet společnosti ZDS PSOTA bude totiž
nahrazen novým celokrajským systémem založeným na bankovních kartách.
Pro lepší orientaci přinášíme podrobný
rozpis, co změny přinesou jednotlivým
skupinám cestujících v městské hromadné dopravě ve Znojmě, na str. 4.

Oblastní charita Znojmo bude
lidem bez domova vydávat od 2. listopadu polévku, která je hrazena
z Tříkrálové sbírky.
V průjezdu domu na Horní České 6 bude polévka podávána v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 12.00
do 13.00 hod. Vydávat ji budou zaměstnanci a dobrovolníci ze znojemské Charity. V průběhu výdeje budou lidem bez
domova poskytovány informace o možnostech další podpory a pomoci
lp

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty z radnice, informace o blokovém čištění a možnost vyjádřit svůj názor
v anketách. To vše nabízí Mobilní rozhlas
a aplikace Zlepšeme
Česko.
Registrujte se, a budete v obraze!
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HRADIŠŤSKÁ JEDEN DEN
MIMO PROVOZ
Na ulici Hradišťská bude v horní
části komunikace od 22. do 23. října úplná uzavírka z důvodu provádění opravy povrchu po stavebních pracích.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
BUDE V LOUCKÉM KLÁŠTEŘE
Zastupitelé města Znojma se
sejdou 26. října ve velkém štukovém sále Louckého kláštera (ulice
Klášterní) v 15.00 hodin.
Zasedání zastupitelstva jsou vždy
veřejná a program jednání je
dostupný vždy týden před jeho
konáním na webu města Znojma.
Do konce roku 2020 se zastupitelé sejdou ještě 7. prosince.
VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Výročí Dne vzniku samostatného
československého státu, které
připadá na 28. října, si město
Znojmo s ohledem na aktuální
situaci v boji proti covidu-19 připomene pouze položením květin
a věnců k památníku. Tradiční pietní akt za přítomnosti veřejnosti
se konat nebude. Vedení města
položí květiny k památníku před
budovou Okresního soudu na náměstí Republiky a také k bustě T.
G. Masaryka v Jubilejním parku.
NA DUŠIČKY OTEVŘENO DÉLE
Památku všech zesnulých, lidově
řečeno dušičky, si lidé připomínají
každý rok 2. listopadu. Od 30. října do 2. listopadu 2020 bude
na Městském hřbitově ve Znojmě
kvůli dušičkám rozšířena otevírací
doba do 20.00 hodin. Posíleny
budou na hřbitově hlídky Městské
policie Znojmo. UPOZORNĚNÍ:
V souvislosti s bezpečnostními
opatřeními kolem covidu-19
počítejte s možnými změnami!
Již nyní až do konce nouzového
stavu 3. listopadu platí omezení
shromažďování na veřejnosti
na maximálně 6 osob.
PIETNÍ AKTY
BEZ VEŘEJNOSTI
S největší pravděpodobností se
letos bez účasti veřejnosti uskuteční dvě vzpomínkové akce.
A to připomínka Dne veteránů
(11. 11.), kde se historie významného dne váže k ukončení první
světové války 11. listopadu 1918.
Symbolem Dne veteránů je květ
vlčího máku. A bez veřejnosti bude
i připomínka Dne boje za svobodu
a demokracii (17. 11.). Pro aktuální
informace doporučujeme sledovat
web města.

Den otevřených dveří radnice s otazníkem
Každoročně na státní svátek
17. listopadu otevírá znojemská
radnice své dveře veřejnosti. Letos
tradici narušuje koronavirová překážka, a tak zda se po roce opět dveře
otevřou, zatím nikdo nedokáže říci.
Již po několik let se těší velkému zájmu veřejnosti prohlídka nejen
kanceláří a zasedacích i reprezen-

tačních místností radnice, ale také
setkání a debaty s vedením města
a bohatý doprovodný program. Zda
či v jakém rozsahu bude možné letošní Den otevřených dveří radnice
uspořádat, není jasné. Vliv na konání
akce v jakékoliv její podobě budou
mít aktuálně platná vládní nařízení.
Letošní program měl být věnován vý-

ročí 300 let od založení znojemského
pivovaru.
O jednu část programu veřejnost
ale snad nepřijde. Radnice chystá
do prostor areálu pivovaru venkovní výstavu na téma Historie, současnost a budoucnost areálu pivovaru
ve Znojmě. Aktuální informace prosím
sledujte na www.znojmocity.cz.  zp, lp

V Louckém klášteře montují další okna
Do konce listopadu bude mít
Loucký klášter dalších 38 nových oken.
Už od jarních měsíců se na východní fasádě barokního konventu
pracuje na jejich výměně.
Všechny repliky oken, jejich materiál i barevnost vychází z historických
podkladů. Jejich vzhled museli schválit
památkáři, jelikož Loucký klášter je
národní kulturní památkou a podléhá
tak přísné ochraně. Okna jsou kastlová
s otevíráním dovnitř a jsou vyrobena
z masivu modřínu s nátěrem v barvě
matné slonové kosti.
Do v pořadí již šesté etapy výměny
oken město investuje téměř 3,8 milionů korun. Stejně jako v předchozích
letech město získalo dotaci z Ministerstva kultury (z Programu záchrany ar-

 Ne všechna okna v klášteře mají klasický
vzhled. 
Foto: Archiv ZL

chitektonického dědictví), letos město
obdrželo 700 000 korun.
Výměna oken u památky probíhá
od roku 2016. Nový konvent jich má
celkem 417. Do letošního roku jich bylo
repasováno 149 a k tomu jedny dveře.
Na konci roku se tak Loucký klášter
bude chlubit už 187 novými okny. Areál
Louckého kláštera byl v roce 2017 prohlášen národní kulturní památkou.
Znojmo je jeho vlastníkem od roku
2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby
po dobu dvaceti let. Další podmínkou
je využití areálu ve veřejném zájmu.
Od té doby se město snaží postupnými
opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. 
zp

Opravují hlavní tah na Vídeň.
Provoz nepřeruší
Do opravy výpadovky na Vídeň,
konkrétně silnice na Dukelských bojovníků, se pustilo Ředitelství silnic
a dálnic, jakožto správce komunikací ve vlastnictví státu. Hotovo bude
v polovině listopadu.
Práce začaly 13. října a do 15. listopadu se postupně opraví celý úsek silni-

ce na Dukelských bojovníků od křižovatky s ulicí Brněnskou po most za ulicí
Na Hrázi. Opravovat po jednotlivých
etapách a úsecích se bude tak, že nedojde k úplné uzavírce silnice a vždy bude
zachován provoz v režimu 1+1.
Pokud bude kvůli pracím potřeba
uzavřít nějakou z křižovatek, stane se

tak vždy jen o víkendu a jen na dobu
nezbytně nutnou. V rámci jednotlivých etap může z bezpečnostních
důvodů dojít k uzavření přechodů pro
chodce v místě stavby. Prosíme občany
o trpělivost, neboť také zastávky MAD
budou dočasně přesunuty na nejbližší
možné místo. 
zp

U Kulatého stolu mluvili o pomoci
V září se ve Znojmě sešli u Kulatého stolu zástupci města, sociálního
odboru a dalších sociálních institucí.
Diskutovali o svých zkušenostech
a dopadech pomoci, kterou na jaře –
v první vlně pandemie covidu-19 – poskytovali seniorům a dalším ohroženým
skupinám občanů. Ke slovu tak přišel
vedoucí odboru Stanislav Maar, který
mimo jiného hovořil o portálu www.

opatreniznojmo.cz, Dana Žižkovská
popsala krizovou linku Jihomoravského
kraje a podtrhla význam seniorských
obálek. Jaroslav Švec a Petra Hejkrlíková z Akademického centra studentských aktivit Brno představili zmíněné
centrum a jeho aktivity. Zejména se
věnovali portálu CHCIPOMOCT.CZ.
Místostarosta Jan Blaha poděkoval všem, kteří se na jaře podíle-

li a pomáhali zajistit ochranné prostředky a pomůcky v době první vlny
epidemie, a dále všem pomáhajícím
složkám, zejména pak sociálním pracovníkům. Kulatý stůl se uskutečnil
v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který
organizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s městem
Znojmem. 
lp, zdroj: D. Cetlová
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STALO SE

Do konce října žádejte o dotace
Ještě pár dnů můžete žádat
o dotace na kulturu, sport a sociální
služby.
Do 31. října 2020 je možné žádat
o dotace z rozpočtu města na rok 2021
na kulturu, sport, volnočasové aktivity
dětí, mládeže a seniorů, obnovu památkově nechráněných nemovitostí v Městské památkové rezervaci a na podporu
sociálních služeb či rodinných aktivit.
Dotační programy, které jsou uvedené na webu města (pod odborem
školství, kultury a památkové péče
a pod odborem sociálním), stanoví
priority, v rámci kterých lze podat žádost. Jeden subjekt může podat maximálně dvě žádosti v rámci všech
dotačních programů, zároveň však
každou v jiné prioritě.
Upozorňujeme, že žádosti je nutné
vyplnit na počítači, vyplněné rukou budou bez projednání vráceny žadatelům!
O žádostech budou nejprve jednat
příslušné komise rady města a následně budou předloženy k projednání
radě a zastupitelstvu. Dotace budou
poskytovány na základě uzavřených
veřejnoprávních smluv. Žádosti lze

 Město podporuje nejen kulturu. 

podávat pouze způsobem stanoveným v jednotlivých dotačních programech. Kompletní informace najdou

NEMOCNICE ZVÝŠILA POČET
COVID LŮŽEK
Nemocnice Znojmo z preventivních důvodů navýšila kapacitu
lůžek určených pro pacienty s covidem-19 ze standardních patnácti
na pětašedesát, u lůžek s umělou
plicní ventilací pak ze dvou na osm.
Nemocnice počty navýšila z důvodu nárůstu hospitalizovaných
v souvislosti s Covid-19. Je také
připravena na případný další nárůst pacientů. V současnosti otestuje nemocnice v průměru 120
až 160 indikovaných pacientů, kteří
přichází s žádankou od praktika
nebo Krajské hygienické stanice.
Nemocnice přijímá další opatření
ke zvládnutí zhoršující se situace.

Foto: Archiv ZL

žadatelé na webových stránkách města
www.znojmocity.cz pod příslušnými
odbory. 
zp, lp

Radnice chystá opravy koupelen seniorů
Znojemská radnice se zabývá
srážkovými vodami a aktuálně připravuje několik oprav ve svých budovách.
Opravy chystá město v Domě se
zvláštním režimem na ulici Dukelských bojovníků 150, kde bydlí především senioři. Zde dojde k modernizaci vybavení koupelen. „Opraví
se potrubí, sprchové kouty, vymění
umyvadla a koupelny dostanou nové
obklady. Investice bude 1,2 mil. Kč
bez DPH,“ vyjmenovává místostarosta

Jakub Malačka a pokračuje: „Opravíme
také kotelnu pod tribunou na stadionu
v Horním parku. Oprava plynovodu,
vzduchotechniky, vytápění a další si
vyžádá investici 881 616 Kč.“
Radnice také pokračuje ve výběru
dopravce k zajištění MAD, který bude
ve Znojmě jezdit od 1. 1. 2023. Na základě nařízení Evropského parlamentu
a Rady musí město Znojmo již nyní
zveřejnit základní informace o záměru
v Ústředním věstníku EU.

„Požádáme také o dotaci z Ministerstva životního prostředí na hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, konkrétně pro Městskou
zeleň Znojmo na Dobšické ulici a pro
Domov pro seniory U Lesíka. Dotace
by mohla pokrýt až 85 % nákladů,“
uvedl Jakub Malačka. Místostarosta
také prozradil, že pokud situace dovolí,
město chce zachovat i v tomto roce tradiční program Znojemského adventu.

lp, zdroj: FB JM

V Kotkově a v dalších ulicích
opravují veřejné osvětlení
V ulici Kotkova se pracuje
na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení.
Město tu investuje téměř 2,5 milionu korun. Opravují se kabely, sloupy
i svítidla, a to po celé délce ulice. Hotovo má být do konce října.
Ještě letos dojde k výměně osvětlení i na dalších místech ve městě. A to
v ulicích Horní Česká a Fejfalíkova,
kde by mělo být hotovo do 30. listopadu, a dále v ulici Legionářská. S novým

osvětlením mohou počítat i obyvatelé
z vnitrobloku Sokolovská – Dukelských bojovníků, kde aktuálně probíhá revitalizace. Dále se pak rozšiřuje
osvětlení (nové vedení a sloupy) v Konicích a na ulici Nová Přímětická.
Rada města také schválila na svém
posledním jednání první etapu rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení na ulici Marie Kudeříkové. S pracemi se začne po podpisu smlouvy
s realizační firmou.
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Pracuje se také v Horní České.
První etapa rekonstrukce (od křižovatky s ulicí Kovářskou po budovu
školy na Horní České 15) bude hotová
do 30. listopadu. Pokračovat se bude
úsekem k Velké Michalské a pracemi
na Malé Michalské. Po dobu provádění
prací není možné na ulici parkovat.
Vjezd je povolen pouze vlastníkům nemovitostí, ubytovaným a zásobování.
Pro pěší je přístup zachován s drobným omezením. 
pm

RADNICE ZAJISTILA PÉČI
PRO DĚTI LÉKAŘŮ I HASIČŮ
V souvislosti s vládním nařízením
fungují základní školy již od 14. října
v režimu distanční výuky. Město
Znojmo zajistilo péči pro děti vybraných profesí – zdravotních sester,
lékařů nebo zaměstnanců u složek integrovaného záchranného
systému a podobných. Vytvořeny
byly dvě skupiny na ZŠ náměstí
Republiky pro žáky 1.–5. tříd. Mateřské školy zřizované městem běží
v běžném režimu.
REKONSTRUKCE V ULICI
PROKOPA HOLÉHO
Rekonstrukce vodovodu uzavřela
ulici Prokopa Holého ve Znojmě.
Stavební práce zde budou probíhat
ve dvou etapách. Úplná uzavírka tak
platí od 20. 10. do 22. 11. (I. etapa)
a od 23. 11. do 30. 11. (II. etapa).
Objízdná trasa nebyla stanovena.
VÝSLEDKY VOLEB DO
KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA
K volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje přišlo 38,82 %
voličů. Procentuální rozdělení hlasů: ANO 2011 (23,08 %), KDU-ČSL
(16,92 %), Česká pirátská strana
(15,38 %), ODS s podporou Svobodných a hnutí Starostové a osobnosti
pro Moravu (13,85 %), Starostové
pro jižní Moravu (10,77 %), Spolu
pro Moravu (7,69 %), SPD (6,15 %),
ČSSD (6,15 %).
VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU
Letos proběhly senátní volby
i ve volebním obvodu 54 – Znojmo. Ve druhém kole volilo v obvodu
Znojmo 20,67 % voličů. Konečné
procentuální rozdělení hlasů: Tomáš Třetina (54,57 %), Jan Grois
(45,42 %). Výsledky prvního kola
voleb do Senátu Parlamentu ČR
najdete na www.volby.cz.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 26. listopadu, uzávěrka
je 16. listopadu.
RADNICE ROZDÁVÁ ROUŠKY
Znojemská radnice rozdává svým
občanům zdarma roušky. Každý,
kdo si bude chtít roušku vyzvednout, musí mít u sebe občanský
průkaz nebo nájemní smlouvu.
Roušky jsou vydávány na podatelně městského úřadu na Obrokové 1/12: Po (8.00–13.00),
St (12.00–17.00). Rozpis platí
do 25. 10.
DVĚ ODBĚROVÁ MÍSTA
Testy na covid-19 ve Znojmě
provádí dvě zařízení. Laboratoř
SYNLAB pouze pro samoplátce
a NEMOCNICE ZNOJMO pouze pro pacienty s žádankou
od praktického lékaře nebo Krajské hygienické stanice. Nemocnice
rozšířila provozní dobu odběrového místa. V provozu je ve všední
dny od 7.00 do 11.00. Nově se dle
pravidel Ministerstva zdravotnictví
příchozí zájemci musí dopředu
registrovat na webu nemocnice.
SBÍRKA POTRAVIN
Potravinová sbírka se v tomto roce
uskuteční ve Znojmě 21. listopadu.
Konkrétně od 8.00 do 18.00 hodin
v hypermarketu Albert (Vídeňská
třída), kde průběh zajistí Oblastní
charita Znojmo, a v Penny (ul.
Přímětická), kde sbírku zajistí farní tým Vranov nad Dyjí. V těchto
obchodech můžete potřebným
darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží. Potravinová pomoc
bude na základě sociálního šetření rozdělována chudým lidem
na Znojemsku.
AKCE PRO SENIORY
Aktuální informace o akcích pro
seniory, které pořádá město Znojmo
a Znojemská Beseda, získáte na tel.
515 300 251, 731 401 918 nebo
na webu www.znojemskabeseda.cz/
akce pro seniory. Na základě vládních opatření jsou akce pro senio-ry
do 3. listopadu zrušeny.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy, je
prováděn každý lichý týden. Pro tento rok skončí svoz ve 47. týdnu
(16.–22. listopadu 2020).
ZIMNÍ ČAS
Standardní (zimní) čas nastane
v noci 25. října 2020. Hodiny se posunou ze 3.00 hodin na 2.00 hodiny.

Změny v městské autobusové dopravě
Pokračování ze str. 1.
Cestující, kteří si kupují
jednorázové jízdenky za hotové
nebo elektronickou peněženkou
ZDS PSOTA
Platba v hotovosti nadále zůstane zachována. Jízdenky budou
stát 12 Kč, resp. zlevněná 3 Kč. Místo
elektronické peněženky ZDS PSOTA
bude možné platit přiložením bankovní karty. Při platbě bankovní kartou
bude cena za jízdenku 10 Kč, resp.
zlevněná 2 Kč.
Jednorázové jízdenky doporučujeme jen těm, kteří městskou dopravou
jezdí opravdu výjimečně. Pro všechny
ostatní je lepší si pořídit výhodnou
předplatní měsíční, čtvrtletní nebo
roční jízdenku. Cestující, kterým zůstal na peněžence ZDS PSOTA nějaký
zůstatek, se mohou obracet na Kontaktní centrum ZDS Psota na Rudoleckého 28. Zůstatek jim bude vrácen.
Čipová karta ZDS PSOTA může
být nadále až do roku 2022 využívána jako nosič předplatní jízdenky
(případně bezplatné jízdenky pro
příslušné kategorie cestujících), už
s ní ale nebude možné platit u řidiče.
Držitelé měsíčních,
čtvrtletních a ročních jízdenek
Aktuálně platné předplatní jízdenky – stávající jízdenky na čipových kartách ZDS PSOTA budou automaticky načteny do nového systému
a bude tedy možné je do skončení platnosti využívat na nových pokladnách.
Není tedy třeba okamžitě nikam chodit
a nic řešit.
V ojedinělých případech mohou
být karty vadné nebo špatně načtené. V tom případě, prosíme, zajděte
na Kontaktní centrum ZDS PSOTA,
kde věc vyřešíte.
Nově kupované jízdenky po 1. listopadu 2020 – když si budete chtít koupit novou předplatní jízdenku, je nutné
postupovat podle nových pravidel.
 Nechoďte do kontaktního centra, ale
vše si připravte doma.
 Nejprve se zaregistrujte na e-shopu
IDS JMK (https://eshop.idsjmk.cz).
Zadejte jméno a příjmení, datum
narození, bydliště a fotografii. Pokud
chcete uspořit čas, nahrajte i fotografii občanského průkazu – návod
najdete zde: https://content.idsjmk.
cz/eoc/Eoc-navod.pdf.

D ále najděte vhodnou bankovní
kartu, kterou použijete jako nosič
jízdenky místo čipové karty ZDS
PSOTA. Nemusí na ní být ani povolené platby. Tu si doma do e-shopu zaregistrujete a hned si můžete
koupit jízdenku. Platit můžete tou

 Starosta Jan Grois novinky v autobusech hromadné dopravy ve Znojmě podporuje.

Foto: Archiv ZL

samou nebo i jinou bankovní kartou. Pokud při registraci zadáte svůj
občanský průkaz sloužící k ověření
totožnosti, už nemusíte nic dalšího
dělat a můžete cestovat. Jinak je potřeba se časem (přibližně do měsíce)
stavit na Kontaktní centrum ZDS
PSOTA pro ověření totožnosti.
 Druhou možností je jako nosič jízdenky využívat dosavadní čipovou
kartu ZDS PSOTA. Po registraci
v e-shopu s ní zajděte na Kontaktní
centrum. Tam vám ji přiřadí k účtu
a ověří i vaši totožnost. Trvá to přibližně 10 minut.
Pro cestování po Znojmě městskou dopravou při koupi na e-shopu
vyberte jízdenku s územní platností –
Úseková s první zastávkou Znojmo –
městská doprava (800) a poslední
zastávkou Znojmo. Dospělého vyjde
měsíční na 280 Kč, čtvrtletní na 720 Kč
a roční na 2 500 Kč. V případě dětí
od 6 do 18 let nezapomeňte při registraci přidat příslušnou slevovou kategorii, aby měly jízdenky za čtvrtinu
ceny.
Cestující nad 70 let s bezplatnými
ročními jízdenkami
Aktuálně platné jízdenky – platí stejně (vizte výše) jako u držitelů
měsíčních, čtvrtletních a ročních
jízdenek.
Nově v y ř i z ov an é j í z d en k y
po 1. listopadu 2020 – platí stejná nová
pravidla (vizte výše) jako u držitelů měsíčních, čtvrtletních a ročních jízdenek.
Pro cestování po Znojmě městskou dopravou při pořízení na e-sho-

pu vyberte jízdenku ROČNÍ s územní
platností – Úseková s první zastávkou Znojmo – městská doprava (800)
a poslední zastávkou Znojmo. Vyjde
na 0 Kč. Na konci je potřeba potvrdit
zaškrtávací okénka a stisknout tlačítko
zaplatit.
Starobní důchodci do 70 let
a invalidní důchodci
Platí pro ně totéž, co pro starobní
důchodce nad 70 let, s tou výjimkou,
že musí nejprve přijít do kontaktního
centra, kde po ověření nároku na slevu obdrží speciální kupón, kterým
si v e-shopu nastaví slevu pro svou
kategorii. Teprve pak si budou moci
jízdenku pořídit. Jízdenky jsou jen
v elektronické podobě.
Držitelé Zlaté plakety
MUDr. Janského
(dárci krve)
Platí pro ně totéž, co pro starobní
důchodce nad 70 let, s tou výjimkou,
že před pořízením nové jízdenky obdrží jako poděkování od města Znojma
speciální kupón, kterým si v e-shopu
nastaví slevu pro svou kategorii. Teprve pak si budou moci bezplatnou
jízdenku pořídit.
Otevírací doba kontaktního centra ZDS PSOTA a IDS JMK (Rudoleckého 28, Znojmo) je pondělí–pátek
8.30–18.00 hod. I když je v současné době vše připravené a nepředpokládáme problémy, může se stát, že
dojde k určitým modifikacím výše
uvedených pravidel a návodů. Prosíme, sledujte proto aktuální informace
na www.idsjmk.cz. 
zp
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Tvoříme Znojmo: Lidé rozhodli.
Vybrali útulek a schody
Rekonstrukce městského útulku
v Načeraticích a Revitalizace schodů
z Louckého parku k řece Dyji jsou dva
projekty, které v letošním ročníku
Tvoříme Znojmo získaly nejvíce hlasů
veřejnosti. Oba budou navrženy k realizaci v roce 2021.
Pořadí stanovil celkový počet hlasů
z offline i online hlasování, do něhož se
v třetím ročníku projektu participativního rozpočtování zapojilo 1 279 respondentů. „Gratuluji vítězům a děkuji
všem navrhovatelům i respondentům,
kteří svým hlasováním vyjádřili svůj
názor a ukázali, že jim jejich okolí není
lhostejné,“ řekl místostarosta Znojma
Jakub Malačka a dále vysvětlil: „Situace s pandemií nám bohužel ovlivnila mnoho projektů a jedním z nich
je i letošní projekt Tvoříme Znojmo,
u kterého jsme snížili finanční obnos,
který byl na projekt původně vyhrazen, a to na částku 1,5 milionu korun. Z letošního ročníku na základě
hlasování občanů byly tedy vybrány
pouze dva projekty, a to jeden projekt
za město Znojmo a jeden za městské
části,“ uvádí Malačka.
Celkem o přízeň bojovalo 8 návrhů. První průběžné výsledky byly
známé hned po zářijové veřejné prezentaci, kde veřejnost rozdala celkem
354 hlasů. Mnohem více hlasů ale

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
NÁLEZY PŘEDÁNY MAJITELŮM
Poctiví občané předali strážníkům
nalezené peněženky. Jedna z nich
obsahovala kromě dokladů i hotovost 1 511 Kč. Také strážník nalezl
na ulici Dukelských bojovníků ztracený batoh. Batoh a dvě peněženky
předali strážníci majitelům na služebně Městské policie Znojmo.
CHTĚL ZÁCHRANÁŘE,
MILÝ NA NĚ NEBYL
Zdravotnická záchranná služba
požádala městské strážníky o prověření volání podnapilého muže,
který vyžaduje jejich příjezd v nočních hodinách do nádražní haly. Jak
strážníci zjistili, nešlo o falešné volání. Jedenačtyřicetiletý muž si hlídce
stěžoval na bolesti v oblasti žeber
a zad. Po příjezdu záchranářů začal
být vůči nim muž mírně agresivní,
proto byl za asistence strážníků
převezen do nemocnice k ošetření
a následně strážníci pomohli i s jeho
umístěním na oddělení.

projekty obdržely v rámci online hlasování. Do toho se zapojilo 1 219 respondentů, kteří rozdali celkem 6 908
hlasů, z čehož bylo 5 679 kladných
a 1 229 záporných (každý měl možnost
udělit 5 kladných a 2 záporné hlasy, přičemž hlasy udělené přes Portál
občana Znojmo měly dvojnásobnou
hodnotu). Vítězné návrhy projektů

budou předány radě města (RM) a zastupitelstvu města (ZM) ke schválení
a následně příslušným odborům k realizaci. Odbory spolupracují s navrhovateli projektů na jejich realizaci.
RM a ZM má pravomoc realizaci projektů zamítnout. Výsledky hlasování
s finálním pořadím projektů vidíte
v grafice. 
zp, lp

Podzimní Dny zdraví si lidé užili venku
Tělocvičny a posilovny jsou zavřené, a tak nezbývá sportovcům nic
jiného než vyrazit za sportem na čerstvý vzduch. I znojemské Podzimní Dny
zdraví proběhly venku.
Zdravé město Znojmo ve spolupráci s partnery přizpůsobilo kampaň
Podzimní Dny zdraví současné situaci.
Ve dnech 7. až 13. října se podařilo
vyrazit na společný výběh, otužování
a cyklovýlet. Nutná byla registrace předem, protože kapacita každé aktivity
byla omezena na maximálně 20 osob.
Vzhledem k opatřením Vlády ČR, která
vzešla v platnost 14. října, se neuskutečnil běžecký trénink na ovále (hledá se
náhradní termín).
Podzimní Dny zdraví letos odstartovaly Společným výběhem, pod vedením
Lenky Brabcové, trenérky kondičního
běhu Českého atletického svazu, a Marka Voznického. Výběh byl rozdělen
do dvou samostatných skupin. První
skupina s osmi zdatnějšími běžci vyrazila na 11 kilometrů dlouhý výběh. Druhá
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skupina – se sedmnácti běžci – zdolala
trasu dlouhou 8 kilometrů.
Patnáct cyklistů se vydalo na cyklovýlet s Winners Znojmo. Trasa, dlouhá
15 km, vedla z Komenského náměstí, přes
Kuchařovice, Tvořihráz, Výrovice, Plaveč,
Hluboké Mašůvky, zpět do Znojma. Celý
program Dnů zdraví zakončila ukáz-

ka otužování pod vedením Plaveckého
klubu Znojmo. Patnáct účastníků se
dozvědělo zajímavé informace o otužování a zároveň si mohli na vlastní kůži
zdraví prospěšnou činnost vyzkoušet.
Organizátoři děkuji partnerům akce, kteří
i v nestandardním režimu pomohli se
zajištěním programu. 
pm

 Projet se na kole přírodou, třeba jako účastníci Podzimních dnů zdraví, je skvělou relaxací
pro zdraví, v tuto dobu více než jindy potřebného. 
Foto: Archiv ZL

STRÁŽNÍCI NAŠLI
HLEDANÉHO MUŽE
Motohlídka našla v zahrádkách
na Cínové hoře ve Znojmě muže,
jehož popis odpovídal osobě hledané Policií České republiky. Strážníci hledaného sedmapadesátiletého muže předali policistům.
MUŽ HÝBAL SE ZNAČKOU
Pracovnice jednoho ze znojemských úřadů upozornila strážníky
na muže, který manipuluje s dopravním značením vyznačujícím
parkovací místa pro daný úřad.
Jedenačtyřicetiletý muž se k činu
přiznal a následně svého jednání
litoval. Případ byl předán k příslušnému správnímu orgánu.
PODNAPILÝ NECHTÍC
ROZBIL SKLO
Devětašedesátiletý muž byl pod
vlivem alkoholu a přiznal strážníkům, že zavrávoral a nechtěně
rozbil skleněnou výplň provozovny. Ač vznikla škoda na majetku,
nedošlo k protiprávnímu jednání.
Telefonicky byla vyrozuměna odpovědná osoba podniku, která
může náhradu škody požadovat
po muži.
POMOHLI STARÉ PANÍ
Sousedé přivolali strážníky k seniorce (90), o kterou měli obavy.
Žena doma den nebo dva zpátky
upadla, nemohla vstát a čekala
na pomoc. Zdravotníci ji převezli
do nemocnice. Jejího psa umístili
strážníci dočasně do útulku.
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SLOVO ZASTUPITELE

Ach ten finanční výbor… Ten někomu Kdo se bojí kontrolního výboru…
a hlavně jeho výsledky vadí
druhá část
Jak jsme se mohli dočíst v posledním čísle ZL, výbor má být pomoc, ne
inkvizice. Celé dva roky výbor kontroluje, a pokud shledá nedostatky,
navrhuje prostřednictvím zastupitelstva uložit opatření vedoucí k nápravě.
A právě těmi opatřeními pomáhá příslušnému odboru, radě
či starostovi něco dělat
lépe. To je smyslem
a náplní práce finančního výboru. Veškeré
zprávy jsou nejdříve
řádně schváleny všemi
přítomnými členy výboru. Zastupitelé pak
rozhodnou, zda opatření uloží či nikoliv. No
a zastupitelé ukládali.
To se ovšem nelíbilo
a nelíbí některým členům vládnoucí
koalice. Vážený čtenář ovšem nesmí
žít v iluzi, že kontrolují všichni členové finančního výboru. Někteří se
kontrolní činnosti vyhýbají. Pan Tima
má pravdu, že pár členů výboru včetně
jeho samého má jinou představu o prá-

ci. A tomu odpovídá i jejich aktivita.
Například pan Růžička, člen soc. dem,
zhruba rok žádal na příslušném odboru o podklady ke kontrole a domlouval
konkrétní termín. Ani jednoho jsme
se od něho nedočkali, rezignace ano.
Občas na výbor nepřišel, ale odměnu pobíral. To asi bylo
smyslem jeho účasti
ve výboru – odměna.
Možná je to ten jiný
pohled na práci výboru, který má nejen
pan Tima. Sám se také
dosud žádné kontroly nezúčastnil, stejně
jako MUDr. Podzimek a někteří další….
A pokud tito lidé zvažují rezignaci, bude
jen dobře. K čemu je občanům člen
výboru, který se kontrolám vyhýbá
a ještě druhé, kteří poctivě dělají svou
práci, kritizuje a dehonestuje nejen
jejich práci?
 Růžena Šalomonová, klub SPD
 předsedkyně finančního výboru

Soutěž na téma 300 let
znojemského pivovaru
Město Znojmo vyhlásilo tradiční
výtvarnou soutěž pro děti a studenty,
tentokrát na téma 300 let znojemského pivovaru.

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území
města Znojma a děti, žáci či studenti
místních škol. Jejich úkolem je ztvárnit areál znojemského hradu, pivovar,
rotundu sv. Kateřiny, výhledy z Jižní
přístupové cesty nebo pohled na Znojemskou přehradu. Soutěžící budou
rozděleni do čtyř kategorií podle věku,

přičemž zvlášť budou hodnoceny práce dětí ze základních a středních škol
a žáků základní umělecké školy. Výtvarné práce musí být v jednotném
formátu velikosti
A3 (297x420 mm),
je možné zvolit libovolnou techniku.
Každý může zaslat
pouze jednu práci.
Výtvarná práce
musí být na zadní straně opatřena
nalepeným vyplněným registračním
štítkem a odevzdána do 30. října 2020
na adresu Městský úřad Znojmo,
Odbor školství, kultury a památkové
péče, nám. Armády 8, 669 02 Znojmo. Z vybraných děl bude uspořádána výstava v prostorách Městského úřadu ve Znojmě. Informace
o výsledcích, případném vyhlášení vítězů a plánované výstavě budou zveřejněny na stránkách města
www.znojmocity.cz. 
pm

Vážení čtenáři, jak někteří z Vás
možná zaznamenali, poslední jednání
Zastupitelstva města Znojma bylo bouřlivé. Mimo jiné se na něm projednávaly
i výsledky kontrol kontrolního výboru
města, z nichž některé, bohužel, odhalily poměrně vážné nedostatky. Od té
doby pan starosta nešetří kritikou na adresu
našeho výboru. Nelíbí
se mu jeho činnost, mé
vedení a bagatelizuje
i námi nalezená pochybení. Vše je prý v pořádku, a když tvrdíme
opak, jedná se pouze
o předvolební kampaň.
Je snad předvolební
kampaní skutečnost,
že Znojemská tepelná
společnost, s. r. o. mezi lety 2012 až 2018
nedodržovala dikci Rejstříkového zákona? Vždyť je to dohledatelné na webu
obchodního rejstříku! Také zazněla kritika na adresu mých zpráv o činnosti
kontrolního výboru, které jsou prý tak
špatné, že je zastupitelstvo opakovaně

odmítlo schválit. Když pomineme fakt,
že jsou tyto zprávy před jejich předložením zastupitelstvu odsouhlaseny celým
kontrolním výborem, je na místě poznamenat, že se pan starosta mýlí. Všechny
zprávy o výsledcích kontrol kontrolního výboru byly vždy zastupitelstvem
schváleny, tedy až na tu
poslední z 10. 8. 2020,
neboť si zastupitelé vyžádali další právní posudek k případu „opravy dlažeb a obrubníku
na náměstí Armády“.
A jak je to s kontrolním
řádem, jehož vypracování nám „trvalo celý
rok“? Zde by spíš byla
na místě gratulace. Je to
totiž úplně první kontrolní řád, který kdy znojemský kontrolní
výbor měl. První za třicet let. Nechávám
tedy na čtenářích samotných posoudit,
jaká je ve skutečnosti má práce v kontrolním výboru.
Petra Svedíková Vávrová,
předsedkyně kontrolního výboru

Za jazykovou zkoušku
získali žáci certifikáty
Obřadní síň znojemské radnice
zaplnili žáci a žačky Základní školy
JUDr. Josefa Mareše se svými rodiči.
Sešli se tu, aby převzali jazykové certifikáty za úspěšně slouženou zkoušku
z angličtiny.
Slavnostní předávání Cambridge
certifikátů je již dlouhodobou tradicí.
I letos se podařilo setkání uskutečnit
a starosta Znojma Jan Grois společně
s ředitelkou školy Evou Hubatkovou
předali žákům mezinárodní jazykové
certifikáty celkem ze čtyř úrovní. Úrov-

 Jazykově vybavené děti se v cizině neztratí. 

ně YLE Starters dosáhlo 8 žáků, úrovně
YLE Movers 3 žáci, úrovně YLE Flyers
5 žáků a úrovně KET for Schools celkem
5 žákyň. „Efektivní jazykové vzdělávání
na naší škole dokladuje skutečnost, že
do letošního roku jsme ve spolupráci
s Jazykovou školou P.A.R.K. připravili
na ostré testy Cambridge již 222 žáků,
kteří tyto jazykové certifikace úspěšně
zvládli,“ uvedla ředitelka Hubatková.
Všichni žáci, kteří úspěšně zkoušku složili a získali certifikát, mohou nyní požádat
město Znojmo o jeho proplacení.  pm

Foto: Archiv ZL
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Kolumbus našel nabídky za vás
V případě zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu.
Městský úřad práci nezprostředkovává. Podrobnosti k inzerátům volných pracovních míst najdete na
https://www.facebook.com/znojmokolumbus.cz/

Hledáte zajímavou a stabilní práci?
Pak se staňte městským strážníkem
Chcete přispět k bezpečí občanů
a svých nejbližších a jako bonus mít
zajímavou pracovní náplň? Pak se
staňte městským strážníkem. Městská policie Znojmo hledá do svých
řad nové posily.
„Aktuálně hledáme do našich řad
8 nových strážníků i strážnic, muže
i ženy. Víme, že se nejedná o jednoduchou práci, je ale velice rozmanitá,
někdy i nevděčná, ale bez městských
strážníků bychom ve Znojmě mohli jen stěží fungovat. Naši strážníci
a strážnice mají v podstatě každý den
jinou náplň práce. Kromě rutinních
záležitostí vyráží do terénu řešit nejrůznější požadavky a prosby našich
občanů, v případě potřeby dohlížejí
na plynulost dopravy ve městě. Řeší
také spoustu nesrovnalostí v mezilidských vztazích a pomáhají seniorům
v úzkých. Nezřídka kdy zachraňují
nejrůznější zvířata, a to jak domácí, tak
například i dravé ptáky, kteří se nějakým nedopatřením dostanou do situace, kdy ohrožují sebe nebo občany.
Strážníci mají také nezastupitelnou roli
při pořádání kulturních akcí města.
V rámci prevence zajišťují osvětu dětí
na školách i školkách, speciální setkání
pořádají i pro seniory. A takto ve výčtu

činností bychom mohli pokračovat
dál,“ říká Vlastimil Tima, radní města,
který je zastupitelstvem pověřen vedením Městské policie Znojmo.
Náročně psychotesty,
ale i příjemných 50 000 korun
„Uchazeč musí v první řadě projít
výběrovým řízením, fyzickými testy
a psychotesty a následně absolvovat
tříměsíční denní studium pro získání
osvědčení strážníka. To bohužel mnohé odradí, avšak je to nutnost. Na druhou stranu je práce strážníka městské
policie stabilním zaměstnáním. Navíc
nabízíme nejen dobré finanční ohodnocení, pět týdnů dovolené a stravenky, ale také náborový příspěvek
50 000 korun a vstup zdarma na sportoviště a plavání. Po odsloužení zkušební doby a jednoho roku je možné
také získat městský byt,“ doplňuje Ivan
Budín, ředitel Městské policie Znojmo.
Co budete potřebovat
k výběrovému řízení
Základní předpoklady pro práci
strážníka obecní police jsou státní občanství ČR, věk minimálně 21 let, způsobilost k právním úkonům, středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,

AUTOSKLO ROGER s.r.o.
hledá spolehlivého a zodpovědného
kolegu do provozovny ve Znojmě.
Náplň práce: montáž a opravy automobilových a autobusových skel,
komunikace se zákazníky a pojišťovnami.
Kontakt pro zájemce: M. Šplíchal, tel. 603 153 784.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

 U Městské policie Znojmo je nuda neznámý pojem. Strážníci a strážnice mají každý den
jinou náplň práce. 
Foto: Archiv ZL

bezúhonnost a spolehlivost (uchazeč
nesmí být soudně trestán, ani stíhán).
K přihlášce je nutno připojit životopis, výpis z evidence Rejstříku
trestů (ne starší než 3 měsíce) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Další požadavky
i náležitosti přihlášky jsou k nalezení
na www.mestskapolicieznojmo.cz.
Součástí výběrového řízení je posouzení fyzické zdatnosti (fyzické testy)
a psychické způsobilosti (psychotesty).

Přihlášku je nutno podat písemně
na adresu: Městská policie Znojmo,
Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo, k rukám ředitele Ing. Bc. Ivana Budína.
Obálka se vždy označí slovy: „výběrové řízení – strážník obecní policie“.
Přihlášky je možné podávat kdykoliv.
Předpoklad nástupu je ihned.
Podrobné informace najde zájemce na www.mestskapolicieznojmo.cz
a také na www.stansestraznikem.cz.

zp, lp

S-A-S STAVBY spol. s.r.o. ve Znojmě

hledá šikovné a spolehlivé kolegy na následující pozice

ŘIDIČ(KA) NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

Požaduje:
 průkaz profesní způsobilosti, sk. C, E s praxí, psychotesty,
 základní vzdělání ev. vyučení,
 strojní průkaz výhodou,
 časová flexibilita, spolehlivost.

JEŘÁBNÍK A PRÁCE S HYDRAULICKOU RUKOU

Stellenangebot in Österreich
Unsere Firma ist eine Montagefirma für Möbel und wir suchen zuverlässige

TISCHLER mit Erfahrung und Engagement
Montagetischler
ab sofort
40 Stunden-Woche
Arbeitszeit von Montag – Donnerstag, Freitag meistens frei
Bruttolohn 1.950 Eur
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Michael Jaguszak,
mob. 0699/1000 58 72, office@mj-moebelmontagen.at

Požaduje:
 průkaz profesní způsobilosti, sk. C, E s praxí, psychotesty,
 základní vzdělání ev. vyučení,
 jeřábnický průkaz výhodou,
 časová flexibilita, spolehlivost.

ZEDNÍK, OBKLADAČ

Požaduje:
 základní vzdělání ev. vyučení,
 časová flexibilita, spolehlivost.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis
na e-mail: uctarna@sasgroup.cz
nebo volejte na tel. 724 20 80 14,
530 512 112.
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Znojmo zažilo jednu z nejsilnějších turistických sezón.

Přibylo turistů. I díky projektu
#mastozadax a vstřícným podnikatelům
Znojmo zažilo v tomto roce jednu
z nejsilnějších turistických sezón, a to
i v nelehkých časech, kdy Corona není
jen název mexického piva. Výrazně pomohl projekt Znojmo Zadax
(#mastozadax).
„Se Zadaxem, jak projektu zkráceně říkáme, jsme přišli velmi brzo, už
v květnu, tedy v době, kdy se ostatní
regiony teprve rozkoukávaly a řešily,
jak s danou situací naložit. Díky tomu
za námi turisté jezdili už v průběhu
června. V TOP sezóně přes prázdniny pak Znojmo vyloženě praskalo
ve švech,“ říká ředitel Znojemské Besedy František Koudela.
Do znojemských turistických provozů tak zavítalo výrazně více navštěvníků než v loňském roce. Turisté, ale
i nemalý počet místních, objevovali kromě vyhlášeného Znojemského
podzemí i méně známá místa, jako je
například hradební opevnění, obrov-

NÁRŮST NÁVŠTĚVNOSTI
V POROVNÁNÍ 2019/2020
Podzemí

20 %

Radniční věž

103 %

Expozice pivovarnictví

146 %

Hradební opevnění

123 %

Prohlídky města

5%

ský zájem byl o prohlídky města. Podzemí, radniční věž a další turistické cíle
viděly desetitisíce lidí. Více než třetina
přitom využila volného vstupu, který získala díky jedinečnému projektu
Znojmo Zadax (#mastozadax).

Jak vznikal Zadax
V době, kdy v celé republice výhledy turistické sezóny nebyly vůbec
růžové, spustilo město Znojmo se
Znojemskou Besedou projekt #mastozadax, který měl za úkol nejen zviditelnit Znojmo, jako atraktivní místo
vhodné k návštěvě, ale hlavně restartovat služby spojené s cestovním ruchem.
Oporou jim byla vstřícnost místních
podnikatelů. A tak při vyhodnocování
letošní sezóny se jeví jako nejpodstatnější skutečnost, a vlastně splněný
úkol, že všichni lidé, kteří navštívili
naše památky a prohlídky, se pro získání poukazu Zadax museli ve Znojmě
prvně ubytovat nebo si zajít na oběd či
na něco dobrého do některé ze zdejších
restaurací či kaváren.

Primárně nebylo cílem
zvýšit návštěvnost
„Naší myšlenkou bylo využít turismus jako nástroj pro podporu míst-

 Vyhlášené znojemské víno a s ním spojené množství akcí bylo pro turisty velkým lákadlem. 

 Letos jsme pádlovali s turisty a podnikateli nejen k hradbám. A byla to jízda!

ních podnikatelů. Koronavirová turistická sezóna neměla dobré prognózy
a my jsme nechtěli jen sedět s rukama
v klíně a čekat, co přijde. Nechtěli jsme
nechat podnikatele na holičkách, ale
naopak s nimi aktivně spolupracovat,“ vysvětluje důvody vzniku nápadu
František Koudela.
Primárním cílem Zadaxu tedy nebylo zvýšit návštěvnost turistických
provozů na dvojnásobek, a tím zvýšit

Foto: Archiv ZL

tržby, ale šlo zejména o to, naznačit
turistovi, že je skvělé se ve Znojmě
ubytovat, zajít si na oběd nebo do kavárny, protože pak dostanou u podnikatelů, partnerů projektu, příjemný
bonus – poukaz opravňující je k volnému vstupu na vybrané památky našeho
krásného historického Znojma.

Zapojily se desítky
podnikatelů
Od začátku června až do konce září
tak mohli návštěvníci města vybírat mezi
140 zapojenými podnikateli, jejichž provozovny byly označené nálepkou Znojmo Zadax. Právě u nich mohli poukazy
opravňující k volnému vstupu obdržet.
Stačilo utratit nastavenou částku – gastro
150 Kč, ubytování 500 Kč, ostatní služby
200 Kč – a volňásek byl váš.
Projekt přinesl hned několik zajímavých čísel. Do oběhu se během
čtyř měsíců dostalo na 62 tisíc poukazů, z nichž téměř 35 tisíc návštěvníci
na provozech využili. Ještě zajímavější
jsou samotná čísla návštěvnosti objektů. V porovnání se stejnými měsíci
roku 2019 se celková návštěvnost turistických provozů Znojemské Besedy
zvýšila o 51 %. V součtu do podzemí,
radniční věže, Expozice pivovarnictví, na prohlídky hradebního opevnění a města zavítalo bezmála 84 tisíc
návštěvníků. 
KS, zp, lp
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Děkujeme všem podnikatelům za spolupráci

Cílená kampaň přinesla kýžené ovoce
Vedle úspěšných čísel návštěvnosti zažilo Znojmo také mimořádný
zájem ze strany médií. Ať už z různých
tištěných periodik, tak z televizních
a rádiových redakcí.
„Pro komunikaci jsme vytvořili
image kampaň, pro kterou vznikly speciální fotky s titulky. Převážná část probíhala různými cestami online propagace na sociálních sítích a také formou
PPC reklamy. Neméně důležitá byla
outdoorová část kampaně. Tam jsme
využili hned několik billboardů na frekventovaných místech v Praze, Brně
a na dalších. Dále plakátovací plochy
v regionálních městech a tištěné letáky,“ popisuje ředitel Besedy. Klíčovým
hlasem celé kampaně se stal znojemský
rodák a úspěšný herec David Gránský,
jehož rádiopozvánku do Znojma bylo
slyšet takřka po celé republice.
„Poděkování patří jak turistům,
kteří znojemské ulice opravdu rozproudili, tak zejména podnikatelům.
Právě oni ukázali, jak dokáží táhnout
za jeden provaz a jak velkou nabídku
různých vyžití umí pro návštěvníky
města připravit. Rozhodně je to pro
nás impuls pro další sezóny, abychom

podobným způsobem podnikatele
do podpůrných kampaní zapojovali, “
dodává Koudela.
A jak hodnotí projekt
#mastozadax podnikatelé?
Michaela Sobotová, kavárna I Love
Coffee: „Podle nás potěšil nejen
každého turistu, ale i místní obyvatele, kteří navštívili památky, které mají
takřka pod nosem. Pro větší rodiny
tvořily tyto volné vstupy velkou úsporu
peněz a pro páry to byla zase velmi
pozitivní přidaná hodnota k návštěvě
u nás. Ze začátku léta byli zákazníci
vždy překvapeni a vyptávali se na informace. Marketing však zafungoval
velmi rychle a po pár letních dnech,
když přišli, už se vyptávali sami, zda
i my jsme zapojeni v Zadaxu, a říkali,
že je to super nápad.“
Radim Dočekal, M-Centrum: „Za mě
je to jednoznačně krok Znojemské Besedy, jako pomoc podnikatelům, za jedna. Zvýšený počet turistů po Znojmě
byl viditelný, oproti minulým rokům.
Jen škoda, že to vše teď vzalo za své.“

 Znojmo bylo více slyšet, vidět a chutnalo. 

David Gross, Vodácké centrum: „Projekt hodnotím jako super nápad, až
bych skoro řekl geniální marketingovou
akci. Kampaň byla velmi rychle realizovaná a díky tomu se už před hlavní
sezónou o Znojmě a Zadaxu vědělo,
což jednoznačně přispělo k tomu, že
spousta lidí do Znojma přijela. Všichni
tušíme, že sezóna byla z pohledu turismu velmi výjimečná a Zadax k tomu
přispěl velkou měrou. Samozřejmě to
bylo dané i tím, že lidé zůstávali v ČR,
ale díky rychlé akci Zadaxu a všeobecné

Foto: Archiv ZL

připravenosti znojemských turistických
služeb se spousta lidí rozhodla přijet
k nám do Znojma.“
Jitka Pospíchalová, Palác Daun: „Akce
Znojmo Zadax byla přijata našimi hosty velmi příznivě, ocenili snahu města podpořit návštěvnost Znojma. Asi
40 % hostů bylo seznámeno s akcí již
před příjezdem, vyhlédli si možnosti
na stránkách města. Nejvíce poukazů
bylo využito na návštěvu podzemí.“

KS, zp, lp

Pro rok 2021 chystáme kongresovou turistiku
Kongresová turistika patří mezi
hlavní pilíře cestovního ruchu. Atraktivní město, jakým je Znojmo, nemůže zůstat stranou.
Znojemská Beseda proto připravila už na začátku letošního roku koncept kongresové turistiky na podporu
turistických provozů a dalších subjektů
za účelem zvýšení návštěvnosti a udržitelnosti vícedenního pobytu v našem
městě.
Velkou roli pro pořadatele, kromě prostor samotných, hraje nabídka
doprovodných aktivit, kterou můžou
svým partnerům v daném městě poskytnout. „Pořadatelé kongresů stále
hledají nová a atraktivní místa. Velkoměstům se logicky rovnat nemůžeme.
Nicméně čím dál více jsou v kurzu
menší, klidnější, ale přesto atraktivní lokality. A Znojmo má v této oblasti opravdu co nabídnout. Máme
kvalitní gastro a ubytovací služby
a portfolio turistických atrakcí jako
podzemí, hradební opevnění nebo
Expozici pivovarnictví. Zajímavé pro
eventové manažery je určitě i blíz-

 Interiér budoucího Centra Louka, které nabídne plně vybavený multifunkční sál.

kost Národního parku Podyjí a v neposlední řadě také vinařská turistika
obecně,“ popisuje František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, koncept
kongresové turistiky. Začátkem jara se
ale ukázalo, že letošní rok bude spíše

ve znamení restartu než rozvoje kongresové turistiky. Znojmo má za sebou
jednu z nejúspěšnějších sezón, a tak je
na co navazovat a je nejvyšší čas tento
koncept oprášit a rozvinout pro další
sezónu.

Centrum Louka a další prostory
Znojmo se může pyšnit hned několika novými kongresovými prostory. Hotel Premium, který svou kapacitou lůžek patří k největším ve městě,
nabízí nově konferenční sál o kapacitě
až 200 osob. Další prostory představila společnost Znovín Znojmo, která
v Louckém klášteře zrenovovala sály
v zatím znepřístupněné části areálu.
Kromě kapacitně velkorysé jízdárny
(pojme až 700 lidí) má už ve svém
portfoliu dva sály v prvním patře kláštera, z nichž každý pojme 100 a 40
návštěvníků.
Klíčovým prostorem pro kongresovou turistiku bude v následujících
letech projekt města Znojma, a to budova staré školy v areálu Louckého
kláštera, která nyní prochází revitalizací. Centrum Louka, jak se bude nově
stará škola nazývat, nabídne kromě
nového informačního centra plně vybavený multifunkční sál o kapacitě až
180 osob. Promění se tak v plnohodnotné společenské, kulturní a kongresové centrum. 
KS
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Sociální služby a společnost

Aktivní seniory nezastaví
ani omezující pandemie
I v období pandemie mohou senioři trávit příjemně volný čas. Vždyť
psychická pohoda bez stresu je základ zdraví!
„Chceme povzbudit seniory v tom,
že není třeba stále sledovat v televizi, novinách nebo na internetu jen ty špatné
zprávy. Lze tam najít i zábavu, podporu
či poznání,“ říká vedoucí sociálního odboru Stanislav Maar. „Přesto, že se nacházíme ve zvláštní době, plné různých
omezení či zákazů kvůli koronaviru, je
možné i pro seniory najít cesty trávení
volného času, které jim budou dávat
smysl a přinášet radost. A nemusí to
být jen luštění křížovek, telefonáty s rodinou a s přáteli, sledování zajímavých
filmů, dokumentů nebo čtení dobré
knihy,“ nabádá Stanislav Maar a dodává:
„Trávit čas se dá procházkou v přírodě
nebo třeba i sebevzděláním či tvořením.“ Nalézt inspiraci na různé podzimní či v předstihu také zimní dekorace se dá v mnoha knihách, které si lze
vypůjčit v Městské knihovně Znojmo.
S vyhledáváním vzdělávacích a kreativních webových stránek na internetu
jistě rádi pomohou mladší členové rodiny. A nabízí se i zhlédnutí série videí
pro seniory na portálu chcipomoct.cz.
Potěšit znojemské seniory by mohlo také video s Vladimírem Hronem, jehož zářijové vystoupení k Svátku seniorů ve Znojmě bylo z důvodu pandemie
zrušeno. „Proto bylo domluveno natočení videa a přesunutí akce do online
prostředí, aby alespoň takto se mohli
znojemští senioři své oslavy zúčastnit. Video najdete na webu https://
svateksenioru.cz/znojmo2020/. Chceme nasměrovat seniory k pozitivnímu

Děkujeme, že jste si koupili
koláče za rekordní částku

myšlení, k dobré duševní hygieně, aby
na momentální situaci nahlíželi jako
na dočasnou, která má řešení,“ říká
Stanislav Maar.
Odbor sociální je stále
připraven pomáhat
I přes uzavření úřadu a omezení
úředních hodin pro veřejnost je odbor
sociální opět připraven pomoci každému, kdo se ocitne v nepříznivé situaci.
„Navštívit můžete pracovníky sociálního
odboru kdykoli po objednání nebo i bez
objednání. Nahlásit se musíte na vrátnici
Městského úřadu na nám. Armády 8
a pracovník si pro vás přijde. Vyčlenili
jsme také dvě telefonní čísla 515 216 555
a 515 216 455, kam se dá volat pro případné informace a pro poradenství v nastalých situacích, případně se dá obrátit
na další pracovníky oddělení sociální
prevence. Kontakty naleznete na webu
www.znojmocity.cz pod odborem sociálním,“ vysvětluje Stanislav Maar.
Je tu pro vás i ADRA
K dispozici jsou také dobrovolníci
i pracovníci Dobrovolnického centra
ADRA, kteří jsou připraveni případně
také našim občanům pomoci. „Zatím
nejsou opatření natolik omezující, aby
bylo potřeba spouštět krizové linky
a koordinovat dobrovolnickou pomoc
jako na jaře, nicméně pokud se naši
občané dostanou do situace, kdy budou například pozitivní či v karanténě
a nebudou mít nikoho, kdo by jim nakoupil, či by potřebovali jinou pomoc,
tak i tyto situace jsme připraveni řešit,“
uklidňuje spoluobčany Stanislav Maar.

lp, zdroj: S. Maar

Na školu nemusíte být sami,
je tu rodinný asistent
V poslední době se zvýšily nároky
na děti i na jejich rodiče v souvislosti
se školní přípravou. Pomocnou ruku
nabízí rodinám Oblastní charita
Znojmo a to ve službě Rodinný sociální asistent.
V době koronavirové není právě
jednoduché řešit domácí úkoly, zvládat nové učivo, a ještě k tomu vše přes
internet. Pokud nevíte, jak se s dětmi
učit doma, nerozumíte tomu, co škola
chce, co si počít s doporučeními učitelů, vaše dítě nestíhá vše plnit včas a vy
mu nedokážete přes všechnu snahu
pomoct, využijte sociální službu pro
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rodiny s dětmi Rodinný sociální asistent. Nejedná se o doučovací službu,
ale pro rodiny s dětmi v tíživé životní
situaci nabízí Oblastní charita Znojmo
pomoc při zavádění doporučených
vzdělávacích postupů, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Pomůže
a poradí, jak se s dětmi učit, jak je
motivovat, jak vysvětlovat učivo, jak
spolupracovat se školou. Na školu tak
nemusíte být sami! Kontakt na službu
je: rodinnyasistent@znojmo.charita.
cz, tel. 604 294 189, adresa Oblastní
charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02
Znojmo. 
lp

 Do kasičky milým dobrovolnicím přispěla i Blanka Mahdalová, dlouholetá bývalá ředitelka Domova pro matky a otce v tísni ve Znojmě-Hradišti. 
Foto: Archiv ZL

V centru Znojma se 7. října
uskutečnil další ročník akce Koláč
pro hospic, který každoročně pořádá Oblastní charita Znojmo. Letošní výtěžek byl opět rekordní, a to
107 529 korun.
Celá částka bude věnována na rozvoj Domácí hospicové péče ve Znojmě,
která zajišťuje specializovanou péči
nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým, kteří o ně doma celodenně pečují. Do bohulibé aktivity se zapojili
nejen pracovníci Charity, ale také zástupci mladé generace – žáci střední
školy na Přímětické ulici (SOU a SOŠ
SČMSD, Znojmo)–, aby pomohli, coby
dobrovolníci, při pořádání charitativní
akce.
„Už v ranních hodinách vyrazili
do ulic města žáci třídy SČ1.A, aby
nabízeli k prodeji koláče upečené pro
tuto příležitost. Byla to pro ně první
zkušenost s dobrovolnictvím. Později

je vystřídaly dvě žákyně třídy SČ3.A,
které v prodeji koláčků pokračovaly u stánku Oblastní charity Znojmo
na Obrokové ulici,“ uvedla Kateřina
Lustigová, učitelka odborných předmětů oboru Sociální činnost.
„Děkujeme všem, kteří se zakoupením koláče rozhodli službu
podpořit. Za váš příspěvek pořídíme
kompenzační a zdravotní pomůcky
pro naše pacienty. Poděkovaní patří
i dobrovolníkům, kteří nám vytrvale
pomáhají na našich akcích, a zaměstnancům, kteří chodili s dobrovolníky
v ulicích města Znojma a Moravského
Krumlova s koši koláčů nebo byli přítomni ve stánku na Obrokové v centru
Znojma. Poděkování posíláme také
pekárně Ivanka za výborné koláče
a panu místostarostovi Janu Blahovi,
který nad celou akcí převzal záštitu,“
uvedla Veronika Brandejs ze znojemské Charity. 
lp

 Každoroční aktivita U nás za plotem, kterou pořádá pro rodiče s dětmi Mateřská
škola Holandská, opět přinesla krásnou podzimní výzdobu. „Máme sedm tříd a každá
třída si vytvořila svého panáka. Letos jsme ve školce tvořili pouze s dětmi, ale děti mohly
nosit výrobky, které si udělaly s rodiči doma,“ uvedla učitelka Eva Holíková.

lp, Foto: Archiv školy
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Zdravka darovala
krev pro Znojemsko
Do akce „Darujme krev pro Znojemsko“ se zapojila Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Znojmo. Darovat krev
přišly dvě desítky studentů.
Hematologicko-transfuzní oddělení znojemské nemocnice navštívilo 21 studentů. Krev přišel současně
darovat také ředitel škody Karel Pígl,
další pedagogové a personál školy.
Někteří z přítomných byli prvodárci,
ale někteří měli za sebou již více než
10 odběrů. „I přesto, že krev nakonec
mohlo darovat jen 18 studentů, moc
si vážíme jejich odhodlání a odvahy.
Jsem rád, že studenti svůj výběr povolání spojují i s touto aktivitou, protože
dárcovství krve není samozřejmostí,

Školství a společnost
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Květy poskládala krásně.
Stačily ale jen na bramboru

není povinností,“ konstatoval ředitel
Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.
„Výzvu k darování krve dáváme studentům pravidelně. Naposledy jsme
byli darovat krev letos v červnu,“ informovala učitelka Olga Černá, která
má na svém úctyhodném kontě více
jak 320 odběrů.
„Většina darované krve je spotřebována v rámci naší nemocnice. Spolupracujeme i s brněnskými nemocnicemi, kam dojíždí znojemští pacienti
na operace srdce či některé onkologické
operace. Darujme krev pro Znojemsko
je tedy pro naše dárce opravdu výstižné,“ doplnil Jan Simonides, primář
Hematologicko-transfuzního oddělení
Nemocnice Znojmo. 
lp
 Adéla Brunclíková při práci. 

Adéla Brunclíková, žákyně Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova,
na soutěži floristů důstojně reprezentovala svoji školu.
Zemské kolo soutěže ve floristice
pořádané Českým zahrádkářským svazem se konalo v Prostějově. Zúčastnilo
se ho 32 soutěžících ve třech kategoriích – žáci, junioři a senioři. Vlastní soutěžní klání trvalo dvě hodiny. Soutěžící
v tomto časovém limitu museli vytvořit

 Studentům ani rouška nezabránila k darování životadárné tekutiny. Poděkovat všem
dárcům přišel osobně ředitel nemocnice Martin Pavlík (v dřepu). 
Foto: Archiv ZL

Foto: Archiv školy

dárkovou kytici a vypichovanou misku.
Všichni měli k dispozici stejné množství
květů. Doplňkovou zeleň mohli využívat dle vlastního výběru a v libovolném
množství. Adéla Brunclíková, žákyně
3. ročníku oboru Zahradník, soutěžila
v kategorii Junior s dalšími 8 soupeřkami. Svým výkonem skončila těsně pod
stupni vítězů. Vybojovala neoblíbenou
„bramborovou“ pozici, ale přesto byla
její kytice krásná. 
lp

BAK

Nejkrásnější pohled na svět
je ze sedadla traktoru
V Mašovicích se v září konala Krajská soutěž v orbě, za jejíž organizací
stojí již od roku 2005 Střední odborná
škola Znojmo na Dvořákově.
„Soutěž je jedna z činností naší školy jako Centra odborného vzdělávání
pro zemědělství. Orba patří k nejnáročnějším pracovním operacím. Víme,
že celou řadu žáků práce s mechanizací
baví a že ji mají jako koníčka. S nadsázkou lze říci, že nejkrásnější pohled
na svět je podle nich ze sedadla traktoru,“ říká ředitel školy Josef Brouček.
Letošní ročník se vzhledem k pandemii uskutečnil v menším rozsahu.
Bez diváků i bez účasti zástupců zahraničních škol. Z celkového počtu sedmi
škol, pět z Jihomoravského kraje a dvě
z kraje Vysočina, soutěžilo 22 oráčů –
chlapci i dívky. Mezi dívkami zvítězila

Veronika Řezníčková ze SOŠ Třebíč.
Nejlepším oráčem z hochů byl vyhlášen Lukáš Málek z pořádající znojemské školy: „Z vítězství jsem měl velkou radost já i moji rodiče. Určitě mi
pomohlo, že jsem byl o prázdninách
na brigádě v zemědělském podniku
a jezdil tam s traktorem. Po ukončení školy půjdu určitě pracovat do zemědělství,“ prozradil Lukáš Málek,
studující obor Agropodnikání. Jako
nejúspěšnější účastník současně obdržel i pohár ředitele školy.
Velké poděkování si zaslouží Agropodnik Mašovice a dále všichni, kdo
se podíleli na letos náročnější přípravě
soutěže. „Naším společným přáním je,
aby další ročník v roce 2021 proběhl
v klidnější době,“ vyslovil přání všech
ředitel Josef Brouček. 
lp

Plemeno: kříženec německého ovčáka a labradora | Věk: 6 let
Bak je poslušný, milý pejsek v nejlepších letech. Byl odložen do útulku, neboť
je i v tomto věku velmi akční a neúnavný. Miluje děti a vycházky do přírody.
S jinými pejsky si musí sednout. Není vhodný ke kočkám ani k jiným domácím zvířatům. Naopak by byl velmi dobrý na hlídání domu. V kotci nyní skáče a vyžaduje pozornost, teskní a ubývá na váze, proto za něho moc prosíme,
aby našel u dobrých lidí opravdový domov.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Zalesnění
Mramotic
se odkládá
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu se ruší plánovaná akce
Zalesníme spolu Mramotice, která se
měla uskutečnit 24. října.
Obnova mramotického lesa již byla
jednou kvůli jarní pandemii odsunuta.
Nyní jsou organizátoři – Zdravé město
Znojmo a Městské lesy Znojmo – nuceni zrušit i náhradní podzimní termín.
Pokud to situace dovolí, uskuteční se
akce v jarních měsících roku 2021. pm

Knihovna
pozastavuje
pořádání akcí
Avizované akce pro veřejnost,
které měly proběhnout v Městské
knihovně Znojmo v nejbližší době,
se na základě aktuálních opatření
Vlády ČR ruší.
Vedení knihovny chystá náhradní termíny. Uživatelé a návštěvníci knihovny budou o nových termínech informováni na sociálních
sítích a nástěnkách přímo v knihovně. Více aktuálních informací získáte
na www.knihovnazn.cz. 
pm

Vědci hledají
mladé
Znojmáky
Brněnští vědci zvou mladé lidi
narozené ve Znojmě do zdravotní
studie.
Jakou máte fyzičku? Máte v pořádku klenbu nohy? Jaké je vaše složení těla a kapacita plic? Vše zmíněné měří studie CELSPAC u osob,
které se se narodily v letech 1991
nebo 1992 ve Znojmě či v Brně. Zájemci, kteří by se do studie rádi zapojili, se mohou přihlásit na info@
celspac.cz nebo přes webové stránky
www.celspac.cz. Bezbolestná vyšetření jsou anonymní. Brněnští vědci
z Centra RECETOX a Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
potřebují data ke zhodnocení zdravotního stavu znojemské a brněnské populace. Sledují proto faktory
ovlivňující zdraví mladých dospělých.
Navazují tak na dlouhodobou studii
ELSPAC, která v Brně a Znojmě začala
v roce 1991.
lp

Moji žáci jsou nadprůměrně
inteligentní a velmi pracovití
Učitelka hry na klavír Eliška Plachetková ze znojemské Základní
umělecké školy je jediný pedagog
v Jihomoravském kraji, který se
v kompoziční skupině účastní se svými talentovanými žáky programu
MenART. Za tím nestojí nikdo menší
než světově uznávaná operní pěvkyně Magdalena Kožená.
Operní diva založila program MenART – stipendijní akademii mentoringu uměleckého vzdělávání – před
třemi lety pro talentované žáky a jejich
učitele. MenART podporuje základní
umělecké školy (dále ZUŠ) jako ideální
otevřené prostředí pro zachycení a výchovu talentů. Nabízí dvojici student
ZUŠ – pedagog ZUŠ roční stipendium
v rámci uceleného programu a spolupráci s mentory – výraznými uměleckými osobnostmi, mezi které patří Ivo
Kahánek (klavír), Kateřina Kněžíková
(zpěv), Tomáš Netopil (komorní hra),
Beata Hlavenková (kompozice), Lenka
Nová a Terezie Kovalová (autorská
hudba, improvizace), Petr Nikl, Milan
Cais a Maxim Velčovský (výtvarné
obory).
MenARTu se Eliška Plachetková účastní každý rok již od začátku s jedním ze svým talentovaných
žáků. I přes nepopiratelnou radost
z tvůrčí práce s dětmi popisuje, jak
časově náročná je celoroční příprava
nejen pro žáka, ale i pro ni. „Vždy jde
o nadprůměrně inteligentní, velmi
pracovité děti. Poprvé v roce 2018 to
byla Anička Ondrušová, minulý rok
Maxmilián Mašek a letos je to Matěj
Nešpor. Každý z žáků tvoří jiným způsobem. A kompoziční a tvůrčí vzdělání
se musí učit i učitel. Stále si připadám

 Eliška Plachetková se svým letošním studentem MenARTu, talentovaným Matějem Nešporem, pro kterého je vedle hudby největším koníčkem fyzika. 
Foto: lp

jako začátečník. Je to vytrvalá pomalá
práce po celý rok, často učím i doma
bez ohledu na moji běžnou pracovní
dobu. Startovací víkend každého ročníku je vždy v Kroměříži. Výuka probíhá částečně v Praze, kde se setkáváme
s naším mentorem. Po dva roky to
v naší kompoziční skupině byla Beatka
Hlavenková, v tomto roce to je Marcel
Bárta. Naší povinností je pak zakončit
studium MenARTu na některém z významných hudebních festivalů, například Smetanova Litomyšl. Třeba loňský absolvent Maxmilián Mašek bude
mít 7. prosince koncert v NoD Roxy
Prague.“
MenART ročně podpoří až stovku
mimořádně nadaných žáků. Propo-

juje uměleckou praxi a vzdělávání,
inspiruje k výměně zkušeností a navázání vazeb důležitých pro další tvůrčí
činnost bez ohledu na to, zda bude
žák pokračovat dál v uměleckém studiu. Eliška Plachetková o svých talentovaných svěřencích říká, že není
prioritou, zda budou pokračovat
ve studiu na některé z uměleckých
škol. Důležité je, že se jim hudba stane
celoživotním koníčkem, který je bude
povznášet, i když budou pracovat
v neumělecké sféře. Což je i případ jejího letošního žáka MenARTu Matěje
Nešpora, který přes nesporný umělecký talent míří na vysokou školu
technického zaměření.

Ľuba Peterková

Znojemská knihovna půjčuje
nově také e-knihy
Městská knihovna Znojmo přichází s absolutní novinkou – půjčováním elektronické literatury, tedy
e-knih.
Nejste-li dosud uživateli knihovny,
máte o důvod víc se zapsat. Využívat
nové služby totiž mohou všichni registrovaní čtenáři. Stáhněte si do svých
chytrých telefonů aplikaci Palmknihy
a mějte tak vámi vybranou literaturu
v okamžiku u sebe. Z pohodlí domova
si můžete jednoduše vypůjčit e-knihu

přes on-line katalog Carmen. Kniha
se vám obratem zobrazí v knihovničce
aplikace Palmknihy s viditelně označeným termínem vrácení. Výpůjční lhůta
je 31 dnů. Praktické je, že po této době
se kniha sama vrátí. Na druhou stranu
je potřeba počítat s tím, že e-knihu nejde
vrátit dříve. Půjčování e-knih je bezplatné a naráz si můžete půjčit maximálně
tři tituly. V nabídce je téměř 9 000 knih
k vypůjčení. Ke čtení e-knih lze využít
různé elektronické čtečky nebo také

tablety a chytré telefony s operačním
systémem Android a iOS.
Volně ke stažení je pak k dispozici
další tisícovka knih, které poskytla
Městská knihovna v Praze, v tomto
případě bez nutnosti vrácení.  lp, pm
Přesný postup pro registrované
čtenáře, jak si e-knihy půjčovat,
najdete přehledně na webu
knihovny – www.knihovnazn.cz.
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Panenky z vlny potěšily
v Pohádkovém lese
Panenky jako odměnu si odnesly
děti, které splnily připravený úkol
na jednom z dvanácti stanovišť Pohádkového lesa.
Aktivitu pro rodiny s dětmi v polovině září pořádal TJ Sokol v Městském lesíku. Panenky jako neobvyklé

 Žáci vyrobili 130 kusů vlněných panenek. 

ceny vyrobili žáci z Praktické školy
dvouleté z Mateřské školy, základní
školy a praktické školy Znojmo. Jejich
výrobě se věnovali v hodinách ručních
prací a praktických cvičení. Byli rádi,
že jejich výrobky dostanou děti jako
odměnu. 
lp

Foto: Archiv ZL
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Plot Jubilejního parku už
nebude zelený
Druhá etapa
památkové obnovy Jubilejního
parku je v plném
p ro u d u. Z m ě ní zelený plot
na bílý.
„Co nevidět
se bude otryskávat barva z oplocení. Po konzultaci s památkáři
dostane plot původní bílou barvu,“ říká mísFoto: Archiv JM
tostarosta Jakub  Práce na obnově parku běží podle plánu. 
Malačka.
Aktuální revitalizace zahrnuje ho domu neměli do zeleně tak daleko.
obnovu střední části parku – takzva- Předpokládaný rozpočet je přibližně
ný Rekreační trávník a Květnici, kte- 8 milionů korun. Během rekonstrukce
rá se nachází na rohu ulic Jubilejní je přístupná již obnovená část parku,
park a Dělnická (v blízkosti Lidového kterou město zrevitalizovalo v roce
domu).
2018 u příležitosti oslav 100 let výročí
Opravené cesty budou v části mla- vzniku republiky.
tové, v části vydlážděné (u slunečních
Cílem obnovy je navrácení histohodin), proběhne úprava zeleně, opra- rické podoby parku, a proto její návrh
ví se sluneční hodiny a doplní mobi- vychází z dobře dochované archivní
liář. Buduje se také nový vstup do par- dokumentace a původních podkladů
ku, aby senioři z blízkého pečovatelské- autora Josefa Kumpána. 
lp

Nenechte si ubližovat! Pomoc je na dosah ruky.
Obraťte se na Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí – non-stop bezplatná
tel. linka 116 006. Pro objednání do brněnské
pobočky je možné využít tel. 732 842 664
nebo e-mail bkb.brno@bkb.cz.
Ubližuje vám někdo? Bije vás?
Patříte mezi podvedené seniory? Nebojte se říct o pomoc – zavolejte Bílý
kruh bezpečí.
V roce 2019 bylo v Česku spácháno
necelých 200 000 trestných činů, z toho
více než 13 000 násilných. Za každým
z anonymních čísel statistiky stojí alespoň jeden poškozený.
Nezisková organizace Bílý kruh
bezpečí (dále BKB) poskytuje od roku
1991 v devíti poradnách v celém Česku
bezplatnou, diskrétní a odbornou pomoc nejen obětem, ale také svědkům
i pozůstalým po obětech trestných činů.
Drtivá většina obětí kriminality,
která se v Jihomoravském kraji obrací o pomoc na brněnskou poradnu
BKB, žije v Brně či v okolí. Oficiální
statistika přitom ukazuje, že k páchání

závažné kriminality dochází na území
celého kraje. Je tedy zřejmé, že velká
část obětí mimo krajskou metropoli zůstává bez potřebné podpory při
překonávání následků způsobených
trestnými činy, jako je domácí násilí,
nebezpečné pronásledování, podvody
na seniorech, vydírání, znásilnění, pohlavní zneužívání, kybernetická kriminalita a podobné.
Pomoc komplikuje jednak nedostatečná informovanost (oběti o BKB
neví), dále obtížná dostupnost pro řadu
obětí, které pomoc nevyužívají z důvodu
vzdálenosti, a také fakt, že trestná činnost často probíhá skrytě, oběti mnohdy
nedokáží sebe jako oběť identifikovat,
mají obavy o tom, co se jim děje, mluvit,
nebo vše nahlásit příslušným orgánům
a nevidí východisko ze své složité život-

ní situace. Pomocnou ruku v takových
situacích nabízí právě BKB.
Vladimír Vedra, jednatel brněnské
pobočky BKB, vysvětluje postup práce
s lidmi, kteří se na organizaci obrací:
„Práce s oběťmi probíhá na principech
bezplatnosti, odbornosti a diskrétnosti.
Bez souhlasu klienta tedy nesmí být,
s výjimkou případů zákonné oznamovací povinnosti, poskytnuty jakékoli informace mimo poradnu. Klient
má dokonce právo vystupovat v poradně anonymně. Poradci poskytují
obětem především právní informace,
praktické rady,
ale též psychol o g i ckou
a emocionální
podporu. Konkrétní pomoc
se odvíjí od potřeb klientů.
Našimi klienty jsou například oběti

útoku proti tělesné integritě (loupež,
ublížení na zdraví, domácí násilí), sexuálních útoků (znásilnění, pohlavní zneužívání), pozůstalí po obětech
vražd, ale i oběti majetkové kriminality
(podvedení senioři).“
Dostupnost pomoci BKB v Jihomoravském kraji by měla zlepšit Mobilní
poradna BKB, na jejíž realizaci pracovníci neziskové organizace již několik
měsíců pracují. Pokud vše půjde dobře,
měla by začít fungovat v první polovině
příštího roku.
lp, zdroj: BKB, Brno
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Kultura

UPOZORNĚNÍ
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Z DŮVODU OHROŽENÍ ZDRAVÍ V SOUVISLOSTI S VYSOKÝM VÝSKYTEM COVIDU-19
DO 3. LISTOPADU 2020 RUŠÍ:


KONCERTY A JINÁ HUDEBNÍ, DIVADELNÍ, FILMOVÁ A JINÁ UMĚLECKÁ PŘEDSTAVENÍ (NAPŘ. NEDĚLNÍ POHÁDKY) 




NÁVŠTĚVY A PROHLÍDKY MUZEÍ, GALERIÍ, VÝSTAVNÍCH PROSTOR, HRADŮ, ZÁMKŮ 

NÁVŠTĚVY HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH OBJEKTŮ – VE ZNOJMĚ JE TO NAPŘ. ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ, HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ,
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ, RADNIČNÍ VĚŽ, ROTUNDA SV. KATEŘINY I AKCE V BUDOVĚ ZNOJEMSKÉ BESEDY APOD. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY

ROTUNDA SV. KATEŘINY
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: říjen So a Ne 9.00–17.00,
svátek 28. 10., zavřeno: listopad až
duben.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., Znojmo,
tel. 734 767 286,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Ne
9.30–17.30.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: říjen So a Ne 9.00–17.00,
svátek 28. 10., zavřeno: listopad
až duben.

PROHLÍDKY MĚSTA
S PRŮVODCEM
Listopad – individuální prohlídky
města pro minimálně 5 osob.
Nutná je rezervace dva dny
dopředu na tel. 515 222 552.

MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 723 712 029, 603 548 351,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: říjen Út–Ne 9.00–17.00,
listopad až únor So–Ne 9.00–17.00
nebo dle dohody.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel. 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne
10.00–12.30, 13.00–16.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel. 515 221 342,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen denně 10.00–17.00,
listopad až březen Po–So 10.00–17.00,
Ne 10.00–14.00.
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,
svátky 28. 10., 17. 11., 26. 12.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá
9.00–17.00, So–Ne 10.00–17.00,
svátky 28. 10., 17. 11., 26. 12.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: do 31. října, po domluvě
na tel. 736 465 085, 515 282 211.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen 8.00–17.00,
So 9.00–13.00 13.30–17.00, Ne zavřeno,
listopad Po–Pá 8.00–17.00, So 9.00–13.00,
Ne zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: říjen až duben St–Ne
9.00–16.30.

29. 11. NEUMÍM JINAK NEŽ
LÁSKOU

Do 28. 2. 2021 DAJ-LI MI MEDAILI
NEBO NEDAJ-LI
Minoritský klášter – výběr vyznamenání,
medailí a odznaků z numismatické sbírky
Jihomoravského muzea ve Znojmě.
26. 6. – 1. 11. TRADICE JEDNÉ
HRANICE / TRADITIONEN
EINER GRENZE
Znojemský hrad – kroje, tradice
a obyčeje života lidí v příhraničí.

Byla mučednicí lásky. Hořela pro
ni – neuměla jinak než láskou –
ale nepotkala ji. Manželka, matka,
milenka Božena Němcová. Hrají:
T. Dyková, T. Pavelka, A. Procházka.
19.00.

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

KONCERTY
6. 11. LENKA NOVÁ A PETR
MALÁSEK

22. 7. – 1. 11. BONUS OPUS:
PREMONSTRÁTI V LOUCE
Dům umění – umělecká díla
vytvořená pro potřeby kultu
a reprezentace premonstrátů.
4. 9. – 17. 11. KOMENSKÝ K TABULI!
Minoritský klášter – život,
dílo J. A. Komenského, školní
potřeby a vybavení škol od časů učitele
národů až do doby nedávné.
11. 9. – 22. 11. ZDENĚK ADÁMEK
(1940–2012)
Dům umění – ctidružický malíř,
jehož akvarely a grafiky jsou
zastoupeny ve sbírce JMM.
23. 9. – 8. 11. PAVEL KAŠPÁREK –
KYANOTYPIE
Dům umění – modré obrazy technikou
kyanotypie, historickou fotografickou
technikou, která využívá
fotocitlivosti železitých solí.
6. 11. – 18. 1. SVĚT KOSTIČEK LEGO
Dům umění – výstava světoznámé
stavebnice.

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.

VÝSTAVY

9. 11. – 22. 11. OTTO BALLON
MIERNY – OSOBNOSTI V.
Dům umění – výstava fotografií.

5. 11. VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Detektivní hra autorů Cimrman,
Smoljak, Svěrák. 19.00.

Městské divadlo – fenomenální
hudební zážitek z bezprostřední
blízkosti. Osobitá zpěvačka Lenka
Nová v doprovodu vynikajícího
klavíristy Petra Maláska. 19.00.

13. 11. ŽENITBA
Oženit zarputilého starého mládence
není jen tak. Gogolova klasika
v podání herců DS Rotunda. 19.00.

19. 11. HOP TROP
Městské divadlo – stálice trampské
hudby skupina Hop trop je
na scéně už více než 40 let. 19.00.

25. 11. – 3. 1. ORIGINÁLNÍ
RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Dům umění – prodejní výstava výrobků
klientů Dílny sv. Kláry a Ateliéru Samuel.
25. 11. – 17. 1. RYBA V LIDOVÉ
TRADICI
Minoritský klášter – ryby v lidové
kuchyni, léčitelství, užité předměty
ve tvaru ryb a rybářství ve folklóru
i v náboženství.
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DALŠÍ AKCE
GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27,
Facebook GaP, tel. 605 288 985.
Galerie s kavárnou otevřena Po–Čt
8.00–20.00, Pá 8.00–22.00 (do 25. 10.
pouze do 20.00), So 9.00–20.00,
Ne 9.00–20.00, Ne zavřeno.
28. 8. – 30. 10. XANTOFOBIE –
výstava děl Davida Böhma a Jiřího
Franty.
11. 11. SLAVNOSTI
SVATOMARTINSKÝCH
A MLADÝCH VÍN
Hradní ulice – konání akce není
potvrzeno. Sledujte web
www.znojemskabeseda.cz
BALANCE COFFEE & WINE
Velká Mikulášská 37,
fb Balance coffee & wine,

Kultura

www.balancecoffeewine.cz,
tel. 602 743 301.
14. 11. Řízená degustace
Svatomartinských a mladých vín.
Nutná rezervace! 18.00.
16. 11. PŘEHLÍDKA
CIMBÁLOVÝCH MUZIK
Loucký klášter / štukový sál – konání
akce není potvrzeno. Sledujte web
www.znojemskabeseda.cz
18. 11. GRUZIE A ARMÉNIE
Znojemská Beseda – přednáška
fotografa Pavla Svobody. 19.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ
Zakoupené vstupenky na letos
zrušené vinobraní 2020 zůstávají
v platnosti na další rok.
Termín konání je 11.–13. 9. 2021.

DOPORUČENÍ
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že se situace kvůli covid-19 mění každým dnem, doporučujeme
pro aktuální informace o akcích pořádaných Znojemskou Besedou sledovat
webové stránky www.znojemskabeseda.cz, popřípadě můžete získat informace
také v TIC.
lp

Divadlo hlásí zrušená
představení i nové termíny
Za zrušená představení a koncerty, které se měly konat v říjnu v Městském divadle, hledá jeho vedení nové
termíny. Některá představení ale musela být zrušena. Vrací se vstupné.
Konání kulturních akcí zastavila
na 14 dní vládní opatření v souvislosti s nárůstem covidu-19. Platná jsou
do 25. října 2020. Vstupné za neuskutečněná divadelní představení se vrací v Turistickém informačním centru
(TIC) na ulici Obroková 10 ve Znojmě
do 15. listopadu 2020.
BESÍDKA (mimo předplatné) – zrušeno, vracíme vstupné.

POZEMŠŤAN (předplatné sk. B) –
nový termín se hledá pro předplatné, mimo předplatné je možno vrátit
vstupné.
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM (mimo předplatné) – zrušeno,
vracíme vstupné.
ŠUMAŘ NA STŘEŠE (předplatné,
sk. A) – nový termín je 13. březen 2021.
PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY ENSEMBLE (mimo předplatné) – zrušeno, vracíme vstupné.
PATRICIE JANEČKOVÁ A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO (předplatné
sk. X) – nový termín 28. ledna 2021.

Desítky nových čtenářů
Jednou z posledních aktivit znojemské knihovny pro veřejnost byl Týden knihoven, který se od 5. do 11. října těšil nemalému zájmu čtenářů.
V rámci akce byla vyhlášena literární soutěž Autorského čtení žáků
základních, středních a odborných
škol na téma Moje nejkrásnější vzpomínka na dědu a babičku. A nechyběla
Noc s Andersenem, i když tentokrát

v omezeném čase pouze od 18.00
do 20.00 hodin. Ve dvou hodinách
se nejen četlo, ale děti a knihovnice
zvládly také malou procházku po centru města. Všichni se rozešli s přáním,
že příští rok se podaří ta pravá pohádková noc prožít v knihovně. Dobrou
zprávou je, že se do znojemské knihovny během Týdne knihoven zaregistrovalo 74 nových čtenářů. 
lp
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NENECHTE SI UJÍT
 KNIHU
Prožijte podzim s dobrou knihou. Dostanete humor,
napětí i poučení
Čas na dobrou knihu není nijak
omezen. Nepřeberné množství nabízí k zapůjčení Městská knihovna
ve Znojmě. Současná situace navíc pobytu doma nahrává a tak, jak
jinak prožít příjemný podzim než
po vycházce v přírodě usednout
do tepla domova, o dobrém čaji či
kávě a hlavně literatuře, která nás
potěší.
Pracovnice znojemské knihovny pro vás připravily několik tipů
na optimisticky laděné čtivo, aby
vám usnadnily výběr: A tak máte-li rádi britský humor, pak rozhodně sáhněte po některé z knih
P. G. Wodehouse. Osvědčená klasika je Evžen Boček a jeho Poslední
aristokratka. Oddechovky ze života venkovského lékaře vám zprostředkuje spisovatel Patrik Taylor. Zuzana Hubeňáková nabízí Postřehy
teplákové bohyně nebo Ženu na tahu. Dominik Landsman pak Deníčky moderního fotra a Jonas Jonasson Stoletého staříka, který vylezl
z okna a zmizel. Blanka Čechová napsala příběhy jadranské snoubenky
a ve výčtu nemůže chybět Saturnin Zdeňka Jirotky ani nezdolný optimismus Betty McDonaldové v knihách Vejce a já a Co život dal a vzal.
Dáváte-li přednost jiným žánrům, pak v tom napínavém rozhodně sáhněte po knihách Michaely Klevisové, dvojnásobně oceněné za nejlepší
detektivní knihu roku. A kdo hledá poučení a historii, pak se nabízí nejnovější dílo historika Petra Čorneje Jan Žižka: Život a doba husitského
válečníka. Životopisná publikace se letos stala Knihou roku a vítězem
knižních cen Magnesia Litera. Velkoryse objemná kniha vám zajistí program na několik večerů. 
lp
 KONCERT
Barytonista Plachetka zpívá Mozarta i Salieriho
S vírou, že se na konci listopadu i kultura vrátí do normálního režimu, doporučuji nenechat si ujít koncert Adama Plachetky. Sólista Metropolitní
opery v New Yorku, Státní opery ve Vídni a jeden z nejvýraznějších objevů světové operní scény spolu se souborem Czech Ensemble Baroque
a dirigentem Romanem Válkem přivezou do nedalekých Bantic klasicistní recitál s názvem
Molieri. Představí
v něm barytonové
árie z Mozartových
oper i velmi vzácné
árie z oper Antonia
Salieriho. Program je
obohacen o dialogy
herců, kteří publikum zasvětí do děje
árií. Umělec, který
byl několikrát hvězdou Znojemského
hudebního festivalu,
zazpívá 28. listopadu v Agrall showroomu v Banticích.
Vstupenky prodává
T I C na O bro kové
ulici (prodej v síti
SMSticket). 
lp

16

ZNOJEMSKÉ LISTY 22. ŘÍJNA 2020

Sport

Závod Kaskáda Race dopadl na výbornou
Na Vranovské pláži se na začátku října konal Kaskáda Race, první
překážkový závod na Znojemsku.
Organizátoři i závodníci hodnotí premiérový ročník jako velmi povedený.
Za přípravou dvoudenní sportovní
aktivity stojí organizátoři z Bakchus
aktivity Lukáš Oremba a Tomáš Hubený a Rabbits Znojmo Jakub Bulín,
Lucie Bulínová a Jakub Šigut. Na závod
Kaskáda Race se přihlásilo 326 platících závodníků, z toho 54 dětí.
„Chtěli jsme žákům znojemských
škol připravit závod, ve kterém ukáží svoji zdatnost a zároveň se skvěle
pobaví v této nelehké době. Žáci díky
spolupráci s městem Znojmem měli
dopravu na závod zdarma,“ říká Jakub
Bulín, jeden z organizátorů.
V pátek 2. října se na start závodu
postavili žáci 2. stupně základních škol

 Závodem prošli i zkušení sportovní borci. 

(ZŠ Pražská, ZŠ Mládeže, ZŠ náměstí
Republiky a ZŠ Václavské náměstí).
Bezmála 100 žáků se muselo vypořádat
s tratí o délce skoro 2 km a 10 překážkami. Nejvíce ocenění si odnesla
ZŠ Pražská.
V sobotu 3. října přišel na řadu
hlavní závod a dětské závody. Hlavní
závod byl rozdělen do kategorií Elite
a Open. Závodníci se museli popasovat
s tratí o délce 5,3 km a 26 překážkami,
mezi kterými nechybělo ručkování,
šikmá stěna, nošení sudů, hod oštěpem, výběh prudkého kopce kolem
kaskád, šplh, plazení pod ostnatým
drátem ve vodě nebo balanc. Nejlépe
se s tratí vypořádal Pavel Krejčí z kategorie Elite, který o pouhé 2 sekundy
porazil Davida Kopečka. Nejrychlejší
ženou v kategorii Elite ženy byla Lenka
Butorová s časem 39:16, která porazila
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 Malá závodnice na Kaskáda Race. 

těsně domácí Simonu Kuchařovou.
Kategorii Open muži ovládl Stanislav
Zápotočný a kategorii Open ženy Kateřina Oralová.
„Jsme velice rádi, že se nám na první ročník Kaskáda Race podařilo
přivézt zástupce České reprezentace
překážkových závodů Pavla Krejčího
a Lenku Butorovou, kteří si tento závod
chválili, a i tito ostřílení borci museli
dělat 2x trest za nesplnění překážky,
což bylo 30 dřepů s výskokem. Dorazit
měla i slovenská hvězda těchto překážkových závodů Peter Žižka, bohužel
kvůli nařízení vlády na Slovensku přijet
nakonec nemohl,“ uvedl Bulín.
Po hlavním závodě si zaběhly zkrácenou trať o délce do 1 km

Foto: T. Žák ml.

a 10 překážek také děti. „U dětí jsou
tyto závody populární. Chtěli jsme
vytvořit takovou trať, aby si každé dítě
mohlo vyzkoušet své dovednosti. Větší
děti měly trest za nesplnění překážky
10 angličáků a menší děti byly bez
trestu. Závod jsme udělali nesoutěžní
formou, aby si každé dítě mohlo závod
vyzkoušet a po doběhu do cíle dostalo
medaili. Nejmladším závodníkům byly
3 roky,“ řekl Jakub Bulín, který všem
závodníků i podporovatelům a partnerům poděkoval: „Bez Vaší pomoci
bychom to nedokázali,“ uzavřel Bulín.
Výsledky a fotografie ze závodu
naleznete na www.kaskadarace.cz
nebo na facebookových stránkách
závodu. 
zp

Znojemský aerobik přivezl z Poháru Federací
v Praze dvě zlaté a jedno stříbro
Po více než půlroční pauze, kdy
byl český gymnastický aerobik bez
závodů, se podařilo uspořádat alespoň jednu soutěž. Za přísných opatření a zvýšených hygienických podmínek se uskutečnilo 3. kolo Poháru
Federací v Praze, kde znojemský klub
SK Aerobic Professional reprezentovalo deset závodnic.
V nejmladší kategorii 6–8 let zabodovaly obě její reprezentantky a postaraly se o první medaile. Anna-Marie
Křenecká s lehkostí provedla všechny
obtížné silové prvky a vybojovala si
stříbrnou medaili. Vítězkou této kategorie se stala její klubová kamarádka,

Dominika Kořínková, která si za technicky čistou sestavu odvezla první
místo.
V kategorii 9–11 let mělo Znojmo vícečetné zastoupení a doufalo
v další medaile. Bohužel dlouhá závodní pauza a nervozita se podepsaly
na výkonech znojemských závodnic,
a i když byly skvěle fyzicky připravené,
psychika tentokrát zvítězila. Nejlepšího umístění dosáhla Nikola Hegerová,
která předvedla umělecky krásnou
sestavu, ale spadla z povinného prvku
a skončila na 8. místě. Za ní po nevydařených prvcích obtížnosti následovaly na 11. místě Natali Fučíková,

 Dominika Kořínková s Annou-Marií Křeneckou dominovaly v nejmladší kategorii
Poháru Federací.
Foto: so

14. Karolína Caklová a 17. Nela Matoušková. V kategorii starších žaček se
o další zlatou medaili postarala Anna
Klepáčková, která poprvé předvedla
svoji novou sestavu a hned ji s přehledem zkušené závodnice proměnila
ve zlato. Anička předvedla technicky
čistou sestavu se zvládnutými prvky
obtížnosti, které nechyběl ani skvělý
umělecký dojem. Ve stejné kategorii
zacvičily také kvalitní sestavy 35. Pavla
Tkadlecová, 36. Eliška Kratochvílová
a 37. Eliška Kročilová.
Děvčatům gratulujeme a všem
závodnicím přejeme co nejrychlejší
návrat na závodní plochu. 
so
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