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Poprvé se lidé projdou Zveme vás na tradiční
po hranolové věži
znojemské vinobraní
Znojmo zpřístupní další ze svých
věží veřejnosti. Dlouho zanedbávaná
znojemská památka, hranolová věž,
která je součástí městského opevnění, se v následujících měsících dočká
nejen nutných oprav, ale díky plánovaným rekonstrukcím, které by měly
skončit v listopadu, bude přístupná
i veřejnosti.
„V současné době je přístup
do hranolové věže velice komplikovaný, pouze přes soukromou nemovitost. Vybudováním venkovního
i vnitřního schodiště se věž zpřístupní nejen pro nás jako pro správce
věže, kdy budeme moci lépe kontrolovat její stav, ale zejména se otevírá
možnost ukázat památku veřejnosti,
za což jsem velice rád,“ vysvětluje
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Návštěvníci budou mít přístup do výhledů stávajících střílen až pod vrchol
klenby stávajícího zastřešení. V plánu
je i stavba ochozů, nicméně zatím
chybí souhlas ze strany vlastníků přilehlých pozemků.
Zastřešení věže bylo ze strany
orgánů památkové péče zamítnuto,
proto bude provedena oprava stávajícího střešního pláště s aplikací izolace
proti vodě, oprava rozvolněných částí
vrcholu věže a odvodnění. Celková
investice do oprav, které bude provádět znojemská stavební firma Jelínek,
se vyšplhá na 888 000 korun. Zhruba
čtvrtina nákladů by má být financována z dotace ministerstva kultury.
O vinobraní bude hradební příkop
s hranolovou věží místem pro hlídání
a aktivity dětí.
zp, lp

 Hranolová věž v hradebním příkopu. Jeho prostor bude během vinobraní vyhrazen hlavně dětem.
Foto: archiv ZL

DEN BEZ AUT
Znojmo 20. 9., 8.00–19.00 hodin.
Kovářská ulice, Komenského náměstí. Více str. 16.

Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych vás po roce opět pozval
na Znojemské historické vinobraní.
Pro většinu z nás je to významná
událost, která se stala samozřejmou
součástí našeho
kalendáře.
Největší spole čenská a kulturní
akce v roce zviditelňuje Znojmo
už po desetiletí
nejen v České republice, ale také
v zahraničí. A ž
budeme za několik dnů procházet
slavnostně vyzdobeným centrem
Znojma, můžeme
být hrdí na to, co
dokáže naše město svým obyvatelům i návštěvníkům nabídnout.
Nemám tím na mysli jen typický
burčák a kvalitní víno, ale také duchovní a kulturní zážitky. Vždyť
historický průvod zakončený dobovou scénou na hlavním pódiu patří
k tomu nejlepšímu svého druhu, co
se v republice odehrává.
Také v letošním ročníku Znojemského historického vinobra-

ní jsme se snažili nabídnout vám,
návštěvníkům, reprezentativní výběr koncertů, divadelních představení i šermířských a jiných produkcí.
Věřím, že oceníte výkony profesionálů, ale také amatérských umělců,
kteří vás budou
bavit v pověstných
znojemských mázhauzech.
Chápu, že pro některé obyvatele
přináší dvoudenní
maraton společenské zábavy v centru města velká
omezení. Děkuji
jim jménem vedení města za trpělivost a pochopení,
které v této souvislosti projevují.
Všem obyvatelům i návštěvníkům
Znojma, kteří se rozhodnou ozvláštnit si všední zářijové dny příjemným
zážitkem, přeji, aby si užili všeho, co
program Znojemského historického
vinobraní 2013 nabízí.
Na setkání s vámi se těší
Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma
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Rajská vinice dostala vedení „na hlavu“
Vinařství LAHOFER dokončilo podobu Rajské vinice v centru Znojma.
Městský vinohrad, o nějž vinařství
pečuje, tak už v příštím roce čeká historicky první sklizeň hroznů.
Zbudováním opěrného systému
tvořeného dřevěnými kůly pro keře
vinné révy končí základní fáze budování naučné historické Rajské vinice pod
chrámem sv. Mikuláše v centru města.
Zatlučením kůlů ke každému ze
stovek keřů vinné révy vzniklo takzvané vedení „na hlavu“. To je dnes
v českých zemích již raritou, přestože
ještě do poloviny minulého století bylo
u nás prakticky jediným známým vedením vinné révy. Tento způsob vedení můžeme dosud vidět jen na několika málo historických místech – v Praze
ve Svatováclavské vinici na Pražském
hradě, ve vinici Sv. Kláry v Praze – Tróji, nebo v Mělníku přímo pod zámkem
na vinici Sv. Ludmily.
Znojemskou Rajskou vinici a v ní
nově otevřený degustační altánek
představilo Vinařství LAHOFER nejen pro milovníky vín v polovině dubna. Lidé tak dostali možnost ochutnat

vína v historických kulisách města
přímo uprostřed funkčního vinohradu, na němž jsou navíc vysazeny

hlavy vinné révy odrůd zařazených
do prestižního apelačního systému
VOC Znojmo. Stánek na městské vi-

nici je otevřen prakticky celou turistickou sezonu, v září denně od 11.00
do 20.00 hodin.
ds, lp

 Pracovníci Vinařství Lahofer zatloukli do půdy na Rajské vinici dvě tisícovky kůlů. Při vedení „na hlavu“ se keře pěstují u samostatných
kůlů. Jedná se o nejpracnější způsob pěstování révy.
Foto: lp

Nemocnice změnila parkovací systém.
Přibyly závory, připravte si drobné
Parkovací plocha u znojemské
nemocnice má novou podobu. Veřejné parkoviště má závorový systém
a stání je zpoplatněno minimální
částkou. Došlo také k navýšení o 16
míst na celkovou stovku. Zkušební
provoz začal fungovat 26. srpna, ostrý od 2. září. Úpravy stály více jak dva
miliony korun. Zahrnovaly rekonstrukci parkovací plochy před areálem, ohrazení, závory, komunikační
trasy, úpravu značení a hlavního
vjezdu do nemocnice. Do budoucna se ovšem ve spolupráci s městem
Znojmem plánuje další rozšíření parkovacích ploch v okolí nemocnice.

TARIF
prvních 15 minut ZDARMA
poté do konce první hodiny 10 Kč
2. započatá hodina 10 Kč
3. započatá hodina 10 Kč
každá další započatá hodina 20 Kč
Parkování pacientů v areálu nemocnice není povoleno! Do areálu je
pacientům povolen bez poplatku pou-

ze vjezd a výjezd na dobu maximálně
30 minut. Poté ve zcela výjimečných
případech po překročení doby 30 minut je nutno do konce první hodiny
zaplatit 50 Kč a za každou další započatou hodinu též 50 Kč. Doba na opuštění parkoviště i areálu nemocnice
po zaplacení je vždy 15 minut.
Dárci krve a plazmy mají parkování bezplatné. Osoby tělesně posti-

Změnil se dosavadní dočasný
vjezd do areálu nemocnice a plně
funkčním se stal hlavní vjezd do nemocnice.
VEŘEJNÉ PARKOVÁNÍ
(před areálem nemocnice)
Provozní doba veřejného parkoviště je
celý týden včetně sobot, nedělí a svátků 24 hodin.
6.00–18.00 hod. platba dle níže uvedeného tarifu
18.00–06.00 hod. parkování ZDARMA

 Hlavní vjezd do areálu znojemské nemocnice.

Foto: archiv NZ

žené mají vjezd a výjezd do a z areálu
nemocnice v den ošetření zdarma po předložení podkladů (ZTP, ZTP/P)
na recepci nemocnice a mimo pracovní dobu na centrálním příjmu nemocnice.
Parkování v areálu Nemocnice
Znojmo je možné pouze s platnou
parkovací kartou, kterou vydává příslušný odbor Nemocnice Znojmo p.o.
Je vyhrazeno převážně pro zaměstnance, toto parkování je bezplatné.
Při parkování v areálu nemocnice
bez platné parkovací karty, na místech mimo vyhrazená parkoviště nebo
na jiných parkovacích místech, než
uvádí vydaná parkovací karta, je za každý započatý den parkování vybírán
poplatek 500 Kč.
Parkování subjektů v areálu nemocnice, které jsou v nájmu nemocnice, je zpoplatněno paušálním poplatkem.
V případě poruchy parkovacího
systému je možné volat telefonní číslo 515 215 222. V prvních týdnech po
spuštění parkovacího systému zajistila nemocnice dohledem pověřeného
pracovníka k eliminaci nenadálých
událostí.
lp
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S ředitelem Besedy Dušanem Vargou
o královských botách na stole,
soudních sporech i novinkách vinobraní
Vinobraní v posledních letech provází soudní spory. Jaká je aktuální
situace?
V současnosti řešíme jen dva spory, oba s Jiřím Koukalem. První ohledně užívání názvu Znojemské historické vinobraní. Znojemská Beseda má
od roku 2007 u Úřadu průmyslového
vlastnictví zaregistrovanou známku
ZHV, je tedy jejím vlastníkem. Pan
Koukal podal k soudu návrh, aby nám
byla odebrána. Úřad to zamítl. Známku před námi vlastnil Vladislav Rakušan, pan Koukal si ji nikdy nezaregistroval. Druhý spor je autorskoprávní.
Pan Koukal nyní chce zakázat městu
Znojmu provozování vinobraní podle jakéhokoliv scénáře. Tedy i podle
takového, který jsme si sami napsali.
Jinak řečeno, nebude-li vinobraní podle pana Koukala, nebude vůbec. Soud
v tomto případě ani nepřipustil jednání. Rozhodl, že žaloba pana Koukala je
podána jako neprojednatelná.
V čem tkví ten dlouhotrvající problém?
Pan Koukal se domnívá, že pořádáme vinobraní podle scénáře jeho
otce Františka. Jak bylo několikrát
prokázáno i odborníky u soudu, neděje se tak. Klíčová je historická scéna na hlavní tribuně. Vycházíme ze
stejných reálií jako autor původního
scénáře František Koukal, ale text je
pojat zcela jinak. Například slova krále
a královny jsou z pera Václava Berana.
Zákaz jste letos dostali i na hraní
slavnostních fanfár. Co se stalo?
Dosud jsme používali původní
fanfáry od znojemského skladatele
a kapelníka Jana Valíka, které složil pro
vinobraní Františka Koukala. Řádně
jsme za jejich hraní platili Ochrannému svazu autorů (OSA), který zastupoval dědičku práv a dceru letos
devadesátiletého autora Martinu Výhodovou. Ta nám na jaře napsala, že
hraní fanfár zakazuje. Ztotožňuji se
s vyjádřením pana starosty, který řekl,
že si autora pana Valíka a jeho díla
vážíme, a proto plně respektujeme jeho
vůli nadále neužívat jeho fanfáry, a tím
ho neprezentovat v době Znojemského
historického vinobraní. Nechali jsme
tedy vytvořit úplně nové fanfáry, jejichž autorem je znojemský muzikant
Roman Kouřil. Napsal pro nás několik
variací. Poprvé je lidé uslyší 13. září.

 Ředitel Znojemské Besedy Dušan Varga s nově ušitými botami pro krále.

Beseda v minulosti platila pokuty
za špatně vypsaná výběrová řízení.
Nehrozí vám další?
Ne. Pokuty jsme uhradili, s tím
už se nedalo nic dělat. Nyní je již vše
vyřešeno.
Kdo letos vinobraní zajišťuje?
Tady jde o několik fází. Dodávku techniky, tedy ozvučení, postavení
pódia, zábrany, LED obrazovky, ale
i mobilní toalety a jejich rozmístění
má na starosti, stejně jako vloni, firma
Propag servis. Ta také nově zajišťuje
propagační servis vinobraní, přičemž
vychází z materiálů, které připravili
pracovníci Znojemské Besedy. Firma
byla vybrána z výsledků výběrových řízení. O stánkový prodej se stará město.
Beseda zajišťuje historická tržiště, ze
kterých využíváme účinkující i do průvodu. Stejně tak zajišťujeme průvod
a scénu. Vše připravujeme ve spolupráci s externisty jako je například
zkušený Václav Beran, který režíruje
průvod i historickou scénu na hlavní
tribuně.
Bude větší průvod?
Více méně zůstáváme na stejném
počtu lidí čtyři stovky. Lidé ale v prů-

vodu uvidí více tanečních souborů
a ještě jednáme se šermíři. Turnajové
vystoupení šermířské skupiny Štvanci
na kolbišti v Horním parku bude doplněné o ukázku lovu pomocí dravců.
V průvodu půjdou také dva velbloudi.
Kdo si bude chtít pořídit s nimi snímek, najde je také u rytířského ležení
na historickém tržišti u Mikulášského
kostela.
Podle jakého klíče vybíráte umělce,
kteří mají být tahouny programu?
Už měsíc po vinobraní začínáme
plánovat další ročník. Čtyřčlenný tým
sepíše první kostru, jak by mohl vypadat budoucí program a jaké účinkující bychom tam chtěli. Každý má pak
za úkol oslovit managera konkrétního
umělce. Zároveň hned chystáme i alternativy pro případ nečekaných změn.
Takto jsme měli rozjednaného Paľa
Haberu, ale v prosinci se kluci z Teamu
rozhodli, že letos nebude nikdo z nich
koncertovat, takže jsme museli znovu
hledat. Dlouho jsme také čekali na vyjádření managmentu Tomáše Kluse.
Ten nakonec na letošní vinobraní nevyšel, ale máme ho v hledáčku na příští
rok. Jenže teď mu odešla manažerka,
a tak musíme začít s jednáním od za-

Foto: lp

čátku. Takto máme rozjednánu i skupinu Kryštof. Vinobraní potřebuje
hvězdy tahouny, ale není to rockový
festival. Má publikum všech věkových
kategorií, a proto se snažíme program
poskládat tak, aby si v něm každý našel
toho svého umělce.
A jaké novinky jste pro návštěvníky
letos přichystali?
Ty hlavní jsou dvě. Scéna Na Káře,
která bude odpočinkovou zónou k posezení s kvalitním programem Divadla
Sklep. Vystoupí tady i zpěvačka Monika Načeva. K ochutnání zde budou
připraveny pokrmy z ekofarmy. Třeba
jehněčí. A druhá novinka je hlídací služba v hradebním příkopu, kde
rozšiřujeme loňskou nabídku aktivit
pro děti. Rodiče tam budou moci bez
obav nechat své děti a jít se třeba projít po městě, v klidu si prohlédnout
nabídku stánkařů nebo posedět v mázhauzu. Děti budou hlídat instruktoři,
kteří pro ně mají připravené atrakce,
malování, hry s míčem a soutěže. Postaráme se, aby se bez rodičů nenudily
a užily si vinobraní. A jako novinku
lze také brát nový kostým krále. Ušité
královské boty už stojí u mě na stole.
Ľuba Peterková
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Miroslav Hrabě: Byl jsem spíš zbojník
Správný adrenalin pro hereckého představitele krále Jana Lucemburského
Neleknete se mnohatisícového davu,
jak se to stalo v roli krále vašemu
kolegovi Jiřímu Pomejemu?
Paradoxně jsem na tom psychicky
lépe, když hraji před více lidmi, takže
nejspíš neleknu. Beru to jako hereckou
roli, ve které mám určitý charakter,
scénář vývoje a nebudu tam za sebe,
ale budu Jan Lucemburský. A zvláštností téhle role je, že začíná už když
jedu na koni v průvodu, takže to není
jen o tom, co řeknu na pódiu. Bude
tam ten správný adrenalin, co mě vybudí, ale stát se může cokoliv.
Třeba neposlušný kůň. Zvládnul byste ho?
Vždycky jsem se s jízdou na koni
setkal, když jsme točili nějakou pohádku. Dostával jsem kurzy, přinejmenším
základy, tak bych koně měl zvládnout.
No a když se kůň náhodou splaší, tak
to bude trošku ozvláštněné. Nesedím
na koni poprvé, takže věřím, že se
na něm udržím.
Pamatujete si vinobraní z dětství?
Pamatuji docela dobře. Stával jsem
na Kovářské ulici a v paměti mě utkvěl

průvod a hlavně král. Fascinovali mě
bubeníci a trubači, mezi kterými jsem
měl spousty kamarádů a samozřejmě
nezapomenutelný byl Bakchus na voze.
Později byly pro mě největší zážitky
z vinobraní setkávání se s přáteli, koštování burčáku a vína.
Hrál jste si jako kluk na rytíře?
To ani ne, spíš na zbojníka. Měl
jsem takovou podomácku vyrobenou
kuš a s klukama jsme po sobě venku
stříleli dřevěnýma špejlama. Rozhodně jsem nebyl udatný král, co se bije
o princeznu. Spíš mě lákala autíčka a
svezení na autodromu.
Překvapila vás nabídka role krále?
Určitě překvapila. Možná proto,
že už jsem ve Znojmě pár věcí dělal,
ať už to bylo moderování majálesu
nebo znojemské miss. A i když jsem
znojemský rodák, nemusím být spjat
s každou akcí, která se tady děje, aby
si lidé neřekli, že je přehrabětováno.
Takže proto to překvapení. Tahle zkušenost bude nejvíce herecká, která mě
ve Znojmě potkala, protože má nejblíže k mé profesi.

 Podruhé bude po boku Jana Lucemburského stát královna Šárka Drozdová. Vloni
byla chotí Marka Čapouna. „Musím si ji pohlídat, aby se nekoukala po jiných chotích,“ říká
s úsměvem Mirek Hrabě.
Foto: lp

Jste připraven jako král kynout davu
a jako Mirek Hrabě snášet třeba narážky od lidí?
Po cestě se může stát cokoliv. Tím,
že jsem tady trošku známý, mám tady
kamarády, jmenuji se Hrabě a legrační
shodou náhod moje řeč začíná slovy:
Já, hrabě Jan Lucemburský… je možné,
že něco uslyším, ale bude to zkuše-

nost. Lidé mají díky vínu popuštěnou
fantazii a ve víně je přece pravda, tak
se třeba na sebe něco zajímavého dozvím. Umím si ze sebe udělat legraci,
ale (stylizuje se do role panovníka) pokud chtějí lidé pokřikovat nevybíravě
na krále, mám kolem sebe dost rytířů,
kteří je klidně vyhostí z města.
Ľuba Peterková
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
(HLAVNÍ TRIBUNA)
Pátek 13. září
moderuje Daniel Rumpík a Vladislav
Slezák (Rádio Blaník)
14.00 Zahájení ZHV 2013
14.15 Cimbálová muzika
ANTONÍNA STEHLÍKA
15.00 Otevírání mázhauzů
16.00 FLERET
17.30 CHARLIE STRAIGHT
19.00 4TET Jiřího Korna
20.30 Příchod krále Jana
Lucemburského s průvodem,
vystoupení s ohněm Pa–li–
Tchi a Theatrum Pyroboli
21.45 DESMOD

15.15 PAROHÁČI – country
16.30 AMATÉŘI Z DOBŠIC –
dechová hudba
17.45 VARMUŽOVA cimbálová
muzika
19.00 LUCREZIA BORGIA –
historická hudba
21.00 FEŠÁCI s Petrem Novotným
a Michaelou Tučnou
Sobota 14. září
moderuje Karel Konvalina
11.30 ŠARIVARI SWING BAND
13.00 SEŠUP – newgrass
14.45 GOLČOVANKA – dechová
hudba
16.00 ZÁDRUHA – cimbálová
muzika
17.30 KVĚTINKA – country
19.00 ONKELS – hudební skupina
20.30 EMINENT – hudební skupina

11.00 Kejklíř Sacramont – kejklířské
vystoupení
11.30 Gnomus – hudba středověku
12.00 In Nominatus – šerm a oheň
12.30 Alla Danza – tance za svitu
pochodní
15.00 Arcus – historická muzika
15.30 Fiburo – ohniví kejklíři
16.00 Memento Mori – rytířský
turnaj v plné zbroji
16.30 Wagabundus Collective –
kejklíři a žongléři
17.00 Lucrezia Borgia –
muzicírování k dobrému vínu

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Sobota 14. září
moderuje Daniel Rumpík a Vladislav
Slezák (Rádio Blaník)
10.00 Michal Nesvadba z Kouzelné
školky
11.30 PATROLA ŠLAPETO
13.00 F–DUR Jazz Band
14.30 Příchod krále Jana
Lucemburského s průvodem
16.00 ZRNÍ
17.30 CIGÁNSKI DIABLI
19.00 MIRO ŽBIRKA

21.00 JANA KIRSCHNER
22.00 Ohňostroj

HORNÍ NÁMĚSTÍ
Pátek 13. září
moderuje Karel Konvalina
14.00 DENÁR – cimbálová muzika

Pátek 13. září
provází Libor Olšan,
moderuje Milan Jonáš
13.00 SHŠ In Nominatus – zkřižte
své zbraně
13.30 Wagabundus Collective –
kejklíř Vlček
14.00 Campanello – dobové taneční
vystoupení
14.30 Lucrezia Borgia – středověké
muzicírování
15.00 Duo magic – kouzelné
vystoupení pro malé i nejmenší
15.30 SHŠ Fedrfechtýři – prapory
a bubny
16.00 SHŠ Přemyslovci – dračí
medailon
16.30 Memento Mori – oblíbený
příběh Posel míru
17.00 In Flamenus – oheň a tanec
17.30 Alla Danza – tance a jejich
výuka
18.00 Kejklíř Sacramont – kejklování
a žonglování
18.30 SHŠ Merlet – turnaj
o princeznu
21.30 Gnomus, In Flamenus,
Sacramont – ohňová show
Sobota 14. září
provází Libor Olšan
moderuje Milan Jonáš
09.30 Lucrezia Borgia – středověké
muzicírování
10.00 Fedrfechtýři – šermířské
a bubenické vystoupení
10.30 SHŠ Přemyslovci –
Čarodějnice

17.30 SHŠ Přemyslovci – dračí
medailon
18.00 SHŠ Herold – umění
praporečnické a bubenické
18.30 Ballare – dobové taneční
vystoupení
19.00 Duo Magic – čarodějné
představení
19.30 SHŠ Merlet – šermířské klání
o srdce dívek a paní
20.00 Alla Danza – tance dávných
časů
20.30 Wagabundus Collective,
Fiburo a Arcus – ohňová show

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 13. září
provází Milan Jonáš
13.00 SHŠ Grál – šermířské
vystoupení
13.30 Kejklíř Sacramont –
žonglování a kejklování
14.00 Arcus – muzika středověké
krčmy
14.30 SHŠ Memento Mori –
vystoupení landsknechti
15.00 In flamenus – fakírská
podívaná
15.30 Ballare – tance krásných dam
16.00 SHŠ Merlet – rytířské klání
16.30 Musica Canora + ohniví
kejklíři Fiburo
17.00 SHŠ Herold – šerm
královských rytířů
17.30 Musica Canora a keklíř Jonáš
– hudebně kejklířská show

pátek 13.
září
a s ob o t a
14. září
18.00 Duo magic – potulní
kouzelníci
18.00 ECM – duchovní koncert při
svíčkách
kaple sv. Václava
21.30 Wagabundus Collective –
kejklířské vystoupení
21.30 Arcus, Musica Canora,
Wagabundus Collective,
Fiburo, kejklíř Jonáš – ohňová
show
Sobota 14. září
provází Milan Jonáš
10.00 Tance Campanello – tance
královské a měšťanské
10.30 Musica Canora – středověká
muzika
11.00 SHŠ Herold – vlajky a bubny
11.30 Wagabundus Collective –
kejklířské vystoupení pro malé
i velké
12.00 Arcus – muzika drsného
středověku
12.30 Ballare – tance něžných dam
z hradu i podhradí
13.00 Magic Duo – kouzla a čáry
15.00 SHŠ Grál – šermířské klání
15.30 In Flamenus – fakír
16.00 Musica Canora – středověké
muzicírování
16.30 SHŠ Merlet – rytířský turnaj
17.00 Kejklíř Jonáš – kejklířské
panoptikum
17.30 Gnomus – středověká muzika
18.00 Fedrfechtýři – šerm a bubny
18.00 ECM – duchovní koncert při
svíčkách
kaple sv. Václava
18.30 Wagabundus Collective –
kejklířská podívaná
19.00 Memento Mori – Posel míru
19.30 Musica Canora – středověký
hudební nářez
20.30 Gnomus, In Flamenus,
Sacramont, kejklíř Jonáš –
ohňová show

SLEPIČÍ TRH
Pátek 13. září
provází Stanislav Dupač
13.00 Komedianti na káře – rytířské
povídání o princi Bajajovi
14.00 Bakchus – středověká hudba
14.30 SHŠ Berounští měšťané –
Žoldnéři
15.00 Bakchus a Berounské měšťanky
– hudba a tanec středověku
15.30 Berounští měšťané – Proces
s čarodějnicí
16.00 Kouzelník Honza – Merlin

www.znojmocity.cz
16.30 Bakchus a Berounští měšťané
– hudba a tanec krásných
cikánek
17.00 SHŠ Berounští měšťané –
Škola šermu

Speciální příloha ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
Sobota 14. září

Sobota 14. září
10.00–19.00
Tradiční i netradiční historické
a outdoorové hry o „Mistra cechů“
pro všechny děti do 99 let

ZNOJEMSKÝ HRAD
U ROTUNDY
SV. KATEŘINY

17.30 Komedianti na káře –
žonglérské vystoupení
18.00 Středověká hudba Bakchus –
muzika a šašice
18.30 Berounští měšťané – ukázky
střelby ze středověkých
ručních palných zbraní a děla
21.30 Berounští měšťané, Bakchus,
Berounské měšťanky –
tajemná noční ohňová
podívaná
Sobota 14. září
provází Stanislav Dupač
10.00 Bakchus – středověká hudba
Ať žije vinobraní
10.30 Kouzelník Honza – balonková
dílna pro děti
11.00 Berounští měšťané – výuka
šermu
11.30 Berounští měšťané – Inkvizice
s čarodějnicí – vystoupení
plné černého humoru
12.00 Komedianti na káře –
komedianti na chůdách
12.30 Bakchus – historické
muzicírování
15.00 Žoldnéři – vtipná šermířská
podívaná
15.30 Bakchus a tanečnice – pojďte
s námi tančit a zpívat
16.00 Kouzelník Honza – tajemné
kouzelnické vystoupení
17.00 Berounští měšťané –
středověké hry
17.30 Bakchus – muzicírování
u dobrého burčáku
18.00 Berounští měšťané – ukázka
středověkých ručních palných
zbraní a děla
18.30 Komedianti na káře –
vystoupení Kdo z koho
19.00 Bakchus – muzicírování
na slepičím rinku
19.30 Kouzelník Honza – Merlin
20.30 Berounští měšťané, Bakchus,
Berounské měšťanky –
tajemná noční ohňová
podívaná

KOLBIŠTĚ (HORNÍ PARK)
Pátek 13. září
16.00 Divadelní a kaskadérská
společnost Štvanci – rytířský
jezdecký turnaj

11.00 Divadelní a kaskadérská
společnost Štvanci – rytířský
jezdecký turnaj
16.00 Sokolnictví aneb vznešené
umění lovu
20.00 Divadelní a kaskadérská
společnost Štvanci – rytířský
jezdecký turnaj

1
2
3
4
5
6
7
8
9

NA KÁŘE
Pátek 13. září
14.00 začátek ochutnávky –
Vinařství Lahofer
18.00 Monika Načeva a Justin
Lavash (alternativa, šanson)

Pátek 13. září
14.00 Ochutnávka vín VOC Znojmo,
formou pochůzkové degustace,
cimbálová muzika Šmytec

21.30 Banda (world music, slovenský
folklor)

HRADEBNÍ PŘÍKOP
Pátek 13. září
14.00–19.00
Tradiční i netradiční historické
a outdoorové hry o „Mistra cechů“
pro všechny děti do 99 let

V

Sobota 14. září
12.00 Ochutnávka vín VOC Znojmo,
formou pochůzkové degustace,
cimbálová muzika Šmytec

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
HORNÍ NÁMĚSTÍ
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
NÁMĚSTÍ SLEPIČÍ TRH
KOLBIŠTĚ (Horní park)
HRADEBNÍ PŘÍKOP
ZNOJEMSKÝ HRAD U ROTUNDY SV. KATEŘINY
NA KÁŘE

A
B
C
D
E
F
G

Sobota 14. září
10.00 začátek ochutnávky –
Vinařství Lahofer
17.00 Wrgha Powu Orchestra –
jazz–alternative
19.30 Divadlo Sklep – Ozvěny
Besídek

Znovín Znojmo, a. s.
Vinné sklepy Lechovice
Vinařství Lahofer
Kostel sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí
NÁMĚSTÍ SVOBODY, parkoviště u Městských lázní
Cyklo Klub Kučera Znojmo a Bowling Znojmo - Klidová zóna
Informační centrum VOC ZNOJMO
Vlkova věž, Kollárova ulice
H VINICE-HNANICE s.r.o.

VI
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DOPROVO
ZNOVÍN ZNOJMO
Pátek 13. září
14.00–20.00 Loucký klášter –
mázhaus „Kladivo“ – posezení
a prodej sudových vín a burčáku
14.00–20.00 Naučná ochutnávka
a prodej vín ve Státním archivu
Znojmo, Divišovo nám.
14.00–23.55 Mázhauz ve firemní
prodejně na Horní České, prodej
burčáku a jakostních vín
V prostorách Louckého kláštera bude
současně probíhat výstava Znojemsko
– zahrada Moravy.
Sobota 14. září
14.00–20.00 Loucký klášter –
mázhaus „Kladivo“ – posezení
a prodej sudových vín a burčáku
14.00–20.00 Naučná ochutnávka
a prodej vín ve Státním archivu
Znojmo, Divišovo nám.
14.00–23.55 Mázhauz ve firemní
prodejně na Horní České, prodej
burčáku a jakostních vín
V prostorách Louckého kláštera bude
současně probíhat výstava Znojemsko
– zahrada Moravy.

VINNÉ SKLEPY
LECHOVICE
Pátek 13. září
14.00–23.00 Dům umění, Masarykovo
nám. – tradiční ochutnávka
přívlastkových vín, příjemné
posezení v atriu, občerstvení, prodej
lechovického burčáku
14.00–23.00 Jihomoravské
muzeum, ul. Přemyslovců – tradiční
ochutnávka přívlastkových vín
v unikátních prostorách gotické
chodby a Rajské zahrady
14.00–23.00 Vinotéka ART, Dolní
Česká – prodej lechovického burčáku,
prodej lahvových vín
Sobota 14. září
11.00–23.00 Dům umění,
Masarykovo nám. – tradiční
ochutnávka přívlastkových
vín, příjemné posezení v atriu,
občerstvení, prodej lechovického
burčáku
11.00–23.00 Jihomoravské
muzeum, ul. Přemyslovců – tradiční
ochutnávka přívlastkových vín
v unikátních prostorách gotické
chodby a Rajské zahrady
11.00–23.00 Vinotéka ART, Dolní
Česká – prodej lechovického burčáku,
prodej lahvových vín

ZNOJEMSKÉ LISTY
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11.00–23.00 Café muzeum, nádvoří
JM muzea, ul. Přemyslovců
– prodej lechovického burčáku
a vín, příjemné a klidné posezení
v restauraci

VINAŘSTVÍ LAHOFER
Pátek 13. září
10.00–20.00 RAJSKÁ VINICE, pod
Mikulášským kostelem – degustační
altánek Vinařství LAHOFER
prodej burčáku, ochutnávka vín
a nealkoholických moštů pro děti
13.00–20.00 Mázhaus U znojemských
vinařů – ul. Obroková 12 ochutnávka
vín
14.00–23.00 Na Káře, ul. Tkalcovská,
pod Mikulášským kostelem
ochutnávka vín Vinařství LAHOFER
prodej burčáku, ochutnávka
nealkoholických moštů pro děti
14.00–23.00 Hotel LAHOFER, Veselá
13 ochutnávka vín, prodej burčáku,
prodej moštu
Sobota 14. září
10.00–20.00 RAJSKÁ VINICE, pod
Mikulášským kostelem – degustační
altánek Vinařství LAHOFER
prodej burčáku, ochutnávka vín
a nealkoholických moštů pro děti
10.00–20.00 Mázhaus U znojemských
vinařů – ul. Obroková 12 ochutnávka
vín
14.00–23.00 Na Káře, ul. Tkalcovská,
pod Mikulášským kostelem
ochutnávka vín Vinařství LAHOFER
prodej burčáku, ochutnávka
nealkoholických moštů pro děti
14.00–23.00 Hotel LAHOFER, Veselá
13 ochutnávka vín, prodej burčáku,
prodej moštu – prodej burčáku, vína,
moštu i v neděli

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 13. září
17.00–18.00 Bohoslužba
23.30–23.55 Večerní modlitba
Sobota 14. září
12.00–13.00 Děkovná bohoslužba
17.00–18.00 Znojemský komorní
orchestr – řídí Willi Türk Chrámový
sbor od Sv. Kříže – sbormistryně
Jarmila Ludvíková Retzer
Gesangverein – sbormistr Norbert
Humpel sólisté: soprán – Romana
Jedličková tenor – Zdeněk Doležal
housle – Gabriele Huss–Kubizek
23.30–23.55 Večerní modlitba

NÁMĚSTÍ SVOBODY
parkoviště
u městských lázní
Pátek 13. září
13.00–18.00 Kuchařská show s Kluky
v akci

CYKLO KLUB KUČERA
ZNOJMO A BOWLING
ZNOJMO – KLIDOVÁ ZÓNA
Pátek 13. září 13.00–20.00
Sobota 14. září 9.00–20.00
Zábava pro celou rodinu Animační
program: šlapací autíčka, trojkolky,
koloběžky, trampolína, skákací
hrad, pískoviště a dětský koutek
pro nejmenší, výtvarná dílna,
bowling, testovací jízdy elektrokol,
cyklokuriozity, info stánek:
Cykloturistika na Znojemsku,
grilované speciality, živá hudba.
Plocha mezi budovou Sokola Znojmo
a sportovní halou (vstup z ulic F. J.
Curie a Sokolská).

INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO VLKOVA VĚŽ
Kollárova ulice
Pátek 13. září, Sobota 14. září
10.00–20.00 Informační centrum
VOC ZNOJMO s vyhlídkou z věže
10.00–20.00 Ochutnávka vín
VOC ZNOJMO z vinného baru

VINICE HNANICE s.r.o.
Pátek 13. září
Václavské nám. 10/1
14.00–24.00 Ochutnávka vín z
vlastních vinic, burčák. Cimbálová
muzika k poslechu i k tanci
17.00–24.00 Gastronomický zážitek

pátek 13.
září
a s ob o t a
14. září
Masarykovo náměstí 21
17.00–24.00 Ochutnávka vín z
vlastních vinic, burčák. Cimbálová
muzika k poslechu i k tanci
Sobota 14. září
Václavské nám. 10/1
10.00–24.00 Ochutnávka vín z
vlastních vinic, burčák. Cimbálová
muzika k poslechu i k tanci
14.00–17.00, 18.00–24.00
Gastronomický zážitek
Masarykovo náměstí 21
10.00–24.00 Ochutnávka vín z vlastních
vinic, burčák. Cimbálová muzika k
poslechu i k tanci
14.00–17.00, 18.00–24.00
Gastronomický zážitek

DALŠÍ DOPROVODNÝ
PROGRAM
XXXIV. ročník výstavy ZNOJEMSKO –
ZAHRADA MORAVY
ovoce, zelenina, potravinářské produkty
12.–15. září, 9.00–18.00 (neděle 9.00–
12.00) Loucký klášter – Štukový sál
XI. ročník soutěže PRODUKT ROKU
2013 o nejkrásnější jablko, plodovou
zeleninu a nejchutnější nakládané
okurky, burčák a víno, vyhlášení
výsledků 14. září v 10.30 na Horním
náměstí
IX. ročník výstavy VÍTEJTE V PODYJÍ
o turistických možnostech destinace
Podyjí-Thayatal se zaměřením na
regionální gastronomii 13.–14. září
od 9.00 mázhaus znojemské radnice,
Obroková 10
VIII. ročník konference na téma
PODPORA ROZVOJE TURISTIKY
V DESTINACI PODYJÍ – THAYATAL
13. září od 9.00 obřadní síň znojemské
radnice, Obroková 10

www.znojmocity.cz

Konference
o podpoře
turisky
Tourist Region Podyjí pořádá
VIII. ročník konference Podpora rozvoje turistiky v destinaci Znojemsko
a Podyjí. Tématem jsou formy podpory
příjezdové pobytové turistiky a regionální gastronomie. Přednášející jsou
odborníci z oboru cestovní ruchu. Konference je oficiálním doprovodným
programem Znojemského historického vinobraní a koná se 13. 9. od 8.30
do 14.00 hodin ve znojemském klubu
Harvart SVŠE, Václavské nám. 6.
lp

Jednotlivý vstup – pátek 13. 9.
Jednotlivý vstup – sobota 14. 9.
Permanentka 13. a 14. 9. 2013
Permanentka (studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé
s provozovnami v uzavřené zóně) 13. a 14. 9.
Turnaje 13. a 14. 9. (držitelé platné
vstupenky mají na turnaje vstup zdarma)

Zklamáni nebudou ani ti, kteří přijdou jen tak posedět nad burčákem či
vínem u cimbálové muziky. Ve štukových sálech Louckého kláštera k tomu
budou mít dostatek příležitostí.K tradicím znojemského Burčákfestu již patří
soutěž šlapání hroznů bosýma dívčíma
nohama. Tato unikátní podívaná se bude
odehrávat v sobotu od 15.00 do 17.00
hod. u historického kládového lisu. Více
na www.burcakfest.cz.
xa

210 Kč
230 Kč
310 Kč

Vstup zdarma 13. a 14. 9.
 Děti do 15 let (po předložení dokladu)
 ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu – jedna osoba)
 Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové rezervace (po předložení dokladu prokazujícím místo bydliště)

250 Kč
50 Kč

Poznámka: Ulice Obroková 10/12, Obroková 1/12 a Obroková 2/10 nejsou adresy bydliště, pouze korespondenční
adresy a neopravňují ke vstupu na vinobraní bez vstupenky.

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM
VINOBRANÍ

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM
VINOBRANÍ

TRASA Z OBLEKOVIC:
Oblekovice, Casino - Dukelská, sídliště - Brněnská - Dobšická,
u Baumaxu - Mariánské nám. - nám. Svobody, lázně - Přímětická,
rest. Bristol - Přímětická SOU - Přímětice, Krystal park - Přímětice,
Sklostroj - Přímětice, sklep - Přímětice, hřbitov.

TRASA Z OBLEKOVIC:
Oblekovice, Casino - Dukelská, sídliště - Brněnská - Dobšická,
u Baumaxu - Mariánské nám. - nám. Svobody, lázně - Přímětická,
rest. Bristol - Přímětická SOU - Přímětice, Krystal park - Přímětice,
Sklostroj - Přímětice, sklep - Přímětice, hřbitov.

TRASA Z PŘÍMĚTIC:
Přímětice, hřbitov - Přímětice, sklep - Přímětice, Sklostroj - Přímětice,
Krystal park - Přímětice, Resslova - Přímětická, rest. Bristol - nám.
Svobody, lázně - Mariánské nám. - Dobšická, u Baumaxu - Brněnská Dukelská, sídliště - Oblekovice, Casino.

TRASA Z PŘÍMĚTIC:
Přímětice, hřbitov - Přímětice, sklep - Přímětice, Sklostroj - Přímětice,
Krystal park - Přímětice, Resslova - Přímětická, rest. Bristol - nám.
Svobody, lázně - Mariánské nám. - Dobšická, u Baumaxu - Brněnská Dukelská, sídliště - Oblekovice, Casino.
Oblekovice, Casino

Dobšická, u Baumaxu

Mariánské nám.

Přimětice, hřbitov

Mariánské nám.

Dobšická, u Baumaxu

Přimětice, hřbitov

sobota 14. září

2013

Oblekovice, Casino

Oblekovice, Casino

Dobšická, u Baumaxu

Mariánské nám.

Přimětice, hřbitov

pátek 13. září

2013

Přimětice, hřbitov

K tématu prodeje alkoholu s obsahem vyšším než dvacet procent
v rámci vinobraní se vyjádřil starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel: „V minulém roce byl zákaz prodeje alkoholu
s obsahem vyšším než dvacet procent
nařízen z důvodu metanolové aféry.
Loňské vinobraní bylo díky tomuto
opatření klidnější a bezpečnější. Vína
a burčáku se prodalo stejně, možná
i více než v roce předešlém. Nechali
jsme se tedy inspirovat a při konání
Znojemského historického vinobraní, které je v první řadě oslavou vína
a burčáku, jsme zavedli zákaz prodeje
alkoholu s obsahem vyšším než dvacet
procent ve stáncích. Kdo si bude chtít
dát něco tvrdého, musí se přesunout
do kamenných hospod a restaurací.
Vína, burčáku a medoviny však bude
na náměstích plno.“
lp

Již tradičně se bude konat v příjemném prostředí Louckého kláštera,
který mu dodává nezapomenutelnou
atmosféru. Letos už podeváté se bude
návštěvníkům kromě burčáku, vína, ale
i výborného jídla nabízet i umění skvělých hudebních interpretů. V pátek náladu rozproudí Děda Mládek Illegal Band,
v sobotu se můžete těšit na zpívajícího
právníka Ivo Jahelku. Večer se v jízdárně
představí populární Čechomor.

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2013

Mariánské nám.

Tvrdý alkohol
není vítán

Pokud se v průběhu Znojemského
historického vinobraní naladíte na nezaměnitelnou chuť kvalitního burčáku,
pak si jistě budete chtít příjemný zážitek brzo zopakovat. Příležitost k tomu
budete mít již ve dnech 27. a 28. září.
Pro milovníky dobrého pití i kvalitní zábavy je opět po roce připraven
burčákový festival Burčákfest 2013.
K dispozici budou hned čtyři druhy lahodného moku.

Dobšická, u Baumaxu

VOC Znojmo, sdružení 16 nejvýznamnějších místních vinařství,
představí na Znojemském hradě před
rotundou ta nejlepší vína s označením
VOC. Hlavními odrůdami vinobraní budou výjimečně aromatická vína
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené. Nově můžete ochutnat vína
VOC ve Vlkově věži nebo vína Vinařství Lahofer v degustačním stánku
na Rajské vinici pod Mikulášským
kostelem. O přízeň návštěvníku se
budou po dobu vinobraní ucházet také
desítky mázhauzů, sklípků a restaurací. Otevírání mázhauzů bude v pátek
od 14.00 a v sobotu od 10.00 hodin. lp

Burčákfest letos již podeváté

Oblekovice, Casino

Koštování
v mázhauzech
i na vinici
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VEČERNÍ ROZVOZ
A B A
BUS A/B
21.30 21.30 22.00
Mariánské nám.
Dobšická, u Baumaxu / 21.35 /
/ 21.45 /
Oblekovice, Casino
21.45
22.15
Přimětice, hřbitov

B A B A B A
22.00 22.30 22.30 23.00 23.00 23.30
22.05 / 22.35 / 23.05 /
22.15 / 22.45 / 23.15 /
22.45
23.15
23.45

B A B
23.30 00.00 00.00
23.35 / 00.05
23.45 / 00.15
00.15

Poznámky:
V době od 13.00 do 18.00 hod. bude kyvadlová doprava zajišťována
jedním autobusem (v tomto čase budou odjezdy z parkovišť v hodinovém intervalu).
V době od 18.00 do 20.00 hod. budou jezdit dva autobusy z důvodu
posílení kyvadlové dopravy před zahájením samotného průvodu ZHV.
V době od 21.30 do 0.15 hod. bude kyvadlová doprava zajišťována
dvěma autobusy (v tomto čase budou odjezdy z Mariánského náměstí
v 30 minutových intervalech).
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20.00
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20.15
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20.30
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VEČERNÍ ROZVOZ
A B A
BUS A/B
21.30 21.30 22.00
Mariánské nám.
Dobšická, u Baumaxu / 21.35 /
/ 21.45 /
Oblekovice, Casino
21.45
22.15
Přimětice, hřbitov

B A B A B A
22.00 22.30 22.30 23.00 23.00 23.30
22.05 / 22.35 / 23.05 /
22.15 / 22.45 / 23.15 /
22.45
23.15
23.45

B A B
23.30 00.00 00.00
23.35 / 00.05
23.45 / 00.15
00.15

Poznámky:
V době od 10:00 do 13.00 a od 14.00 do 20.50 bude kyvadlová doprava
zajišťována jedním autobusem (v tomto čase budou odjezdy z parkovišť v hodinovém intervalu).
V době od 13.00 do 14.00 hod. budou jezdit dva autobusy z důvodu
posílení kyvadlové dopravy před zahájením samotného průvodu ZHV.
V době od 21.30 do 0.15 hod. bude kyvadlová doprava zajišťována
dvěma autobusy (v tomto čase budou odjezdy z Mariánského náměstí
v 30 minutových intervalech).
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PRO BYDLÍCÍ A PODNIKATELE
UZAVŘENÍ MĚSTA (MPR)
Historická část města bude pro
veřejnost uzavřena v pátek 13. září
od 12.00 do 22.00 hod., v sobotu
14. září pak od 8.00 do 22.00 hod.
Seznam ulic v uzavřené zóně
Antonínská
Divišovo nám.
Dolní Česká
Horní Česká
Horní nám.
Hradní
Jezuitská
Jezuitské nám.
Klácelova
Kollárova
Kovářská
Kramářská
Lazebnická
Masarykovo nám.
Malá Františkánská
Malá Michalská
Malá Mikulášská
Mikulášské nám.
Na Kopečku
Na Svahu
Napajedla

Obroková
Pasířská
Pontassievská
Přemyslovců
Radniční
Slepá
Staré Město
Slepičí trh
Tkalcovská
U Branky
U Brány
Úvoz
V Jirchářích
Václavské nám.
Velká Františkánská
Velká Michalská
Velká Mikulášská
Veselá
Vlkova
Zámečnická
Zelenářská

Obroková 10/12, Obroková 1/12
a Obroková 2/10 nejsou adresy
bydliště, pouze korespondenční
adresy a neopravňují ke vstupu
na vinobraní bez vstupenky. Osoby
s uvedenou adresou nejsou považovány za osoby bydlící v uzavřené
zóně a nemají nárok na vstup zdarma na vinobraní.
V případě dotazů volejte
na informační linku v TIC,
Obroková 10, Znojmo
na tel. čísle + 420 515 22 552.
Další informace najdete také na adrese www.znojemskevinobrani.cz.
Otevírací doba TIC v září
Pondělí až Pátek 8.00–18.00
Sobota 9.00–17.00
Neděle 10.00–17.00
INFORMACE PRO BYDLÍCÍ
V UZAVŘENÉ ZÓNĚ
Vstup do uzavřené zóny
V době uzavření historického centra města se musí občan bydlící
v uzavřené části města při vstupu
do uzavřené zóny prokázat dokladem, který prokazuje, že bydlí
v uzavřené zóně (občanský průkaz,
nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště).
Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Doporučujeme mít u sebe nějaký
doklad prokazující věk, aby nedocházelo ke komplikacím na vstupních branách.

ZNOJEMSKÉ LISTY
UZAVÍRKY

Vjezd do uzavřené zóny
V rámci bezpečnosti a zachování
plynulého chodu konání Znojemského historického vinobraní je
zákaz vjezdu do uzavřené části
města v době konání akce všem
vozidlům vyjma bezpečnostních
složek a ve výjimečných případech
vozidlům se zvláštním povolením
MěÚ, vydaným v rámci akce.

Kompletní uzavírka města v době
konání Znojemského historického
vinobraní 2013 bude trvat v termínu
od 13. 9. 2013 (9.00) do 14. 9. 2013
(24.00). Uzavřena bude silnice Přímětická od křižovatky s ulicí k Sirotčinci
po křižovatku se silnicí 1/38 a ulice
Rooseveltova od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku se silnicí 1/38.
Uzavřen je hlavní průtah městem.

INFORMACE PRO PODNIKATELE
V UZAVŘENÉ ZÓNĚ

UZAVŘENÍ CENTRA MĚSTA (MPR)
Historická část města bude pro veřejnost uzavřena v pátek 13. 9. od 12.00
do 22.00 hod., v sobotu 14. 9. pak
od 8.00 do 22.00 hod. V této době
bude vstup do MPR umožněn pouze
s platnou identifikační páskou.

Vstup do uzavřené zóny
Podnikatelé a jejich zaměstnanci
nejčastěji využívají možnosti bezplatného vstupu do zóny ještě před
jejím uzavřením. Podnikatelé, kteří
prokážou, že fakticky podnikají
na adrese spadající do uzavřené
zóny, mohou zakoupit zlevněné
vstupné pro sebe a své zaměstnance dle platného ceníku, a to předem
v Turistickém informačním centru
ve Znojmě, Obroková 10.
Místo podnikání je třeba doložit
nájemní smlouvou vztahující se
na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny
nebo živnostenským oprávněním,
ve kterém je uvedena příslušná
adresa podnikání, příp. provozovny.
Náklady na zlevněné vstupné lze
uplatnit jako daňově odečitatelnou
položku. Ve vlastním zájmu zakupte
vstupenky s dostatečným časovým
předstihem. V TIC Znojmo, Obroková 10 možný prodej na fakturu.
Vjezd do uzavřené zóny
Vjezd pro zásobování do centra
města ve dnech konání Znojemského historického vinobraní je povolen v pátek 13. září do 12.00 hod.,
v sobotu 14. září pak do 8.00 hod.

OBJÍZDNÁ TRASA PRO AUTOBUSY
A AUTOMOBILY DO 3,5 T
Objízdná trasa bude vedena obousměrně od kř. sil. I/38 ul. Pražská
s ul. Legionářská po této místní komunikaci na sil. II/361 ul. Přímětická
dále po místních komunikacích ulic
K Sirotčinci, Jubilejní park, Jarošova, Palackého na sil. II/412 ul. Suchohrdelská okružní kř. se sil II/413
ul. Družstevní dále sil. I/53 ul. Brněnská až na kř. se sil. I/38 ul. Dukelských
bojovníků, kde objížďka končí, délka
objížďky je cca 6 km.
OBJÍZDNÁ TRASA NAD 3,5 T
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t
bude ve směru od Jihlavy odkloněna
na sil. II/408 v kř. nad obcí Kasárna
dále po sil. II/408 přes místní část
Znojmo – Přímětice, obce Kuchařovice a Suchohrdly až na kř. se sil.
I/53 s pokračováním dále po sil.
I/53, II/412, II/413 ul. Družstevní,
I/53 ul. Brněnská až na kř. se sil. I/38
ul. Dukelských bojovníků a to obousměrně, délka objížďky je cca 16 km.

OBJÍZDNÉ TRASY MAD
Provoz veřejné linkové autobusové
dopravy ve směru od Oblekovic
do Znojma bude veden po objízdné trase od kř. I/38 ul. Dukelských
bojovníků se sil. I/53 ul. Brněnská
po této na ul. Družstevní dále Kotkova, Průmyslová zpět na sil. I/38 ul. Vídeňská kde budou dále pokračovat
po původní trase, v tomto směru
nebudou být moci obslouženy zastávky Vídeňská škola a Vídeňská
silnice, tyto zastávky budou přemístěny na ul. Kotkova. Linky ve směru
od Dobšic do Znojma budou vedeny od kř. s II/413 po ul. Družstevní
dále Kotkova a dále stejnou trasou
jako linky od Oblekovic. Autobusová zastávka na ul. Brněnská bude
rovněž přeložena na ul. Kotkova.
Linkovým spojům ve směru z Hradiště a na Hradiště bude umožněn
provoz uzavřeným úsekem v obou
směrech, rovněž bude umožněn
vjezd linkovým autobusům a autobusům MAD umístěním dopr.
značky E13 – MIMO LINKY BUS z kruhového objezdu v kř. ulic K Sirotčinci
a Přímětická ve směru na Náměstí
Svobody a kř. ul. Roosveltova a Palackého ve směru na Mariánské
náměstí. Na ul. Kotkova užitím dopr.
značky E13 – MIMO DOPRAVNÍ
OBSLUHY A LINKY BUS. V souvislosti s uzavírkou bude na sil I/38
ul. Pražská zrušena zastávka MAD
Pražská Policie ČR a Pražská BILLA
a na ul. Vídeňská zastávka Vídeňská
silnice. Z důvodu nutnosti zrušení
autobusových zastávek MAD z Komenského náměstí, budou tyto
zastávky přemístěny na mezi ul.
Havlíčkova a Studentská na kruhovém objezdu – Mariánské náměstí v termínu od 12. 9. 2013 (6.00)
do 15. 9. 2013 (24.00).

www.znojmocity.cz
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A

HOKEJOVÝ SPECIÁL
SEZONA JE TU, PŘIJĎTE
NA ŠPIČKOVÝ HOKEJ!

Hokejová sezona 2013/14 klepe na dveře. Už v neděli 8. září otevře znojemský
zimní stadion brány prvním tisícům návštěvníků při úvodním zápase nové sezony
Erste Bank Eishockey Ligy (dále EBEL). Orli Znojmo budou v kvalitní mezinárodní
soutěži znovu reprezentovat český hokej a bojovat se soupeři z dalších čtyř evropských zemí. Těšte se na atraktivní hokej, zábavný doprovodný program i novinky
na zimním stadionu.

Buďte u toho s námi, JSME JEDEN TÝM!

B
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ZNOJEMSKÉ LISTY

TÝM ORLI ZNOJMO SEZONA 2013/2014

Jakub Čech

Filip Landsman

Richard Ullberg

Antonín Bořuta

Filip Krejčiřík

Jan Lattner

brankář
28 let

brankář
23 let

brankář/Finsko
20 let

obránce
24 let

obránce
20 let

obránce
23 let

Aleksandar
Magovac

Richard Pavlikovský Aleš Sova

Lubomír Štach

Andrew Thomas

David Bartoš

obránce/Slovinsko – 21 let

obránce/Slovensko
38 let

obránce
21 let

obránce
27 let

obránce/USA
27 let

útočník
21 let

Petr Beránek

Jiří Beroun

Zdeněk Blatný

Ondřej Fiala

Adam Havlík

Richard Jarůšek

útočník
20 let

útočník
33 let

útočník
32 let

útočník
25 let

útočník
22 let

útočník
22 let

Aleš Kilnar

Jan Müller

Patrik Novák

Martin Podešva

Peter Pucher

Juraj Rožník

útočník
19 let

útočník
21 let

útočník
21 let

útočník
24 let

útočník/Slovensko
39 let

útočník/Slovensko
20 let

Jan Šeda

Jiří Režnar

Milan Navrátil

Petr Hrachovina

útočník
28 let

hlavní trenér
53 let

asistent trenéra
39 let

trenér brankářů
43 let

JSME JEDEN TÝM!

www.znojmocity.cz
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Co nového se stalo u Orlů
Že je na co se těšit, dokládá každoroční žebříček mezinárodní hokejové federace IIHF, který znovu zařadil
EBEL mezi sedm nejlepších lig v Evropě, před slovenskou extraligu a daleko
před českou první ligu.
Orli do své třetí sezony na mezinárodní scéně vstupují s mnoha novými
tvářemi – těmi nejvýraznějšími jsou
nový trenér Jiří Režnar a jeho asistent
Milan Navrátil. „Měl jsem nabídky
z české první ligy i slovenské extraligy,
ale nabídka Znojma byla nejzajímavější,“ řekl třiapadesátiletý Režnar. „Chceme hrát hezký hokej, který se bude líbit,
aby ve Znojmě chodili diváci,“ dodal.
Spoléhat bude moci na nadějné
znojemské odchovance i zkušené osobnosti s mezinárodními zkušenostmi.
Velkými posilami jsou zkušený obránce
Richard Pavlikovský, který reprezentoval Slovensko na olympiádě v Salt Lake
City, důrazný útočník Zdeněk Blatný
nebo urostlý americký zadák Andrew
Thomas.
Zdravé jádro týmu přitom zůstalo pohromadě. Kapitán Jiří Beroun
i obránce Lubomír Štach působí v týmu
už od extraligových dob, znojemští
odchovanci Jan Lattner, Adam Havlík

nebo David Bartoš zase získávají cenné
zkušenosti s mezinárodním hokejem.
O tom, že to pro mnohé může být začátek cesty ke hvězdám, svědčí letní
přestupy znojemských rodáků Ondřeje
Kacetla a Martina Pláňka do extraligového Mountfieldu.
Novinky se netýkají jen hráčského
kádru. Fanoušci na zimním stadionu se
mohou těšit na nově instalovaný zvukový systém, který vylepší zážitek ze zápasu. Ve spolupráci s městem Znojmem je
v plánu rovněž výměna osvětlení, která
by měla proběhnout během únorové
olympijské přestávky.
Těšit se můžete rovněž na spoustu
dalších doprovodných akcí a vylepšení.
O mnohé z nich jste si řekli sami prostřednictvím letního marketingového
dotazníku, jehož výsledkům vedení
Orlů věnovalo velkou pozornost. Další
mohou být překvapením.
Chcete vědět víc? Kdo za Znojmo
bude hrát? Jak budou vypadat nové zápasové dresy? Kdy přijít na hokej? Jaké
hvězdy světového hokeje do Znojma
zavítají? Nahlédněte do této přílohy,
na oficiální web www.hcorli.cz a především… přijďte na stadion a užijte si
hokejovou show!









Kolo

Datum

Soupeři

Čas

Ne

8. 9.

Znojmo – Fehérvár

17.30

2.

Pá

13. 9.

Salzburg – Znojmo

19.15

3.

Ne

15. 9.

Znojmo – Graz

17.30

4.

Pá

20. 9.

Klagenfurt – Znojmo

19.15

5.

Pá

27. 9.

Znojmo – Villach

17.30

6.

So

28. 9.

Znojmo – Innsbruck

17.30

7.

Pá

4. 10.

Znojmo – Lublaň

17.30

8.

Ne

6. 10.

Villach – Znojmo

17.30

9.

Út

8. 10.

Znojmo – Linz

17.30

10.

Pá

11. 10.

Innsbruck – Znojmo

19.15

11.

So

12. 10.

Dornbirn – Znojmo

17.30

12.

Pá

18. 10.

Graz – Znojmo

19.15

13.

Ne

20. 10.

Znojmo – Klagenfurt

17.30

14.

Út

22. 10.

Linz – Znojmo

19.15

15.

Pá

25. 10.

Fehérvár – Znojmo

19.15

16.

Ne

27. 10.

Znojmo – Salzburg

17.30

17.

Út

29. 10.

Znojmo – Lublaň

17.30

18.

Pá

1. 11.

Vídeň – Znojmo

17.30

19.

Ne

3. 11.

Lublaň – Znojmo

17.30

20.

St

13. 11.

Klagenfurt – Znojmo

19.15

21.

Pá

15. 11.

Znojmo – Vídeň

17.30

22.

Čt

21. 11.

Znojmo – Graz

17.30

23.

Pá

22. 11.

Znojmo – Dornbirn

17.30

24.

Ne

24. 11.

Vídeň – Znojmo

17.30

25.

Út

26. 11.

Znojmo – Villach

17.30

26.

So

30. 11.

Bolzano – Znojmo

17.30

27.

Ne

1. 12.

Dornbirn – Znojmo

17.30

28.

Pá

6. 12.

Znojmo – Innsbruck

17.30

29.

So

7. 12.

Znojmo – Bolzano

17.30

30.

Út

10. 12.

Znojmo – Klagenfurt

17.30

31.

Pá

13. 12.

Lublaň – Znojmo

19.15

32.

Ne

15. 12.

Salzburg – Znojmo

17.30

33.

Út

17. 12.

Linz – Znojmo

19.15

34.

Pá

20. 12.

Znojmo – Dornbirn

17.30

35.

So

21. 12.

Znojmo – Bolzano

17.30

EBEL je sedmou nejnavštěvovanější soutěží v Evropě s průměrem 3 547 diváků na zápas. Pro srovnání: slovenská extraliga má průměr 2018 diváků na zápas, česká 1. liga 989.

36.

Čt

26. 12.

Znojmo – Linz

17.30

37.

So

28. 12.

Innsbruck – Znojmo

17.30

38.

Ne

29. 12.

Bolzano – Znojmo

17.30

Kapitán Jiří Beroun začne ve znojemském dresu už svou
dvanáctou sezonu a v prvním kole odehraje svůj znojemský zápas číslo 400.

39.

St

1. 1.

Znojmo – Fehérvár

17.30

40.

Pá

3. 1.

Fehérvár – Znojmo

19.15

41.

Ne

5. 1.

Znojmo – Salzburg

17.30

Znojemský hokej je dlouhodobě třetí nejnavštěvovanější
pravidelně pořádanou kulturní a sportovní akcí na jižní
Moravě

42.

Út

7. 1.

Villach – Znojmo

19.15

43.

Pá

10. 1.

Znojmo – Vídeň

17.30

44.

Ne

12. 1.

Graz – Znojmo

17.30

Permanentky: jsou stále v prodeji, ceny začínají na 1500 Kč.
Majitelé permanentních vstupenek získávají řadu výhod
a slev u klubových partnerů, jejich kompletní přehled je
k dispozici na www.hcorli.cz
Vstupenky: jednotlivé vstupné na zápasy EBEL činí 110 Kč,
děti do 140 cm v doprovodu dospělé osoby a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma. Studenti a mládež dostanou
po předložení dokladu zajímavou slevu.
VIP vstupné: zhlédněte zápas v pohodlí VIP zóny s nejlepším výhledem, bohatým cateringem a ostatními nadstandardními službami. Ideální pro obchodní schůzky
nebo jako dárek pro vaše nejbližší. Cena na vybraný zápas
základní části pro jednu osobu činí 1000 Kč. Více informací
na www.hcorli.cz

VĚDĚLI JSTE, ŽE…


Rozpis zápasů
v sezoně 2013/2014
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JAK ZÍSKAT VSTUP NA ZÁPASY ORLŮ


C

D

Speciální příloha HC ORLI ZNOJMO

ZNOJEMSKÉ LISTY

Zdeněk Blatný: Věděl jsem, že chci zůstat v EBEL
Dvaatřicetiletý útočník Zdeněk
Blatný se po letech cestování napříč
kontinenty usadil v EBEL. Ve Znojmě
otevře svou třetí sezónu v této soutěži. První setkání s novými spoluhráči
mu přineslo jedno překvapení. „Někteří z nich mi vykali. To je budu muset odnaučit,“ usmívá se rodák z Brna.

na tom dvacátém angažmá ve Znojmě
co nejdéle a vykašlat se na cestování.
Dá se vybrat ze všech těch týmů jeden, který pro vás byl klíčový?
To je úplně jednoduché. Největším
zážitkem pro mě bylo, když jsem hrál
v Americe NHL. To je sen každého
kluka, který se chce hokejem živit. Pak
se mi ještě hodně líbilo ve švédském
MoDo, kde jsme vyhráli titul.
Během vašeho angažmá v NHL jste
několikrát skóroval, máte ještě stále
schovaný puk?
Někde ho schovaný asi mám, je
otázka kde. Většinou tyto všechny
věci schovával můj otec, ale nedávno
jsem si dodělal bydlení, takže mi přivezli všechny věci v krabicích a puk
budu muset najít. Mám schované
i nějaké výstřižky z novin. Jednou
třeba budu dceři ukazovat, že táta
hrál hokej.

Jste známý hokejový cestovatel, proč
v žádném klubu nevydržíte delší
dobu?
Sám nevím. Mužstev už jsem
opravdu vystřídal hodně, ale z žádného mě ještě nevyhodili. Buď jsem
byl vyměněn, nebo se po sezoně naše
kroky rozešly a já šel o dům dál. Teď
právě přemýšlím, jestli mám zůstat

Proč jste si pro letošní ročník vybral
právě Znojmo?
Pro mě to bylo jednoduché rozhodování. Věděl jsem, že chci zůstat hrát
v EBEL. Tato soutěž mi maximálně
sedí a vyhovuje. Ozval se mi prezident klubu Pavel Ohera, z čehož jsem
byl velmi mile překvapený. Jednání se
znojemským klubem bylo velice rychlé
a jsem rád, že jsme se dohodli. Po patnácti letech neustálého cestování jsem
rád, že se čím dál tím více přibližuji
domů.

Zdeněk Blatný si vůbec první trefu v dresu Orlů připsal v úterním
utkání (27. 8.) proti extraligovému Kladnu. Ve čtyřech předchozích
duelech, které v přípravě odehrál, na gól dvakrát pouze asistoval.
Bývalý útočník Grazu a Vídně je však z výkonu kladenských Rytířů
zklamaný: „Ve druhé třetině dostali dva góly a přestali hrát. Byl to
od nich takový lajdácký výkon.“
Rozdrtili jste Kladno hladce 7:1. Čekali jste to?
Určitě ne. Mysleli jsme, že to bude vyrovnanější zápas. V první třetině nás
trochu zlobili, byli i lepší, ale od druhé třetiny přestali hrát. My jsme ten
zápas dohráli v klidu a ještě jsme přidali góly.
Odehráli jste dva zápasy proti českým extraligovým klubům. Je to
jiný styl než v EBEL?
Určitě je tato příprava lepší, než hrát proti prvoligovým týmům, ale v EBEL se
hraje úplně jiný hokej. Podle mě to bude něco jiného. Těžko se to srovnává.
Výsledky máme zatím super, ale abychom pak nebyli překvapeni.
V čem je ten hokej jiný?
V EBEL se hraje agresivněji. Více se dohrávají souboje. V extralize je méně
kontaktu.
lc
V posledních dvou letech jste se objevoval v roli soupeře Orlů a na ledě
i na střídačce to občas trochu jiskřilo.
Ano, něco proběhlo, ale já to beru
tak, že na ledě člověk nezná kamaráda. Co se stane na ledě, má tam také
zůstat. Jakmile skončí zápas, podáme
si ruce, můžeme zajít na pivo a být
kamarádi. To prostě ke sportu patří,
jsou to emoce, proto je hra tak krásná.
Jste vnímán jako jedna z největších letní posil Orlů. Jste připraven
na tuto roli?
To je trochu svazující. Ale těším
se na sezonu, chci si to užít. Doufám,
že se nám bude dařit, že bude pohoda,
žádné stresy. Liga je kvalitní, každým

rokem úroveň stoupá. Snad se k tomu
dokážeme dobře postavit.
K mezinárodní lize patří dlouhé cestování, jak jej snášíte?
Z hlediska cestování je fajn, že
z ligy odpadl Záhřeb (vstoupil do KHL
– pozn. red.). Já jsem už ale zvyklý.
Škoda, že za cestování nedávají míle
jako v letadle, to už bych dostával jízdenky zadarmo.
Co byste vzkázal znojemským fanouškům?
Je jasné, že každý zápas nebudeme
vyhrávat, nejsme žádná kapela. Ať se
usmívají, ať jsou každý den v pohodě.
Doufám, že je nezklameme.
pm

Fanoušci rozhodli: Dresy na novou sezonu jsou tu
Příznivci Orlů měli během letních měsíců hned několik šancí, jak
zasáhnout a ovlivnit dění v jejich oblíbeném klubu. Kromě marketingového dotazníku a následné veřejné
debaty s vedením klubu dostali na
konci srpna příležitost sami si zvolit
vzhled nových dresů Orlů pro sezonu
2013/14.
Ze tří nabízených možností nakonec drtivou většinou několika stovek
vybrali vítěznou variantu (na obrázku). „Fanouškům jsme dali možnost
přímo ovlivnit vzhled dresů, v nichž
budou své oblíbence vídat v ligových
zápasech. Po nedávné debatě s vedením klubu se tak ještě více otevíráme našim příznivcům a nabízíme jim
aktivní zapojení do fungování jejich
oblíbeného týmu,“ řekl manažer Orlů
Petr Veselý.
Znojemský tým tak v nadcházející
sezoně zůstává u populární kombinace
bílé, červené a černé barvy dresů.
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Poprvé budou zpřístupněny interiéry
Weinbergerovy vily. Jen na jeden den
Dny evropského dědictví nabízejí
památky v novém světle
Časové spojení Znojemského historického vinobraní a Dnů evropského dědictví je sice náhodné, ale také
příznačné. Pro návštěvníky největší
znojemské společenské a kulturní
akce roku bude letos v této souvislosti
jako předkrm připravena nabídka,
které by byl hřích nevyužít.
Dny evropského dědictví (European Heritage Days, EHD) se v České republice uskuteční ve dnech
7. až 15. září. Ve Znojmě se brány
zajímavých památek, budov, objektů
a prostor, z nichž některé jsou jinak
zčásti nebo zcela nepřístupné, otevřou
většinou již 7. září.
Část víkendu, ve kterém se koná
také ZHV 2013, nabídne navíc šanci
prohlédnout si detailně a s průvodcem
znojemský pivovar. Součástí EHD 2013
totiž bude i druhý ročník Industriální
stopy, která se zaměřuje na technické
a průmyslové dědictví. Připomíná se
tak Den památek techniky a průmyslového dědictví a návštěvníkům se
zpřístupní například některé mlýny,
sklárny, doly a další doklady technické
práce generací našich předků.
xa

ZDARMA ZPŘÍSTUPNĚNÉ
PAMÁTKOVÉ OBJEKTY
7. 9. Dům umění
Masarykovo náměstí 11
(9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.)
7. 9. Minoritský klášter
Jihomoravské muzeum, Přemyslovců 6,
(9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.)
10. 9. Znojemský hrad
Hradní 10, (9.00–17.00 hod.)
7. 9.–8. 9. Radniční věž
Obroková 12, (9.00–17.00 hod)
7. 9.–8. 9. Znojemské podzemí
Slepičí trh 2, (9.00–17.00 hod.)
7. 9. Městské divadlo Znojmo
náměstí Republiky 20, (9.00–16.00 hod.)
14. 9. Pivovar, Hradní 2, (9.00–17.00 hod.)
7. 9. Premonstrátský klášter
Loucká 25, (9.00–17.00 hod.)
7. 9.–8. 9. Expozice Klementa Maria
Hofbauera, Loucká 23,
(9.00–18.00 hod.)
7. 9. NOVINKA! Weinbergerova vila
Rudoleckého 860, (9.00–17.00 hod.) Letos poprvé budou mít zájemci možnost
prohlédnout si dokonale exteriér i interiér Weinbergerovy vily, kde je v současné
době umístěna mateřská škola.

Historie Weinbergerovy vily
Židovský továrník Alfred Weinberger s chotí Fanni vybudovali po roce 1882
za znojemským nádražím prosperující kožedělný podnik. Volných stavebních
pozemků na tehdejší Wilsonově (dnes Rudoleckého) ulici využili roku 1926
ke stavbě dvou obytných rezidencí. Projekčními pracemi na reprezentační
vile pro staršího syna Hanse Weinbergera a jeho choť Lisbeth byl pověřen
brněnský architekt Norbert Troller. Finálních úprav a zařízení vily stylovým
mobiliářem se ujal renomovaný Vídeňan Armand Weiser. Výsledek uchvátil
nejen celou znojemskou prvorepublikovou honoraci, ale i odbornou veřejnost za hranicemi Moravy. Interiérové řešení vily a mobiliář se staly hlavní
náplní prestižního německého časopisu Innen-Dekoration z roku 1928. Neoklasicistní vila s reprezentačním přízemím a obytným patrem dnes slouží jako
mateřská škola. Pro továrnický pár Weinbergerů a mladšího syna Fritze navrhl
architekt Weiser sousední obytný dům Rudoleckého č.p. 859, k jehož výstavbě
došlo roku 1929. Oproti vile má mladší dům modernější, funkcionalistický
výraz. Weinbergerovi město opustili s nástupem Hitlerovy Třetí říše. Jejich
podnik pak byl po II. světové válce znárodněn (později pod jménem Gala).

Na divadlo se přišlo publikum podívat
pod stromy, šapitó i do pivovaru
Poprvé se ve Znojmě konal divadelní festival Znojmo žije divadlem.
Za osm dní navštívilo 16 představení
1361 lidí. Dvou workshopů se zúčastnilo 15 lidí. Hrálo se pod širým nebem mezi stromy, Na Káře, pod šapitó
i v garážích pivovaru. „Festival považuji za povedený. Mírným zklamáním
byl zahajovací večer, kdy přišlo málo
lidí, ale to mohlo být způsobeno počasím, bylo hezky a lidem se asi nechtělo
do kamenného divadla. Celkově jsme
ale se zájmem veřejnosti velmi spokojeni,“ uvedla za organizátory Andrea
Dohnalová ze Znojemské Besedy.
Největší zájem byl o představení
HaDivadla Tajná zpráva z planety matek, které navštívilo 133 návštěvníků,
a dětské představení Bobři od Bobří
řeky (168 návštěvníků). Velký zájem
byl také o pohybové představení Havel píše Husákovi Divadla Feste nebo
Stromodivy na nádvoří muzea. „Překvapilo mne, že nejvíce chodila střední

a starší generace, očekávala jsem více
mladých tváří. Doufám, že příští rok
budou chodit více i mladí lidé, i když
ještě s jistotou nemůžeme říci, zda bude
druhý ročník věnován divadlu. Jistotou

je, že budeme pokračovat v konceptu
Znojmo žije… Zda bude žít divadlem,
hudbou, tancem či něčím jiným, zhodnotíme během následujících dní či týdnů,“ doplnila Dohnalová.
lp

Freeport zve
na oslavy 10 let
Obchodní centrum Freeport na Hatích oslaví 21. 9. nejen v centru Znojma
10 let. Důvodů, proč přijít, je několik.
Jedinečná akce je rozdělena na dvě části.
První Warm Up se koná od 18.00 hod.
na Horním náměstí a je zaměřena na hudební vystoupení (skupina Tataboys)
a audiovizuální show (první videomapping na jižní Moravě). Nachystáno
bude občerstvení i drinky. Druhá, večerní část se uskuteční na Freeportu, kde
bude od 21.30 až do 00.30 hod. Night
Shopping (noční nákup) s nadstandardními slevami na všechno zboží, párty
s tanečním programem a velkou soutěží
o vůz Alfa Romeo. Oslavy zakončí půlnoční slavnostní předání vozu výherci.
Na přepravu diváků ze Znojma jsou
zajištěny busy a taxi.
lp

Důchodkyně, pozor!
 Divadlo Feste a představení Havel píše Husákovi v prostorách pivovarských garáží.
Foto: Luděk Smejkal

Taneční soubor Znojemské Grácie vyhlašuje konkurz na tanečnice.
Zájemkyně se mohou hlásit 10. 9.
v 15.00 hod. v DPS Vančurova 17. lp
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Taekwondisté přivezli medaile z Evropy
Místostarosta Znojma Jan Grois
přijal na Městském úřadě výpravu
znojemských taekwondistů, která reprezentovala Českou republiku na evropském šampionátu organizace I.T.F.
ve Španělsku a na následném Evropském poháru.
Znojemsko má již řadu let závodníky státní reprezentace, kteří soutěžili
na mistrovství světa v Jižní Koreji či Kanadě či na mistrovství Evropy v Itálii.
„Není žádný sportovec na světě,
který by se nechtěl stát mistrem svého
sportu, a tak na letošní misi vycestovala
největší výprava, kterou kdy ve své jednadvacetileté historii vyslala znojemská
škola TKD I.T.F. So-San Znojmo, při
DDM Znojmo na vrcholový šampionát,
aby se pokusila získat ty nejcennější
kovy,“ uvedl šéf znojemského taekwonda František Macek.
Výpravu České republiky složenou
pouze ze znojemského okresu doplnily
ještě dvě školy a to TKD I.T.F. Hwa-Rang
Jevišovice, při TJ Sokol Jevišovice
a TKD I.T.F. Do-San Šumná, při DDM
Znojmo.
Celkově třicetičlenná výprava taekwondistů (11 závodníků na mistrovství Evropy a 19 závodníků na Evropský pohár) se pokusila nasbírat další
cenné zkušenosti a popřípadě přidat
další cenné kovy pro náš region, a to
na 22. seniorském, 11. juniorském

a 5. veteránském mistrovství Evropy
v konkurenci tří set závodníků z Anglie, Gruzie, Holandska, Irska, Itálie,

Polska, Moldávie, Německa, Ruska,
Řecka, Skotska, Slovinska, Slovenska,
Španělska a Švédska.

Ve městě Znojmě Den bez aut
V letošním roce nás čeká již
12. ročník Evropského týdne mobility (16.–22. září). Každý ročník
má své specifické téma. Ten letošní si bere na mušku městské
ovzduší a prostřednictvím mezinárodní kampaně, která probíhá
ve více než 2000 městech po celé
Evropě, se snaží obyvatele měst
a zástupce samosprávy i soukromých firem motivovat ke změnám
v městské dopravě a k většímu využívání alternativních dopravních
prostředků.
Je prokazatelné, že znečišťování
ovzduší automobilovou dopravou
způsobuje vážné dýchací potíže
a dokonce i předčasnou smrt. Vyzýváme proto občany, aby nechali svá
auta doma a namísto toho využili
MHD či jiné dopravní prostředky.
Od roku 2002 se tato mezinárodní kampaň snaží ovlivnit mobilitu
a městskou dopravu, stejně jako zlepšit

zdraví a kvalitu života občanů. Kampaň dává občanům možnost poznat,

jaká je role městských ulic ve skutečnosti a prozkoumat konkrétní
řešení městských problémů jako je
znečišťování ovzduší. Místní úřady
jsou povzbuzovány k tomu, aby
Evropský týden mobility využily
mimo jiné k testování nových opatření v oblasti dopravy, a získaly tak
zpětnou vazbu od občanů. Je to
také skvělá příležitost pro místní
podnikatele k diskuzi o různých aspektech mobility a kvality ovzduší,
o hledání inovativních řešení, jak
omezit využívání automobilů a dosáhnout snížení emisí a také o možnosti testování nových technologií.
Město Znojmo spolu se základními a středními školami a dalšími
partnery chystá k této příležitosti
osvětovou akci Den bez aut, která
se uskuteční v pátek 20. 9. v horní a střední části městského parku,
na náměstí Komenského a na ulici Kovářská.
Eva Zvěřina

Všichni sportovci, kteří jsou pouze
držitelé mistrovských černých pásů, se
navzájem utkali ve všech věkových kategorií a ve čtyřech soutěžních disciplínách, a to Tul (cvičení technických sestav,
stínový boj), Matsogi (sportovní boj),
Wirok (silové přerážení) a T-ki (speciální
přerážecí techniky ve výskoku).
Ve velké konkurenci byli Znojemští
čtyřikrát v samotném finále, které se
ale oproti minulému ME nepodařilo
proměnit ve zlaté medaile.
Stříbrné medaile si přivezli Hana
Křivánková, Václav Bůžek, Vladimír
Belháč a Alexander Bashiri. Bronz
za třetí místo získali 3x Hana Křivánková, 2x Andrea Nesnídalová, Libor
Šula a Vladimír Belháč.
Poslední soutěžní den ME se konal již v pořadí čtvrtý Evropský pohár 2013. Tento pohár je určen pro
všechny držitele barevných pásů, také
ve všech věkových kategorii a ve dvou
soutěžních disciplínách, a to Tul
a Matsogi (sportovní boj). Znojemské
Taekwon-Do získalo první místo s počtem dvaceti osmi medailí.
Znojemští startovali na takovéto
akci podruhé, kde v roce 2009 Evropský pohár konaný v Chorvatsku rovněž
absolutně vyhráli. O to bylo náročnější
výkon z před čtyř let zopakovat opět
v těžké konkurenci všech zúčastněných
státních výprav.

Lahofer
Author Cup
startuje
V Chatové osadě Pohádka u Lančova startuje 7. září 7. ročník cyklistického
maratonu kolem Vranovské přehrady, který je součástí Author Maraton
Tour. Sedmačtyřicet kilometrů dlouhá
a středně náročná trasa povede kolem
hradu Cornštejn, přes Vysočany, Zblovice, Bítov, Chvalatice a pláž Vranovské
přehrady na hráz a odtud dále přes
lančovskou zátoku do Lančova a zpět
do Pohádky. Na prvních pět závodníků
v absolutním pořadí čekají kromě
finanční hotovosti (vítěz dostane pět tisíc
korun) i vína z Vinařství LAHOFER,
které je hlavním sponzorem. Dětský vložený závod je vypsaný pro čtyři věkové
kategorie a to 1–3 roky, 4–6 let, 7–9 let,
10–14 let. Registrace malých závodníků
proběhne přímo před závodem v Chatové osadě Pohádka. Info M. Kučera
(603833337).
lp
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