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Znojemské historické vinobraní.
Pokaždé stejné, pokaždé jiné
Vážení občané
a návštěvníci královského
města Znojma,
s potěšením si vás opět po roce
dovoluji pozvat na Znojemského historické vinobraní. Jako organizátoři
největší společenské a kulturní události roku návštěvníkům znovu nabídneme tradiční historický program,
doplněný o řadu novinek, a také bohatou paletu kulturních vystoupení
pěveckých, divadelních i artistických.
Líbí se mi, že na struktuře programu
se v podstatě nic nemění, a přitom se
mění skoro všechno. Do městských
bran opět vjede král Jan Lucemburský,
ale jeho průvod bude ještě bohatší
a početnější než jindy. Na pódiích, jež
budou rozeseta po náměstích a ulicích,
se představí dětským i dospělým divákům množství umělců, zastupujících
různé žánry, takže každý si může vybrat, co je mu blízké.

Foto: J. Eisenbruk

A burčák? Bude určitě stejně lahodný, ovšem ponese punc nového

V centru Znojma
se od čtvrtka
neparkuje
Zákaz parkování v centru města
v době konání Znojemského historického vinobraní bude letos platit
již od čtvrtka 11. 9. od 7.00 hodin.
Důvodem je zabezpečení plynulé
přípravy vinobraní a předejití komplikací při stavbě stánků, pódií či vojenských ležení. Vyznačení umístění
staveb spojených s vinobraním bude
provedeno taktéž ve čtvrtek. Strážníci městské policie budou řidiče
na změnu upozorňovat. V případě, že
nebude zákaz stání respektován, hrozí odtažení vozidla! Ve čtvrtek 11. 9.
bude do centra města povolen vjezd
pouze s krátkodobým parkováním
nutným k vyložení a naložení nákladu. Zákaz parkování v uzavřené zóně
platí do neděle 14. 9. do 10.00 hodin,
a to z důvodu zefektivnění čištění
města a likvidace staveb spojených
s vinobraním. Děkujeme všem občanům za pochopení.
lp

Prohlédněte si naše
dědictví. Zdarma

 Stejně jako vloni pozdraví své poddané král Jan Lucemburský v podání herce Miroslava Hraběte.
Foto: J. Eisenbruk

 „Těší mě, že je!“ říká o největším svátku
vína v Česku starosta Vlastimil Gabrhel.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ZÁŘÍ 2014

roku. Posuneme se s ním zas o něco
dál. Věřme, že k lepšímu. Ostatně
Znojemské historické vinobraní není
jen oslavou vína, ale především lidské
práce. V tomto směru se občané města
Znojma nemají za co stydět. Proto
vás zvu: přijďte se projít do ulic, které
se každoročně na dva dny proměňují v největší burčákové korzo světa.
Poslechněte si oblíbené hudebníky
a zamávejte postavám v historickém

průvodu. Je potřebné se aspoň na chvíli oprostit od denních starostí, ťuknout
si s přáteli, načerpat síly pro další dny.
Těm, kteří jsou po dobu slavností
nuceni obětovat něco ze svého pohodlí
a klidu, se omlouváme. Snad i oni najdou něco, co je potěší.
Na shledanou v ulicích slavnostně
vyzdobeného města Znojma.
Vlastimil Gabrhel
Starosta města Znojma

Již tradičně se město Znojmo připojuje k celoevropské akci
Dny evropského dědictví (EHD –
European Heritage Days). Od soboty 6. 9. až do středy 10. 9. si budou
moci zájemci o prohlídku bohatého
dědictví, které nám zanechali předci,
vybrat z nabídky několika atraktivních míst a památkových objektů,
kterými se Znojmo může chlubit.
Během pěti dní dostanou příležitost
prohlédnout si zcela zdarma stavebně-historické klenoty města. Jejich
seznam a podrobnější informace
k EHD přinášíme na straně 13. Bonusem letošního ročníku je výstava
o vinobraní Oslava vína i historie,
která bude až do 22. 11. k vidění
v Domě umění na Masarykově náměstí ve Znojmě.
xa
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ZNOJMO SE BLÍŽÍ K REFERENDU
Aktivisté usilující o úplný zákaz
heren ve městě předložili městskému úřadu řádně zpracované
podpisové archy. Nyní se prověřují
možné termíny konání referenda
tak, aby byly dodrženy všechny
zákonné postupy. Konečné slovo
pro vyhlášení termínu referenda
bude mít zastupitelstvo města,
které se sejde ve druhé polovině září. Zastupitelé loni schválili
vyhlášku zakazující vznik nových
heren ve vymezených lokalitách
a omezující provoz těch stávajících. Aktivisté však volají po úplném zákazu heren, čímž by podle
předběžných odhadů desítky lidí
ve městě přišly o práci a městský
rozpočet zchudl o desítky milionů korun. Dle dat Ministerstva
financí by to navíc problém nevyřešilo. Hráči se kvůli zákazu heren
ve městech přesouvají na internet
nebo do vznikajících nelegálních
heren či prohrávají své peníze
na kvízomatech.
PŘÍMĚTICE ČEKÁ
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Revitalizace sídliště v Příměticích je
u konce. Proto znojemská radnice
jako poděkování občanům za jejich trpělivost a spolupráci v rámci
revitalizace přímětického sídliště
nachystala slavnostní odpoledne
plné her. Vše proběhne v pátek
5. září od 17.00 hodin v prostorách
vedle nového dětského hřiště mezi
ulicemi Krylova a Werichova.
KRAJ PODPOŘIL VINOBRANÍ
Jihomoravský kraj podpořil žádost Znojemské Besedy o dotaci
na Znojemské historické vinobraní a do městské kasy tak putuje
na podporu programu a propagace vinobraní dvě stě padesát tisíc
korun. Ředitel Besedy František
Koudela vstřícnost kraje vůči největší vinařské akci v Česku vítá.
LÁZNĚ OPĚT V PROVOZU
Po letní přestávce se opět veřejnosti od září otevírají městské lázně.
Aktuální rozpis plavání najdou
zájemci na www.snznojmo.cz/
sportoviste/lazne.
STADION UZAVŘEN
Městský stadion je dočasně uzavřen. V době rekonstrukce ho nebudou moci využívat ani základní
a střední školy, ani sportovní oddíly. Výjimku tvoří druholigová utkání fotbalového klubu 1.SC Znojmo,
která proběhnou v omezeném
režimu. Předpoklad ukončení stavebních prací je začátek října.

Divišovo náměs opět zcela průchozí.
Nový povrch vyzkouší i průvod
Divišovo náměstí ve Znojmě je
pro pěší opět zcela průchozí. Po měsících intenzivních prací může standardním způsobem sloužit veřejnosti. Stihnout práce do vinobraní, jak
bylo v plánu, se povedlo. Čtyřsetšedesátihlavý historický průvod tak
projde i letos v rámci Znojemského
historického vinobraní svou obvyklou trasou.
„Skončila první etapa rekonstrukce další části znojemské městské památkové rezervace a Znojemské historické vinobraní proběhne, jak bylo
plánováno, bez jakýchkoli omezení
v této části města,“ potvrzuje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
Nově bude sloužit nejen komunikace, ale také rozšířené chodníky,
na které byly použity jednak původní obrubníky, jednak jejich repliky
(pokud se původní obrubníky použít
nedaly kvůli špatnému stavu či potřebnému zakřivení, nebo se jich nedostávalo).
S pracemi se však pro letošní rok
ještě neskončilo. Po vinobraní se bude
v opravách a regeneraci ulice Velká Michalská pokračovat podle plánu. Půjde
o rekonstrukci ulice Velká Michalská a navazující komunikace na části

 Divišovo náměstí ve dnech, kdy probíhaly poslední úpravy.

Divišova náměstí (kromě parkových
úprav) a ústí náměstí Svobody. To znamená, že průjezd na Horní náměstí
bude pro motoristy uzavřen a jezdit
se nadále bude přes ulici Horní Česká.
Nejzazší termín dokončení všech
prací v rámci této etapy regenerace
městské památkové rezervace je květen příštího roku. Firma se však bude
snažit o co možná nejkratší dobu realizace, aby se lidé do centra opět dostali
tak, jak jsou zvyklí, tedy přes Velkou
Michalskou.
xa
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Celková rekonstrukce ulice Velká
Michalská, části Divišova náměstí
a části náměstí Svobody je první
etapou projektu regenerace,
do které je zahrnuta i obnova
Jezuitského a Divišova náměstí
a ulic Jezuitská a Veselá. V zadání
projektu se klade důraz na zachování, respektive rozšíření ploch
zeleně, rozšíření chodníků, obnovu povrchů včetně konstrukčních
vrstev a obohacení dopravních
ploch o pobytovou funkci.

Znojmo cílí na odpady taškami
zipem, aby vytvořily ucelený set. Jsou
rozlišeny barevně na Papír, Plast a Sklo
s doprovodnou informací o tom, co
do kterého odpadu patří. Občané si je
mohou zakoupit za symbolických třicet
V rámci projektu Znojmo – město
První vlaštovkou v rámci připra- korun na pokladně na Obrokové ulici.
zeleně, který město zahájilo před dvě- vovaných aktivit je kampaň na třídění Přesně na tom místě, kam chodí platit
ma lety a který se zaměřuje na životní odpadů. Ačkoliv Znojmáci patří ve tří- poplatek za odpad,“ říká mluvčí radnice
prostředí a na zvýšení zájmu obyva- dění mezi nejlepší v kraji, rezervy tu Zuzana Pastrňáková.
Úřad půjde v kampani za lepší třítel o něj, přicházejí jeho koordinátoři pořád jsou. S těmi mají pomoci tašky
s novou vizí. Poté, co se soustředili na separovaný odpad, které radnice dění odpadu příkladem. Ty samé tašky
zejména na péči o zeleň ve městě, pořídila ve spolupráci se společností dostane každý odbor úřadu. Zkrátka
na výsadbu stromů nebo na aktivity EKO-KOM. „Od 1. září jsou pro občany nepřijdou ani příspěvkové organizace.
typu Den bez aut, cílí jejich pozornost k dispozici avizované tašky na sepa- „Ačkoliv někteří kolegové již dlouho
na odpady.
rovaný odpad. V jedné sadě jsou tři poctivě třídí i na pracovišti, jsme si
„V následujícím roce se chceme tašky, omyvatelné a spojené suchých vědomi toho, že můžeme být ještě ekologičtější. Chceme jít v tomto
věnovat aktivitám, které souobčanům i podnikatelům přívisejí s odpadovým hospokladem,“ dodává Pastrňáková.
dářstvím. Ať už jde o třídění
Třídění odpadu má přiodpadu, černé skládky nebo
tom pozitivní vliv nejen na žitřeba o cirkulaci odpadu jako
votní prostředí, ale i na fitakového. Chtěli bychom
nanční stránku odpadového
do našich aktivit zapojit jak
hospodářství. Z aktivní poliobčany, tak například školy
tiky města v nakládání s oda školky. Podrobnosti připrapady těží i občané. Poplatek
vovaného projektu představíza popelnice byl letos po něme v říjnu,“ říká koordinátorka projektu Znojmo – město  Tašky na separovaný odpad jsou spojené suchých zipem, aby kolika letech snížen z pěti set
vytvořily ucelený set.
Foto: zp na čtyři sta korun.
zp
zeleně Eva Zvěřina.

Tašky na separovaný odpad
jsou v prodeji od 1. září.

www.znojmocity.cz
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Jak se bude jezdit na Hradiš
při rekonstrukci silnice
Realizace první ze tří samostatných etap výstavby, jejímž cílem je
rekonstrukce silnice, jež je průtahem
znojemské městské části Hradiště,
začne na jaře příštího roku. Již nyní
se ale zahájení stavby intenzívně připravuje.
„Na řadě je nyní stanovení objízdných tras. Obecně jde o nepopulární, ale bohužel nutnou součást všech
takovýchto akcí,“ připouští starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. Navrhované dočasné dopravní řešení, se kterým
přichází jako investor Správa a údržba
silnic Jihomoravského kraje a projektant stavby firma Rybák, nyní vzala
na vědomí Rada města Znojma.
„Ve vzájemné spolupráci Znojma
a Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje chceme zrekonstruovat
průtah touto městskou částí, zlepšit
dostupnost pro městskou autobusovou
dopravu a zvýšit bezpečnost chodců.
Z městské pokladny půjde na tuto akci
deset milionů korun,“ konstatuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Radní města se na svém jednání seznámili s tím, že se bude stavba
provádět ve třech etapách: od Gránického potoka po obchod, od obchodu
před křižovatku ulic Za Humny a Nová
a od této křižovatky po hranici katastrálního území.
První etapa od Gránického potoka po obchod zahrnuje výstavbu
opěrných zdí, rozšíření komunikace
v obloucích a položení nové obrusné

vrstvy. Během této etapy bude komunikace úplně uzavřena bez výjimky.
Práce přitom budou probíhat od sedmé hodiny ranní do devatenácté hodiny, a to i během víkendů a státních
svátků. Veškerá doprava bude odkloněna po krajských komunikacích.
Z hlediska bezpečnosti by totiž bylo
naprosto vyloučené, aby motorová
vozidla projížděla stavbou. Například
výstavba opěrných zdí si vyžádá přítomnost techniky pro vrtání do skály
a injektáž kotvicích prvků. Vytěžený
materiál se bude vyvážet na skládku
v předem přistavených autech. Úplná
uzavírka zkrátí dobu výstavby první
etapy, což sehrálo významnou roli při
volbě této varianty. Předpokládá se, že
by stavba měla trvat tři měsíce.
SÚS Jm kraje bude investorem pro
rekonstrukci komunikace. Stavební objekty, které s tím souvisejí, se
budou financovat z dotací programu ROP Jihovýchod i z vlastního
rozpočtu této příspěvkové organizace kraje.
Město Znojmo bude ze svého
rozpočtu financovat přípravu a realizaci souvisejících stavebních
objektů, jako jsou chodníky, sjezdy, parkovací stání, veřejné osvětlení, vegetační úpravy a domovní
přípojky k dešťové kanalizaci.
Objekty, které se týkají dešťové
kanalizace, budou financovat obě
strany v poměru odváděných vod.

Druhá etapa od obchodu po křižovatku ulic Za Humny a Nová zahrnuje zejména výstavbu okružní
křižovatky a komunikace. Objízdná
trasa bude vedena po místních komunikacích městské části Hradiště.
Nutná ovšem bude výstavba obratiště pro místní autobusovou dopravu
a výstavba provizorních autobusových zastávek. Celková doba výstavby
se v tomto případě odhaduje na dva
měsíce.
Třetí etapa od křižovatky ulic
Za Humny a Nová po hranici katastrálního území zahrnuje zejména
výstavbu dešťové kanalizace, vjezdové
brány, kompletní rekonstrukci vozovky v intravilánu a položení asfaltových
vrstev v extravilánu. Veškerá doprava
s výjimkou autobusové bude odkloněna po krajských komunikacích. Autobus bude projíždět stavbou po polovině vozovky. Při provádění kompletní
rekonstrukce vozovky a pokládání asflatové vrstvy bude silnice uzavřena
i pro autobusovou dopravu. I autobusy budou v této fázi výstavby jezdit
po objízdné trase. Předpokládá se, že
realizace třetí etapy bude trvat dva
měsíce. Uzavírka pro autobus by měla
trvat asi tři týdny.
V době, kdy se bude pracovat
na první etapě, se již budou provádět přípravné práce na inženýrských
sítích v úsecích druhé a třetí etapy.
Dopravní obslužnost obce přitom
bude zachována.
xa

Pro volby do Senátu si voliči
mohou zařídit voličské průkazy
V případě, že voliči budou chtít
volit do Senátu v jiném volebním
okrsku, než ve kterém mají trvalé
bydliště, mají možnost si zažádat
o voličský průkaz. Žádat mohou buď
jen pro jedno kolo voleb, nebo pro
případná obě kola senátních voleb.
Ten je opravňuje k volbě do Senátu
pouze v obcích senátního volebního
obvodu Znojmo, který je tvořen obcemi okresu Znojmo a čtyřmi obcemi
okresu Brno-venkov. Voliči s trvalým
pobytem ve Znojmě mohou požádat o voličský průkaz na oddělení
evidence obyvatel Městského úřadu
ve Znojmě, ulici Pražská 59.
Žádost je možné podat
třemi způsoby:

Písemně v listinné podobě zasláním žádosti na adresu Městského úřadu ve Znojmě, odbor správní, nám.
Armády 1213/8, 669 02 Znojmo. Žádost musí být doručena do 3. října.
V elektronické podobě opatřené
uznávaným elektronickým podpisem
voliče odeslané na emailovou adresu
dagmar.cnostova@muznojmo.cz či
elektronicka.podatelna@muznojmo.cz.
Žádost je možné zaslat rovněž prostřednictvím datových schránek voliče. Datová schránka Města Znojma
je ns4a987. Žádost musí být doručena
do 3. října.
Osobním podáním – pro první
kolo voleb do 8. října 2014 do 16.00 hodin a pro případné druhé kolo voleb do 15. října 2014 do 16.00 hodin,

a to na pracovišti evidence obyvatel
Městského úřadu Znojmo, Pražská 59
(v budově Policie ČR, chodba vlevo,
přepážky 1–3).
Vzor žádosti o voličský průkaz je k dispozici na stránkách www.znojmocity.cz
v tiskopisech odboru správního.
Na uvedených webových stránkách
naleznete také detailní informace k vydávání voličských průkazů.
Upozorňujeme voliče, že v případě
1. kola voleb do Senátu, pokud bude
na voličský průkaz hlasovat mimo
„svůj“ volební okrsek, nebude moci
hlasovat ve volbách do zastupitelstev
obcí, kde institut voličských průkazů
není zaveden.
rs,zp
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STALO SE
PŘIPOMNĚLI SRPNOVÉ
UDÁLOSTI
Čtyřicáté šesté výročí srpnových
událostí roku 1968 si ve Znojmě
připomněli představitelé města,
různých spolků a sdružení. Pietní akt se konal v Horním parku u památníku třetího odboje.
Místostarosta Znojma Jan Grois
shrnul události před invazí i po ní.
Zdůraznil, že ani okupace sovětských vojsk československý národ
nezlomila. Lidem, kteří byli ochotni režimu vzdorovat, poděkoval
a vzdal hold.
VINOBRANÍ VE FILATELII
Klub mladých znojemských filatelistů vydal 25. srpna obálku
a dopisnice, na kterých je přítisk
ke Znojemskému historickému
vinobraní. Na omezeném počtu
přítisku bude reprodukce olejomalby znojemského rodáka
Josefa Svobody Lid vinobranský.
Současně bude k této události
8.–12. září pošta 669 01 Znojmo 1
používat příležitostnou cennou nálepku APOST s přítiskem
VINOBRANÍ.
MĚSTO POMOHLO DĚTEM
První letní dětský tábor s podporou města Znojma a Jihomoravského krajem dětem ze sociálně
slabších rodin, byl dětmi velmi
kladně hodnocen. Tábor v areálu
rekreačního střediska Borovina
poblíž Podhradí nad Dyjí se konal
pod záštitou občanského sdružení
Happy People. Zúčastnily se ho desítky dětí, mezi kterými byly díky
podpoře výše zmíněných institucí
i děti, které by se jinak z finančních
důvodů na prázdninový tábor
nedostaly.
NEKRMTE
TOULAVÉ KOČKY
Městská policie nabádá občany,
aby nekrmili toulavé kočky. U zvířat hrozí přemnožení, i když je
strážníci odchytávají. Tyto kočky
jsou navíc potenciálními přenašeči
různých nemocí, často se venčí
v okolí dětských hřišť a pískovišť,
a ohrožují tak zejména děti.
WEB MĚSTA ZNOJMA
V NOVÉM
Internetové stránky města mají
nový vzhled. Podle tajemnice
městského úřadu Olgy Neulingerové bylo cílem web zpřehlednit
a jeho vzhled přizpůsobit dnešní
moderní době. Přehlednější má
být hlavně úvodní stránka, která
má uživatele snadněji nasměrovat
tam, kde hledá informace.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
25. září. Uzávěrka je 15. září.
NABÍDKA PRÁCE
Hotel U Divadla Znojmo přijme
POKOJSKOU. Nástup možný ihned
Kontakt: Roman Kotáb, tel.:
+420 734 602 569, email: recepce@
udivadlahotel.cz
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ
ZDARMA
Nemůžete najít práci? Jste nespokojeni ve svém současném zaměstnání? Nebo jen nevíte, jakým
směrem se v kariéře vydat? Centrum vzdělávání všem ve Znojmě
nabízí zdarma KARIÉRNÍ PORADENST VÍ pro nezaměstnané,
po rodičovské dovolené, absolventy i ty, kteří nevědí, co přesně
hledají nebo na jakou práci by se
hodili. Schůzku s kariérní poradkyní
Soňou Ludvíkovou lze domluvit
na tel.: 727 969 592 nebo emailem
ludvikova@vzdelavanivsem.cz. Poradkyni najdete ve Znojmě na nám.
Armády 8 – Podnikatelský inkubátor (www.vzdelavanivsem.cz).

NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 10. 9. od 7.15 do 14.45 hod.
DOBŠICE, OBLEKOVICE. Vypnutá
část: odběry z TS Dobšice (bývalé
skleníky pod Brněnskou), Nesachleby, Oblekovice u kult. domu, Oblekovice RD Nová ul., Oblekovice
obec-zděná TS u mostu přes Dyji
směr Chvalovice tj. Oblekovice celé
vč. Nesachleb a ul. Šatovské, mimo
část napájené z TS EIKA tj. část
od ul. Nové směrem na Chvalovice.
Dne 11. 9. od 7.30 do 16.30 hod.
ZNOJMO, DOBŠICE. Vypnutá část:
zahrádky na ul. Suchohrdelské,
za tratí po levé str. směrem na Suchohrdly. Odběratelská TS Uhelná
– SOU staveb., TS Znojmo – čerp.
stanice PHM ČAS, TS Dobšice – PBH,
TS Znojmo, Brněnská STOP SHOP.
Dne 17. 9. od 7.30 do 17.30 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá část: Provozy
a zařízení napájená z TS Znojmo
– Přímětická Sběr. suroviny, Přímětická 68, 74, 75a, 77–79, Penny Market, benzinka Ing. Dryml,
zeměd. škola – skleníky a další
podnikatelé a zahrady. TS Znojmo
– U Lesíka, penzion U Lesíka,
ul. U Lesíka všechna čísla popisná
vč. penzionu. TS Znojmo – Pražská ul. zahrádky pravá a levá str.,
TS Znojmo – Přímětická dřev. závod, školní statek.

Pilotním projektem odstartována
postupná obnova veřejného osvětlení
Pasport veřejného osvětlení byl
impulzem pro přípravu rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě
Aninské ulice a Dukelských bojovníků v katastrálním území Znojmo –
Louka, která byla na základě technického stavu, kritérií pro dotační
příležitosti a předpokladu úspor
vytipována pro pilotní projekt komplexní rekonstrukce.
Komplexní rekonstrukce zahrnuje
výměnu rozvaděče, kabelového vedení, sloupů a svítidel. Nově budou
v uvedené lokalitě instalována svítidla
LED s nastavitelným výkonem 33,5 až
37,5 W. Na Aninské ulici a ulici Dukelských bojovníků budou pro veřejné

osvětlení sloužit LED svítidla s nastavitelným výkonem a s automatickým
stmíváním.
Stávající svítidla na Aninské ulici představují svým celoprostorovým
vyzařováním světla značnou úroveň
světelného smogu. Nová LED svítidla
Stela ji budou naopak minimalizovat.
Rada města aktuálně schválila
zhotovitele prací, firmu Elektromontáže Švéda, která byla vybrána formou
e-aukce a podala nejnižší nabídku, a to
1,83 milionu korun bez DPH.
„Rozhodli jsme se pro takovou
úroveň technologie, která má přinést největší úsporu nákladů na veřejné osvětlení,“ zdůvodňuje starosta

Znojma Vlastimil Gabrhel zvolenou
technologii. „Díky moderním technologiím dokážeme nejen snížit příkon,
ale také lépe řídit spotřebu energie, kdy
v noční době může světlo svítit na menší výkon, čímž se značné sníží budoucí
provozní náklady. Tato opatření přinesou do městské pokladny desítky tisíc
korun ročně,“ dodává starosta.
Práce na rekonstrukci by měly začít poté, co záležitost projedná na konci září zastupitelstvo města. Počítá se
s druhým týdnem v říjnu. Bohužel byla
zamítnuta žádost o příspěvek z dotačního titulu Ministerstva průmyslu
a obchodu EFEKT 2013, respektive
2014.
xa

Rozkvetlé Znojmo 2014 zná své vítěze
Sedmý ročník soutěže Rozkvetlé
Znojmo, kterého se zúčastnilo téměř
třicet lidí, zná své vítěze. Ceny vítězům předal osobně místostarosta Jan
Grois s poděkováním, že se starají
o své okolí, a to nejen na vlastním
pozemku.
„Letos jsme stejně jako v loňském
roce do hodnocení zahrnuli i tu skutečnost, že někteří nezvelebují jen své
předzahrádky, ale prakticky cizí pozemky, předzahrádky všech. Týká se
to zejména prostor před panelovými
domy. Takto zaslaných fotografií bylo
více než vloni a zvláště těmto lidem
bych chtěl velice poděkovat. Je obdivuhodné, že se v dnešní době najdou lidé,
kteří věnují svůj čas i peníze na úpravu
předzahrádky, kterou jim nezřídka
ničí kolemjdoucí. Ale poděkovat bych
samozřejmě chtěl všem, kterým jejich okolí není lhostejné a snaží se ho
zkrášlit například květinami. Ozdobí
se tím celé Znojmo. Rozkvetlé předzahrádky, balkony a okna, které se
nám letos v soutěži sešly, byly opravdu
krásné,“ vysvětluje místostarosta.
„Navíc je pozitivní, že se nám
v soutěži objevují každoročně vedle
stálých jmen také nová. Oslovit soutěží
širokou veřejnost bylo totiž i naším
cílem,“ dodává místostarosta. I ti, kteří
se do finálové trojky nedostali, se tak
mohou těšit na malou pozornost ze
znojemské radnice.
V kategorii nejlépe vyzdobené
znojemské okno zvítězila Marcela Muzikářová, na druhém místě se umístila
Irena Záškodová a třetí místo obsadili
Kučerovi.
V kategorii nejlépe vyzdobený
znojemský balkon první místo obsadila Jarmila Scherrerová, druhé Eva

 Nejkrásnější balkon Jarmily Scherrerové z Načeratic. Fotogalerie všech vítězů je k nalezení na stránkách www.znojmocity.cz v sekci Novinky.
Foto: Archiv ZL

a Milan Kaksovi a třetí Blanka Mňuková. Nejlépe vyzdobenou předzahrádkou se může chlubit Blanka Čur-

dová, na druhém místě skončili Sylva
a Květoslav Podsedníkovi a třetí místo
obsadil Karel Bětík.
zp

Z Příměc na státní silnici
jezdíme už pohodlněji
Na sedmadvacet a půl milionu
korun přišly stavební úpravy silnice
druhé třídy II/408 v extravilánech
obcí Suchohrdly, Kuchařovice a Přímětice až po státní silnici ve směru
na Prahu. Nově opravená komunikace ve správě Jihomoravského kraje
slouží motoristům již od začátku léta.
Investorem stavby, která obnášela
jen opravu obrusné vrstvy, byla jihomoravská Správa a údržba silnic.

„I ze znojemské městské části Přímětice se tedy řidiči díky starostlivosti kraje pohodlně dostanou na státní
silnici,“ konstatuje krajský zastupitel
a starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
To ovšem nic nemění na tom, že je komunikace vystavena extrémnímu dopravnímu zatížení. „Odlehčit jí může
až existence obchvatu města Znojma.
I v tomto směru se, jak se zdá, blýská
na lepší časy,“ dodává starosta.
xa
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VŠE,
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT

O VINOBRANÍ!
INFORMACE K VINOBRANÍ získáte na www.znojemskevinobrani.cz.
V případě dotazů volejte na informační linku TIC, Obroková 10, Znojmo
na tel.: + 420 515 222 552 (Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00, Ne 10.00–13.00, 13.30–17.00).
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Čím bude a čím by ještě mělo být vinobraní
„Znojemským historickým vinobraním dokazujeme to, že jsme skutečně městem vinařským. Chceme,
aby vinobraní bylo oslavou kvalitního místního vína a burčáku a pro
splnění tohoto záměru se snažíme
vytvořit co nejlepší podmínky,“ říká
František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která i letos stojí za organizací Znojemského historického
vinobraní. Na post ředitele nastoupil
do již rozjetého vlaku jménem Příprava největšího svátku vína v Česku. Kolik toho stačil změnit? Přišel s novými
nápady nebo pokračoval ve šlépějích
svého předchůdce? A proč cítí rezervy
vinobraní hlavně u domácích?
Udělal jste nějaké změny nebo přispěl do programové nabídky vinobraní něčím zcela novým?
Program jsem už moc ovlivnit nemohl. Ale ovlivnil jsem propagaci,
vymyslel věrnostní program a uličku
chudiny, kterou jsme s kolegy do programu ještě zakomponovali. Moje
představa je, aby atmosférou středověku ulička pomyslně propojila cestu
mezi Václavským náměstím, mikulášským kostelem až na Káru. Na této trase budou návštěvníci potkávat postavy
charakteristické pro středověk jako
je kartářka, mnich, premonstrát, kat
nebo kejklíř. Lidé by měli na Starém
městě cítit ducha historie, protože vinobraní stavím hlavně na historických
reáliích. Vedle nich je pro mě jednoznačnou prioritou vinobraní oslava
vína. Chtěl bych, aby přišlo, co nejvíce
Znojmáků, ale i mimoznojemských
návštěvníků. A u těch bych si přál,
aby získali díky vinobraní důvod se
do Znojma vracet. Nejen na další ročník, ale během celého roku. Vinobraní
by vlastně mělo být takovou velkou
pozvánkou do našeho města.
A co si máme představit pod pojmem
věrnostní program?
Věrnostní program má těm,
kteří o něj budou mít zájem, přednostně zprostředkovat informace
o programu vinobraní i jiných akcí,
které Beseda ve Znojmě pořádá.
Jako první se uživatelé Věrnostního
programu pomocí konkrétních mailů dozvědí veškeré novinky tak, jak
je předkládáme například na tiskových konferencích novinářům. Program už běží na webových stránkách
www.znojemskevinobrani.cz a zájemci, ať už jsou to místní nebo turisté,
na nich získají podrobnosti. Do budoucna chceme uživatelům tohoto
programu poskytovat i další možné
výhody. Zatím jsou jen v hrubých rysech, a tak je nebudu ještě prozrazovat.

Co říkáte námitkám,
že se program vinobraní v posledních letech
blíží spíše hudebním
festivalům?
Určitě ne! To bych
nedopustil. Jde o multikulturní akci a je pochopitelné, že musíme
vyhovět v programové
nabídce všem návštěvníkům od těch nejmenších až po seniory. Proto
je záběr, který vinobraní
obsahuje i v tomto roce,
široký. Máme jedenáct
scén, z toho šest historických. Děti se mohou
vyřádit v Hradebním
příkopu nebo u divadelních představení, senioři
si na Horním náměstí  Skupina Lucrezia Borgia a středověká hudba v ulicích.
mohou užít dechovku,
a tak nebude na vinobraní převažovat opět mít něco společného s historií
ani popová scéna. Vše musí být vy- a děti do her vtáhnou. Mohou si vyvážené. Hlavní na vinobraní zůstává zkoušet střelbu na terč z kuše nebo
oslava vína, za kterým sem lidé nejvíce luku, zahrát si na zahradníky, vinaře
nebo zlodějíčky ve Střelniční věži – to
přijíždí.
je horká novinka. Budou péct perníčAle děti za vínem určitě nepřijíždí. ky, skládat hlavolamy, malovat a další.
Už vloni se hry pro děti v Hradebním
Čím je tedy na vinobraní zabavíte?
Megakoutkem (smích) tedy lépe příkopě osvědčily, tak proč dobrý nářečeno interaktivními akcemi v Hra- pad nevyužít i letos? Navíc jsme nově
debním příkopě. Ten je celý věnovaný do aktivit zařadili nedávno otevřenou
dětem do 15 let. Rodiče tam mohou Střelniční věž, kterou si děti prohlédzůstat s nimi nebo si jít na burčák nou a ještě ji využijeme jako kulisu pro
a víno a je nechat v péči školených hru. A vstup do Hradebního příkopu
instruktorek, které pro ně mají připra- ani hlídací služba nejsou nijak extra
venou spoustu interaktivních her. Se zpoplatněny. Je to součást běžné vstuznojemským vodáckým oddílem jsme penky na vinobraní.
pro ně vymysleli takové, které budou
Jste uznávaným sommelierem. Co si nenecháte z nabídky vinařů na vinobraní ujít?
Na vinobraní je možnost
ochutnat první burčák z odrůd Müller Thurgau, Muškát moravský, Irsai Oliver,
ale třeba i vzácně z modrých
odrůd červený burčák. Tato
voňavá lahůdka je pro mnohé velkým lákadlem. Ale
osobně upřednostním bílá
suchá, polosuchá vína nejen
z typických odrůdu Znojemska jako Sauvignon, Ryzlink
rýnský, Veltlínské zelené, ale
například i Sylvánské zelené,
Neuburské, Rulandské bílé,
Müller Thurgau. V nabídce
jistě nebudou chybět suchá
rosé vína s nezaměnitelnou
ovocností. Zmíněná vína
ze Znojemska patří mezi
světovou špičku a tato vína
můžeme během vinobraní
 Ředitel a sommelier František Koudela. Foto: Archiv ZL ochutnat přímo z rukou vi-

Foto: Archiv ZL

nařů v nezaměnitelné atmosféře od desítek místních vinařů. Je to jedinečná
možnost, kdy máme tak široký výběr.
Vína, která získávají ocenění na národních soutěžích, ale i v zahraničí
(San Francisko, Paříž, Londýn apod.),
nebudou jistě chybět v nabídce vinařů.
Nenechám si ujít ten rozmanitý výběr
a širokou nabídku.
Závěr vinobraní patří tradičně ohňostroji. Bude ten letošní jiný?
Bude. Říkáme mu ohňostroj s příběhem. Po vystoupení Olympiků se
na dvou LED obrazovkách na Masarykově náměstí nejprve objeví krátký
text, který lidem přiblíží jeho příběh
o třech částech – Zlatavé víno, Tanec
radosti a Město slaví svátek vína. Teprve poté začne za doprovodu hudby
samotný ohňostroj.
Vidíte rezervy do dalšího ročníku
vinobraní?
Vidím. Třeba ve změně koncepce
Horního náměstí, které by mohlo více
evokovat vinobraní, nebo vytvořením
uličky vinařů, ve které by se představili
méně známí zdejší vinaři a další. Mám
v hlavě pár nápadů a ještě na nich pracuji. A rezervu vidím i v tom, jak je
ve Znojmě vnímáno vinobraní. Moc
bych si přál a udělám proto společně
s kolegy maximum, aby si všichni Znojmáci vzali vinobraní za své, byli na ně
v tom dobrém slova smyslu pyšní.
Minimálně jako ti, kteří již několikátou generaci účinkují v průvodu. Aby
vytvořili především sobě příjemnou,
domácí atmosféru a svou dobrou náladou se podíleli na přátelském klima.
Návštěvníci je určitě ocení a věřím, že
pak se do Znojma budou vracet nejen
na vinobraní.
Ľuba Peterková

www.znojemskevinobrani.cz

Speciální příloha ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ

III

Štváni vášní ke koním a historii jsou Štvanci
zpět. Připraveni okouzlit své publikum
K historickým zbraním, šermu
a koním ho přivedl táta. „Šermoval
v profesionální skupině. Motivovaly
mě i filmy s podobnou tématikou.
Vzhledem k mé zálibě jsem se setkával s lidmi, kteří se stejně jako já
věnovali šermu a pak už byl jen krůček k založení skupiny Štvanci,“ říká
v úvodu rozhovoru Robert Šlapanský,
který v čele stejných nadšenců jako
on stojí už úctyhodných čtyřiadvacet
let. Za tu dobu se onen krůček změnil v pořádný krok. Či spíše bravurní
skok všech členů skupiny Štvanci,
kterým každoročně uznale tleskají
davy diváků nejen na Znojemském
historickém vinobraní. Ochuzeni
o umění mužných rytířů a šikovných
dam na koních nebudou ani letos.

a spolehlivosti, to je pro nás prioritní
kritérium. Vlastnictví koně ani specifické vzdělání není rozhodující. Člověk se
musí chtít učit novým věcem, mít vlastnosti teamového hráče, trpělivost a snažit se podávat stoprocentní výkony.
Ve Štvancích jsou i ženy. Panuje u vás
rytířský duch?
Ženy u nás jezdí na koních, a také
šermují stejně jako muži. Domnívám
se, že u nás skutečně panuje rytířský
duch, pomáháme si navzájem, neboť
vystupujeme jako kolektiv, a tak se
k sobě musíme i chovat.
Kdo stojí za vznikem choreografií
bojových scén?
Myšlenky a nápady jsou většinou
dílem kolektivu, choreografie je více-

Který z prvků, co předvádíte, vás
nejvíce potrápil?
Na koních jsme letos trénovali
nově střelbu z luku, což je jedna z těžších věcí. Dále nás letos trochu potrápilo, když jsme s kolegyní trénovali
přeskoky z koně na koně. Snažíme se
samozřejmě vyhýbat zraněním, ale ne
vždy se dá ubránit malým úrazům,
jako jsou odřeniny, sečné rány, zlomeniny a podobně.

Veškeré kostýmy si necháváme šít
na míru. Podklady pro jejich věrohodnost získáváme v muzeích, z historických podkladů a od různých odborných nadšenců.

Jako kaskadér a odborný poradce jste
se setkal se známými i méně známými herci. Se kterými byste si spolupráci s chutí zopakoval?
Spolupracoval jsem s českými i zahraničními filmaři a herci jako třeba
s Gérardem Depardieu. S tím bych si
spolupráci určitě rád zopakoval. U zná-

Do programu Štvanců se vešla i výuka mladé generace. Co přesně učíte?
Pořádáme školní naučné představení, ve kterých se snažíme zpestřit
výuku dějepisu zábavnou interaktivní
formou, přinášející exkurzy do různých historických epoch. Jimi provázejí významní představitelé jednotlivých
období, kteří připomenou data historických událostí, prozradí spoustu
zajímavostí z všedního života dané
doby, představí současnou módu. Je to
taková škola hrou.

To, co diváci vidí, je předpokládám
jen třešnička na dortu. Co je za ní
schované?
Máte pravdu. Je to velká dřina,
která obnáší spoustu hodin příprav,
tréninku, zajišťování rekvizit a kostýmů. A ti z nás, kteří vlastní koně, mají
ještě o mnoho práce navíc.
Jak vypadá běžný pracovní den
Štvanců?
Obecně by se dalo říci, že trénink
u koní probíhá v odpoledních hodinách
od 16.00 do 19.00 hodin. Po příjezdu
do stáje musíme připravit i naše koně
k tréninku. To znamená vyčištění, kontrola kopyt, nasedlání a další. Náplň
výcviku je různá, vzhledem k tomu, že
koně drezurně přiježďujeme, trénujeme
skoky přes různé překážky, kaskadérské
akce. Po tréninku následuje opět péče
o naše koňské svěřence, přiznám se, že
někdy je to časově hodně náročné.
Podle jakých kritérií si vybíráte spolupracovníky?
Spolupracovníky si vybíráme hlavně podle nadšení, nadání, dochvilnosti

Co je pro vás Mount Everestem?
V každém případě to je úspěch
u publika, kladné reakce na naše vystoupení. To je to, co nám dodává energii a co nás podporuje v naší činnosti.

Máte nabitý program a můžete si
vybírat, ale na znojemské vinobraní
se vracíte pravidelně již několik let.
Proč?
Znojemské vinobraní má pro nás
své zvláštní kouzlo, neopakovatelnou
atmosféru, skvělé diváky. To vše si každoročně užíváme. Jsme rádi, že se
do Znojma můžeme každý rok vracet
a že nám diváci stále zůstávají věrni.

 Robert Šlapanský na svém černém oři v akci.

méně moje práce. Samozřejmě ji pak
zhodnotím se zbytkem skupiny a společně ji vylepšujeme a upravujeme.
I během příprav, tréninků a zkoušek
se ještě spousta věcí zdokonaluje. Je to
jako u divadla, až po první premiéře se
ukáže úspěšnost vystoupení.

Foto: Archiv Štvanců

mých herců vždy obdivuji hlavně jejich
profesionalitu a pracovní nasazení.
Udivil mě široký záběr období, který
Štvanci obsáhnou – od středověku až
k I. světové válce. Kde získáváte kostýmy a zbroj příslušící danému období?

Co vás v nejbližší době čeká?
Momentálně se jako kaskadéři, ale
i jezdci na koních účastníme natáčení
filmu Karel V., které bude pokračovat na podzim. Náš vlastní program
bude probíhat beze změn až do konce
roku. Na novinky se diváci mohou těšit
na jaře roku 2015. Budou zajímavé
a pro diváky atraktivní, více však prozradit nemohu (úsměv).
Ľuba Peterková

Ryři na koních se už proháněli i na stadionu
Znojemské historické vinobraní je
od počátku spjato s pořádáním rytířských turnajů. V prvních ročnících sledovaly početné davy diváků turnajová
klání z tribun stadionu TJ Znojmo v horním parku. Teprve novodobá historie
přesunula rytířské souboje do kláštera v Louce a později zpět do horního
parku. Na stadion se ale udatní muži
na koních nevrátili. Kolbištěm se jim stal
prostor bývalé cesty slávy. Co se ale ne-

změnilo, jsou houfy nadšených diváků,
které s každým vinobraním žasnou nad
uměním účinkujících. K zařazení rytířských turnajů do programu vinobraní
měl jeho zakladatel František Koukal
podklad v historii. Stěžejní se mu stala
příhoda z roku 1327. Tehdy do Znojma
přijel český panovník Jan Lucemburský,
aby zde zapil zdařilé státnické jednání
ve Vratislavi. Král byl velký milovník
turnajů a Znojemští se mu chtěli zavdě-

čit. Uspořádali proto velkolepou podívanou s rytířskými kláními. Turnaje se
skládají z ceremoniálního uvítání krále,
představení urozených dam a zahájení
heroldem. Následuje jízda k poctě krále,
souboje lučištníků a kopiníků. Soutěž rytířů ve strhávání věnečků dřevci v trysku
na koních, souboje na koních s meči,
exhibiční lovy sokolníků. Na závěr přijde
ukázka malé bitvy a ceremoniální ukončení turnajů.
lp

KOLBIŠTĚ HORNÍ PARK
Pátek 13. 9.
16.00 společnost ŠTVANCI – rytířský
jezdecký turnaj
Sobota 14. 9.
11.00 společnost ŠTVANCI – rytířský
jezdecký turnaj
16.00 Sokolnictví aneb vznešené umění
lovu
20.00 společnost ŠTVANCI – rytířský
jezdecký turnaj
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MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pátek 12. září
14.00 Zahájení ZHV 2014,
Znojemské žestě – slavnostní
fanfáry
14.15 Dětský folklorní soubor
DYJAVÁNEK ze Znojma
15.00 Otevírání mázhauzů
na Masarykově náměstí
16.00 JAROSLAV UHLÍŘ s kapelou
17.15 PETR BENDE BAND
a cimbálová muzika
GRAJCAR
19.00 MANDRAGE
20.30 Příchod krále Jana
Lucemburského s průvodem,
Pa-li-Tchi a Theatrum
Pyroboli – ohňová show
22.00 NO NAME 2

19.30 MONKEY BUSINESS
21.00 OLYMPIC
22.00 Ohňostroj – Theatrum
Pyroboli

HORNÍ NÁMĚSTÍ
Pátek 12. září
14.00 PAROHÁČI – country
15.00 DENÁR – cimbálová muzika
16.00 HAJANKA – malá dechová hudba
17.30 LUCREZIA BORGIA
– historická hudba
19.00 VĚRA MARTINOVÁ TRIO
21.00 5P LUBOŠE POSPÍŠILA
Sobota 13. září
11.30 PEPA BARNET & SEŠUP
– newgrass
13.00 AMATÉŘI z Dobšic
– dechová hudba
14.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
PAVLA RŮŽIČKY
16.00 CODEX – hudební skupina
17.30 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
19.00 FREEBAND – hudební skupina
20.30 KRISTOVY LÉTA
– rock and heavy revival

NA KÁŘE
Sobota 13. září
10.00 MICHAL NESVADBA
z Kouzelné školky
11.00 TANCUJEME S MÍŠOU
12.30 MEDICIMBAL
14.30 Příchod krále Jana
Lucemburského s průvodem
16.00 BANJOBAND IVANA
MLÁDKA
17.30 ANNA K.

Pátek 12. září
14.00 Začátek ochutnávky – vinařství
Lahofer, bio jehněčí z pálavské
ekofarmy, čajovna
17.00 BRATŘI ORFFOVÉ
– folk, alternative
20.30 PRAGUEMATIQUE
– acoustic-surf
Sobota 13. září
11.00 Začátek ochutnávky – vinařství
Lahofer, bio jehněčí z pálavské
ekofarmy, čajovna
18.00 VOILA! – alternative-pop-šanson
20.30 ČANKIŠOU – world music-ethno

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 12. září
13.00 HOLBA – středověká muzika
13.30 EXULIS – šermířské vystoupení
14.00 RŮŽE Z HRADCE
– vystoupení krásných tanečnic
14.30 SHŠ ARGENTIS
– šermířské klání
15.00 SHŠ MERLET – turnaj o ruku
princezny
15.30 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
16.00 SHŠ PŘEMYSLOVCI
– příběh ze středověku

16.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklířské vystoupení
17.00 FIBURO – ohniví kejklíři
17.30 SHŠ MONARCHIA
– šermířské vystoupení
18.00 GNOMUS – historická hudba
18.30 SHŠ HEROLD – vystoupení
královských praporečníků
21.30 GNOMUS, IN FLAMENUS
– ohňová show
Sobota 13. září
10.00 WEYTORA – historická hudba
10.30 ALLA DANZA – tance dvorské
11.00 SHŠ HEROLD
– bubny a prapory
11.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklířské vystoupení
12.00 CAMPANELLO
– tance měšťanské
12.30 GNOMUS – středověká muzika

13.00 IN FLAMENUS
– orientální vystoupení
15.00 CAMPANELLO
– tance krásných tanečnic
15.30 FEDRFECHTÝŘI
– šermířské klání
16.00 HOLBA
– dobové muzicírování
16.30 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
17.00 SHŠ PŘEMYSLOVCI
– středověký příběh
17.30 SHŠ EXULIS – rytířský turnaj
18.00 RŮŽE Z HRADCE
– dobové taneční vystoupení
18.30 FIBURO – ohniví kejklíři
19.00 FEDRFECHTÝŘI
– šerm udatných měšťanů
19.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– žonglérské vystoupení
20.00 WEYTORA – hudba středověku
20.30 MUSICA CANORA, FIBURO,
GEORGE HLAVSA – ohňová
show

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 12. září
13.00 KEJKLÍŘ JONÁŠ – kejklování
13.30 WEYTORA – historická hudba
14.00 SHŠ HEROLD
– praporečnické vystoupení

í
p á t e k 12 . z á ř
září
a s ob o t a 1 3 .
14.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklení a žonglování
15.00 KRÁLOVŠTÍ SOKOLNÍCI
– vystoupení
15.30 GNOMUS
– středověké muzicírování
16.00 IN FLAMENUS
– fakír a tanečnice
16.30 CAMPANELLO
– tance královské
17.00 SHŠ MERLET
– turnaj o princeznu
17.30 MUSICA CANORA
a KEJKLÍŘ JONÁŠ – hudebně
kejklířská podívaná
18.00 ALLA DANZA
– tance středověku
18.30 FEDRFECHTÝŘI
– šerm a bubny
21.30 MUSICA CANORA, FIBURO,
GEORGE HLAVSA – ohňová
show
Sobota 13. září
10.00 HOLBA – středověká muzika
10.30 EXULIS – šermířské vystoupení
11.00 KRÁLOVŠTÍ SOKOLNÍCI
– vystoupení
11.30 ARGENTIS
– šerm udatných rytířů
12.00 SHŠ MERLET
– turnaj o princeznu
12.30 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
13.00 KELJKLÍŘ SLÁVEK – kejklení
15.00 FIBURO – ohniví kejklíři
15.30 SHŠ MONARCHIA
– šermířské vystoupení
16.00 GNOMUS – středověký
hudební nářez
16.30 SHŠ MERLET – turnajové klání
17.00 KEJKLÍŘ JONÁŠ – kejklířské
a žonglérské vystoupení
17.30 SHŠ HEROLD – bubny a vlajky
18.00 MUSICA CANORA
– hudba středověku
18.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklířské vystoupení
19.00 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
19.30 WEYTORA – středověká hudba
20.30 GNOMUS, IN FLAMENUS,
KEJKLÍŘ JONÁŠ – ohňová show
Kaple sv. Václava
Pátek 12. září
18.00 NO CAPELLA – duchovní
koncert při svíčkách
Sobota 13. září
16.00 MOSTY – duchovní písně,
spirituály
18.00 NO CAPELLA – duchovní
koncert při svíčkách

www.znojemskevinobrani.cz
Prostranství u kostela sv. Mikuláše
Pátek 12. září
SHŠ HEROLD – lukostřelba, střelba
z kuše
ŽÁNETA KRÁKOŠKOVÁ
– fotografování na velbloudech
SACRAMONT – kejklířská dílna
a soutěže
PÁNI Z RUKŠTAJNU – středověké
vojenské ležení, ukázky dobových her
šermířů (bitevní ukázky několikrát
za den), dobová kuchyně
KOUZELNÍK CAVE – focení se
s cizokrajnými hady
Sobota 13. září
SHŠ HEROLD – lukostřelba, střelba
z kuše
ŽÁNETA KRÁKOŠKOVÁ
– fotografování na velbloudech
SACRAMONT – kejklířská dílna
a soutěže
PÁNI Z RUKŠTAJNU – středověké
vojenské ležení, ukázky dobových her
šermířů (bitevní ukázky několikrát
za den), dobová kuchyně
KOUZELNÍK CAVE – focení se
s cizokrajnými hady

SLEPIČÍ TRH
Pátek 12. září
13.00 KOMEDIANTI NA KÁŘE
– kejklířské vystoupení
13.30 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
14.00 GNOMUS – historická muzika

1
2
3
4
5
6

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
HORNÍ NÁMĚSTÍ
NA KÁŘE
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
SLEPIČÍ TRH

Speciální příloha ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
15.00 KOUZELNÍK HONZA
– kouzla a čáry
15.30 LUCREZIA BORGIA
– dobová hudba
16.00 CAMPANELLO
– tance měšťanské
16.30 KOMEDIANTI NA KÁŘE
– žonglování
17.00 KOUZELNÍK HONZA
– balónková dílna pro děti
17.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklování a žonglování
18.00 WEYTORA – historická hudba
18.30 SHŠ EXULIS
– šermířské vystoupení
21.30 HOLBA, WEYTORA, SLÁVEK
NAČUNAJEV, ANGEL‘S
TRIBE – ohňová show
Sobota 13. září
10.00 MUSICA CANORA
– hudba středověku
10.30 KEJKLÍŘ SLÁVEK
– kejklířské vystoupení
11.00 ANGEL‘S TRIBE – tance Orientu
11.30 KOUZELNÍK HONZA
– kouzelnické vystoupení
12.00 FEDRFECHTÝŘI
– šerm a bubny
12.30 WEYTORA – historická hudba
13.00 CAMPANELLO
– tance královské
15.00 SHŠ HONORÁTA
– střelba z dobových zbraní
15.30 SHŠ ARGENTIS
– šermířské klání

7
8
9
10
A
B

16.00 WEYTORA – dobová hudba
16.30 KOUZELNÍK HONZA
– balónková dílna pro děti
17.00 SHŠ MONARCHIA
– šermířské vystoupení
17.30 LUCREZIA BORGIA
– středověké muzicírování
18.00 ALLA DANZA
– tance středověku
18.30 SHŠ HONORÁTA
– piráti na suchu
19.00 GNOMUS - středověký
hudební nářez
19.30 KOUZELNÍK MERLIN
– kouzelnické vystoupení
20.00 HOLBA
– dobové muzicírování
20.30 SHŠ MONARCHIA
– ohňová show 7

KOLBIŠTĚ – HORNÍ PARK
Pátek 12. září
16.00 Divadelní a kaskadérská
společnost ŠTVANCI
– rytířský jezdecký turnaj
Sobota 13. září
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

KOLBIŠTĚ (Horní park)
HRADEBNÍ PŘÍKOP
ZNOJEMSKÝ HRAD U ROTUNDY SV. KATEŘINY
MALÁ MIKULÁŠSKÁ
Znovín Znojmo, a. s.
Vinné sklepy Lechovice

V

HRADEBNÍ PŘÍKOP
A STŘELNIČNÍ VĚŽ –
KLIDOVÁ ZÓNA
Pátek 12. září, Sobota 13. září
ODPOČINKOVÁ A HERNÍ ZÓNA
PRO DĚTI. Přijďte si hrát na vinaře,
zahradníky, pekaře a zloděje
do Hradebního příkopu a nově
i do Střelniční věže. Historické
a outdoorové hry pro všechny děti
do 99 let.

ZNOJEMSKÝ HRAD
U ROTUNDY
SV. KATEŘINY
– VOC ZNOJMO
Pátek 12. září
14.00–20.00 Ochutnávky vín
VOC Znojmo formou pochůzkové
degustace, cimbálová muzika ŠMYTEC
Sobota 13. září
12.00–20.00 VOC ZNOJMO
– ochutnávky vín formou
pochůzkové degustace, cimbálová
muzika ŠMYTEC

MALÁ MIKULÁŠSKÁ
Pátek 12. září, Sobota 13. září
Ulička chudiny – NOVINKA
Zažijte atmosféru chudinské čtvrti
v době raného středověku.

C Vinařství Lahofer
D Kostel sv. Mikuláše na Mikulášském náměstí
E Cyklo Klub Kučera Znojmo a Bowling Znojmo
– Klidová zóna
F Informační centrum VOC ZNOJMO
Vlkova věž, Kollárova ulice
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DOPROVOD
ZNOVÍN ZNOJMO
Pátek 12. 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.
14.00–24.00 mázhaus ve firemní
prodejně na Horní České, prodej
burčáku a jakostních vín
Sobota 13. září
10.00–20.00 Loucký klášter –
mázhaus Kladivo – posezení a prodej
sudových vín a burčáku
10.00–20.00 naučná ochutnávka
a prodej vín ve Státním archivu
Znojmo, Divišovo nám.
10.00–24.00 mázhaus ve firemní
prodejně na Horní České, prodej
burčáku a jakostních vín
Neděle 14. září
9.00–18.00 Loucký klášter – mázhaus
Kladivo – posezení a prodej sudových
vín a burčáku

11.00–23.00 Vinotéka ART, Dolní
Česká – prodej lechovického burčáku
a lahvových vín
11.00–23.00 Café muzeum, nádvoří
JM Muzea, ul. Přemyslovců – prodej
lechovického burčáku a vín, grilované
speciality, hudební skupina Paroháči

VINAŘSTVÍ LAHOFER
Pátek 12. září
10.00–20.00 RAJSKÁ VINICE, pod
Mikulášským kostelem – ochutnávka
vín, prodej burčáku a moštu
10.00–22.00 NA KÁŘE, ul. Tkalcovská,
pod Mikulášským kostelem –
ochutnávka vín, prodej burčáku a moštu
15.00–22.00 Hotel LAHOFER,
Veselá 13. – ochutnávka vín, prodej
burčáku a moštu
Sobota 13. září
10.00–20.00 RAJSKÁ VINICE, pod
Mikulášským kostelem – ochutnávka
vín, prodej burčáku a moštu
10.00–22.00 NA KÁŘE, ul. Tkalcovská,
pod Mikulášským kostelem –
ochutnávka vín, prodej burčáku a moštu

Sobota 13. září
12.00 Slavnostní bohoslužba
s poděkováním za úrodu
17.00 Sváteční koncert Znojemského
komorního orchestru – řídí Willi
Türk Sólisté: soprán – Romana
Jedličková, tenor – Zdeněk Doležal,
housle – Gabriele Huss–Kubizek
23.00 Večerní modlitba

CYKLO KLUB KUČERA
ZNOJMO A BOWLING
ZNOJMO – KLIDOVÁ ZÓNA
Pátek 12. září, Sobota 13. září
13.00–20.00 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 ulice F. J. Curie a Sokolská).
Úschovna kol

VINNÉ SKLEPY LECHOVICE
Pátek 12. září
14.00–23.00 Dům umění,
Masarykovo nám. – tradiční
ochutnávka přívlastkových vín,
příjemné posezení v atriu, prodej
lechovického burčáku přímo
na náměstí, občerstvení
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
a lahvových vín
14.00–23.00 Café muzeum, nádvoří
JM Muzea, ul. Přemyslovců – prodej
lechovického burčáku a vín, grilované
speciality, hudební skupina Víkend
Sobota 13. září
11.00–23.00 Dům umění, Masarykovo
nám. – tradiční ochutnávka
přívlastkových vín, příjemné posezení
v atriu, prodej lechovického burčáku
přímo na náměstí, občerstvení
11.00–23.00 Jihomoravské Muzeum,
ul. Přemyslovců – tradiční ochutnávka
přívlastkových vín v unikátních
prostorách gotické chodby a Rajské
zahrady

í
p á t e k 12 . z á ř
září
a s ob o t a 1 3 .
10.00–20.00 Ochutnávka vín VOC
ZNOJMO z vinného baru

TIPY K NÁVŠTĚVĚ
MÁZHAUZŮ
VINICE HNANICE
Obroková 7 a 23
Pá 14.00–24.00
So 10.00–24.00
ARTE VINI
a Vinařství SIMENON
Zelenářská 5
Pá 14.00–24.00
So 14.00–24.00
MODRÝ SKLEP
Masarykovo nám. 21
Pá 13.00–24.00
So 10.00–24.00
VINAŘSTVÍ HANZEL
Divišovo nám. 1
Pá 14.00–22.00
So 10.00–22.00
VINAŘSTVÍ RODINY ŠPALKOVY
Obroková 8
Pá 14.00–22.00
So 10.00–22.00
MÁZHAUS
RODINY NOVÁKOVY
Kovářská 15
Pá 11.00–22.00
So 9.00–22.00
AMPELOS
Zelenářská 19
Pá 14.00–01.00
So 14.00–01.00

 Nejen v době vinobraní je milovníkům vína otevřen degustační stánek na Rajské vinici v historickém centru Znojma, pod kostelem sv. Mikuláše. Městskou vinici spravuje
vinařství LAHOFER, jehož produkci tady lze ochutnat s bonusem úchvatného výhledu
do krajiny.
Foto: lp

11.00–22.00 Hotel LAHOFER,
Veselá 13 – ochutnávka vín, prodej
burčáku a moštu
Neděle 14. září
11.00–20.00 Hotel Lahofer, Veselá 13 –
prodej burčáku, vína a moštu

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ
Pátek 12. září
17.00 Mše Svatá
23.00 Večerní modlitba

Pátek 12. září 13.00–22.00, Sobota
13. září 9.00–22.00 NOVÁ služba pro
cykloturisty: hlídání kol v prostoru
Klidové zóny.

INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO VLKOVA VĚŽ
Kollárova ulice
Pátek 12. září, Sobota 13. září
10.00–20.00 Informační centrum
VOC ZNOJMO, možnost vyhlídky
z věže

MÁZHAUZ U RUDGERUSE
– VINAŘSTVÍ KOŘÍNEK
Velká Mikulášská 18
Pá 13.00–24.00
So 10.00–24.00
MÁZHAUZ
NA MASARYKOVĚ NÁM. 19
Pá 13.00–23.00
So 09.30–23.00
MÁZHAUZ
U ZNOJEMSKÝCH
VINAŘŮ
(Dobrá vinice, Vinařství Hort,
Vinařství Kořínek, Vinařství Lahofer,
Vinařství Waldberg)
Obroková 12
Pá 15.00–21.00
So 10.00–21.00

www.znojemskevinobrani.cz
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Na vinobraní vejdete
novými branami
Vstupy do historického centra
města v době konání vinobraní letos
vymezí čtyři zcela nové brány. Lidé
jimi projdou na tradičních místech:
v ulicích Kollárova, Pontassievská,
Kovářská a Velká Michalská. Brány
budou mít tři vstupy a strážní válcovité věže propojené cimbuřím
a ochozem. Stěny pokryje imitace kamenného zdiva a střechy věží imitace
šindele. Věže ozdobí praporky v barvách vinobraní, tedy žlutočervené.
„Staré brány už byly nejen nevzhledné a ve špatném technickém
stavu, ale hlavně finančně a časové
náročné na stavbu. Vzhledem ke komplikované konstrukci je musela stavět
externí firma a každoročně se tím

zvedly náklady na vinobraní téměř
o půl milionu korun. Nové brány, které jsme nechali zhotovit, sice přijdou
na jeden a půl milionu korun, ale tato
investice se nám vrátí zhruba za tři
roky. Stavět by je měli naši zaměstnanci za pomoci drobné techniky,
tudíž náklady na jejich stavbu budou
ve srovnání s předešlými lety minimální,“ vysvětluje místostarosta Jan
Grois. Stavění těchto bran má být navíc i mnohem rychlejší.
Nové brány typově odpovídají
hradebnímu opevnění Znojma a svým
realistickým vzhledem zapadnou do zástavby města a doplní panorama znojemské historické architektury. Vzhled
bran odsouhlasili i památkáři. zp, lp

Co možná nevíte
o víně a burčáku
Stáří Vitis vinifera nebo-li vinné révy
se odhaduje na 65 000 000 let.
 První vinice na Moravě byly vysazeny Římany již ve 3. století n.l.
 Již Římané také hodnotili víno
a označovali je písmeny COS tedy
C – color, barva, O – odor, vůně, S –
sapor, chuť.
 Vinohrad a místo před ním
široké jako vůz poskytovaly právo azylu. Uchýlil-li se
tam bezúhonný člověk, nesměl být napaden tělesně ani
urážlivými slovy.
 Nejpřísněji na vinici byla
trestána krádež hroznů.
 Vykonavatelem moci nad
vinohrady byl horenský
soud, jehož hlavním představitelem byl perkmistr (horný),
člověk poctivý, spravedlivý, rozumný, soudný, a dobře rozumějící vinohradům.
 Nejvyšším perkmistrem českých vinic je nazýván svatý Václav.
 Vinaři nesměli hlídat vinice spolu
s ženami bez vědomí majitele vinice.
 Většina vinohradů v České republice,
tedy 96 %, se nachází na Moravě.
 Člověk se zdravými smysly může
rozeznat ve víně až 1 000 vůní.
 Pojem viskozita znamená hustotu
vína, která je dána obsahem alkoholu. Čím více alkoholu, tím větší
viskozita a pomalejší stékání víno
po stěnách sklenky.
 Burčák je výrobek získaný kvašením
hroznového moštu se skutečným


obsahem alkoholu vyšším než 1%
objemové a nižším než tři pětiny
celkového obsahu alkoholu v procentech objemových.
 Částečně zkvašený hroznový mošt
smí být nabízen ke spotřebě pod
označením burčák, pochází-li vý-

lučně z vinných hroznů, které byly
sklizeny a zpracovány na území České republiky.
 Produkt vyrobený ze zahraničních
hroznů není burčák, ale smí být nazýván pouze jako částečně zkvašený
hroznový mošt.
 V litru burčáku se odhaduje vypití až
6 000 000 000 kvasinek.
 Burčák obsahuje četné množství kvasinek a vitaminů, zejména vitaminů
B. Jedním z nich je thiamin neboli
vitamín B1, který podporuje srdeční
činnost.
 Burčák má velmi pozitivně čisticí
působnost na trávicí ústrojí.
 Burčák se podle vinařského zákona smí prodávat pouze od 1. srpna
do 30. listopadu.
lp, fk

 Pozdrav od kapely Monkey Business:
„Naši milí Znojemští,
přijedeme za vámi se srdcem na dlani a voničkou líbezných písní na rtech, strunách,
klávesách i paličkách. Po koncertě popijeme pivečka, červeného vínečka s colou
a možná si dáme i Drátěnku (rum s octem). Rozhodně nepůjdeme spát dříve, než uvidíme dvojmo.“ Monkey Business zahrají 12. 9. na Masarykově náměstí.

Moravš vinaři nabídnou
novinky i oceněná vína
Mezi největší lákadla znojemského vinobraní patří bezesporu široká
nabídka kvalitního vína a burčáku.
Letos z produkce dvaatřiceti vinařství
z oblasti Moravy.
Znovín Znojmo představí absolutní
novinku – řadu prémiových vín značky Ledňáček říční. Vinařství Kořínek
Hnanice nabídne na vinobraní Ryzlink
vlašský 2013 z nové řady lehkých vín
Pozdravy národního parku a také svá
nová vína zatříděná do VOC Znojmo
– Veltlínské zelené a Sauvignon s novými uměleckými etiketami, vyrobenými
technikou linorytu.
Vinice Hnanice otevře brány nového hotelu nacházejícího v Národním
parku Podyjí. Hotel Vinice Hnanice
přináší bohatou nabídku aktivit pro
milovníky dobrého vína. Vinice se také
pochlubí fenomenálním úspěchem
svých vín oceněných ve světě.

A v neposlední řadě sdružení VOC
Znojmo představí kromě široké nabídky
kvalitních vín z produkce sedmnácti
vinařství znojemské oblasti také šest
výjimečných vín, oceněných na mezinárodní soutěži San Francisco International Wine Competition. Návštěvníci
vinobraní je budou moci degustovat
před rotundou sv. Kateřiny. „V rámci
jedinečné ochutnávky vín VOC Znojmo
mohou návštěvníci vinobraní ochutnat odrůdy Sauvignon, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené. Atmosféru ochutnávky dokreslí i nově opravené návrší
rotundy sv. Kateřiny, které návštěvníci
uvidí poprvé v podobě známé z minulých
století,“ říká František Koudela, ředitel
Znojemské Besedy, která vinobraní pořádá. Znojmo tak nabídne návštěvníkům
vinobraní skvělou zábavu s přívlastkem
toho nejlepšího ze sluncem zalitých moravských vinic.
lp

Oslava vína i historie aneb
Výstava o vinobraní
Dobové dokumenty i autentické
předměty z archivů lidí, kteří jsou neodmyslitelně spjati se Znojemským
historickým vinobraním, ale také
z různých muzeí a dalších institucí
nabídne nová výstava Oslava vína
i historie.
V Domě umění ji připravili pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě
za finanční podpory města Znojma
a Jihomoravského kraje. Návštěvníkům poskytne pohled na každoroční
tradiční vrcholnou kulturně-společen-

skou událost města Znojma z různých
úhlů. V hlavních rolích bude historický
průvod s příslušnými dějinnými souvislostmi, zrod celé akce, osobnosti, které
se o ni v průběhu desetiletí zasloužily.
Zajímavostí budou jistě originální artefakty středověké kultury z doby vlády
krále Jana Lucemburského.
Vernisáž je připravena na 4. září
od 14.00 hodin a výstava potrvá
do 22. listopadu. V rámci Dnů evropského dědictví bude ve dnech 5.
až 14. září vstup na výstavu zdarma. lp
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ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ
Čtyři záchytná parkoviště v době konání
Znojemského historického vinobraní 2014
Městská plovárna Louka – Melkusova ul.
Areál Malá Louka – Vídeňská ul.
Areál bývalé Fruty – Dobšická ul.
SOU a SOŠ Přímětická – Přímětická ul.

Vstup zdarma 12. a 13. 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

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.

Přímětice, hřbitov

Mariánské nám.

Přímětice, hřbitov

sobota 13. září

2014

Dobšická, u Baumaxu

pátek 12. září

2014

Oblekovice, Casino

V době uzavření historického centra města se musí občan bydlící v této
části města při vstupu 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. Obroková 10/12, Obroková
1/12 a Obroková 2/10 jsou pouze korespondenční adresy. Osoby s uvedenou
adresou nejsou považovány za osoby
bydlící v uzavřené zóně a nemají nárok
na vstup na vinobraní zdarma.

210 Kč
230 Kč
310 Kč

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM
VINOBRANÍ

Oblekovice, Casino

INFORMACE PRO BYDLÍCÍ
V UZAVŘENÉ ZÓNĚ

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
Komenského nám. budou tyto zastávky přemístěny ve směru k nádraží
ČD na Mariánské nám. do prostoru
parkoviště mezi ul. Havlíčkova a Studentská a ve směru k nové nemocnici na ul. Havlíčkova – Kino Svět,
a to v termínu od 00.00 hod. 11. 9.
do 24.00 hod. 14. 9. 2014.

KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM
VINOBRANÍ

Dobšická, u Baumaxu

Ve čtvrtek 11. 9. od 7.00 hod do neděle 14. 9. do 24.00 hod. platí úplná
uzavírka Komenského náměstí od ulic
Jana Palacha, Studentská a Kovářská.

Jednotlivý vstup – pátek 12. 9.
Jednotlivý vstup – sobota 13. 9.
Permanentka 12. a 13. 9.
Permanentka (studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé
s provozovnami v uzavřené zóně) 12. a 13. 9.
Turnaje 12. a 13. 9. (držitelé platné
vstupenky mají na turnaje vstup zdarma)

Mariánské nám.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

kova 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

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2014

Přímětice, hřbitov

Vjezd do uzavřené zóny (MPR)
v době konání ZHV je všem vozidlům
zakázán od pátku 12. 9. (9.00 hod.)
do soboty 13. 9. (24.00 hod.) vyjma vozidel bezpečnostních složek a ve výjimečných případech vozidlům se zvláštním
povolením pořadatele akce.
Pro zásobování je vjezd do centra města povolen v pátek 12. 9.
do 12.00 hod. a v sobotu 13. 9.
do 8.00 hod. Vjezd je možný na nezbytně
nutnou dobu k naložení a vyložení zboží
a materiálu, neboť v celé MPR je zákaz
stání a parkování od čtvrtka 11. září,
7.00 hod. do neděle 14. září, 10.00 hod.

Přímětice, hřbitov

VJEZD DO UZAVŘENÉ ZÓNY

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 Kot-

Mariánské nám.

Kompletní uzavírka města Znojma
ve dnech konání ZHV bude od 12. 9.
(9.00 hod.) do 13. 9. (24.00 hod.). Uzavřena bude silnice I/38 v místě od křižovatky
ul. Pražská s místní komunikací ul. Legionářská po křižovatku ul. Dukelských
bojovníků se silnicí I/53 ul. Brněnská.
Historická část města (MPR)
bude pro veřejnost uzavřena v pátek
12. 9. od 12.00 do 22.30 hod. a v sobotu 13. 9. od 8.00 do 22.30 hod. V této
době bude také probíhat prodej a kontrola vstupenek na ZHV. Vstup do MPR
bude možný pouze s platnou identifikační páskou.

OBJÍZDNÉ TRASY MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Dobšická, u Baumaxu

UZAVŘENÍ MĚSTA A CENTRA

Oblekovice, Casino
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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
Přímětice, 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).
PŘEHLED ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠŤ V DOBĚ KONÁNÍ ZNOJEMSKÉHO
HISTORICKÉHO VINOBRANÍ:
Městská plovárna Louka - Melkusova ul., Malá Louka - Vídeňská ul., Areál
bývalé Fruty - Dobšická ul., SOU a SOŠ Přimětická - Přimětická ul.
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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
Přímětice, 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 hod. a od 14.00 do 20.50 hod. 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).

www.znojmocity.cz
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Dny evropského dědictví navšvíte letos s bonusem
Znovu po roce nabídne město
Znojmo jako garant koordinující přípravu a průběh celoevropské akce
Dny evropského dědictví zájemcům
návštěvu vybraných památkových
objektů zdarma.
Dny evropského dědictví 2014
se v České republice uskuteční
v týdnu od 6. do 14. září.
Národní zahájení EHD
se bude konat v Opavě.
Národní téma pro rok 2014 je
Návraty ke kořenům.
„Bereme Dny evropského dědictví, čili European Heritage Day (EHD),
jako příležitost k tomu, abychom
ukázali občanům a mládeži největší
stavebně-historické klenoty našeho
města,“ komentuje základní poslání
tradiční akce starosta města Vlastimil Gabrhel. Tak jsou ostatně EHD
pojímány v celoevropském kontextu.
Jde o významnou kulturně poznávací
společenskou akci, jejímž cílem je posílit historické povědomí lidí. Důraz
se přitom klade na vnímání mezinárodního kontextu národního kultur-

ního bohatství každé země. A v tomto
smyslu má samozřejmě také historické
město Znojmo co nabídnout. Kromě
památek, které jsou tu zdarma zpřístupněny každoročně, se letos budou nabízet i dvě novinky. Zájemci
si budou moci prohlédnout Vlkovu
věž na Kollárově ulici a Střelniční věž
v Hradebním příkopu. Bonusem letošního ročníku EHD bude mimořádná doprovodná akce. V Domě umění
na Masarykově náměstí se uskuteční výstava Vinobraní – oslava vína
i historie. Na vernisáž jsou zájemci
zváni 4. září od 14.00 hodin. Expozice
bude v prvním patře galerie přístupná

do 22. listopadu. V rámci Dnů evropského dědictví bude vstup na výstavu
5.–14. září zdarma.
xa

» 6.–7. 9. Radniční věž,
Obroková 12, 9.00–17.00 hod

» 7. 9. Znojemský hrad,
Hradní 10, 9.00–17.00 hod

» 7. 9. Městské divadlo Znojmo,
Dny evropského dědictví otevřou:

» 6. 9. Dům umění
– Masarykovo náměstí 11,
9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.
» 6. 9. Minoritský klášter
– JMM, Přemyslovců 6,
9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.
» 6. 9. Premonstrátský klášter,
Loucká 25, 9.00–17.00 hod.
» 6. 9. Weinbergerova vila,
Rudoleckého 860, 9.00–17.00 hod.

náměstí Republiky 20,
9.00–16.00 hod
» 7. 9. Pivovar,
Hradní 2, 9.00–17.00 hod.
» 8. 9. Vlkova věž,
Kollárova, 10.00–18.00 hod
» 8. 9. Střelniční věž,
Dolní park, 9.00–17.00 hod.
» 9.–10. 9. Znojemské podzemí,
Slepičí trh 2, 9.00–17.00 hod.

Divadelní fesval předčil očekávání
Téměř dva tisíce diváků navštívilo
druhý ročník divadelního festivalu
Znojmo žije divadlem!
Více než týden stál na znojemském
Horním náměstí symbol festivalu obří šapitó. Během divadelní přehlídky
mohli diváci navštívit 18 zajímavých
představení na 11 scénách. Ožilo nejen
městské divadlo, ale především atraktivní letní scény jako jsou Kapucínská
zahrada za Vlkovou věží, Hradební
příkop, náměstí a ulice v centru města, jízdárna Louckého kláštera a Kino
Svět. Jen kvůli deštivému počasí se
vystoupení původně plánovaná na vyhlídce Na Káře a v Centru Stará Vodárna musela přesunout právě do šapitó.
„Program letošního festivalu jsme
připravili tak, aby si každý přišel na své
a divadlo ho oslovilo. Novinkou byla
pouliční divadelní kapela ORCHESTR PÉRO ZA KLOBOUKEM, která
měla naplnit náš slogan Znojmo žije
divadlem a věřím, že se tak stalo! Lidé
se zastavovali a pozorně zhlédli jejich četná vystoupení přímo v ulicích
města“, konstatuje František Koudela
ředitel Znojemské Besedy.
Festival nabídnul rozmanitou paletu divadelních forem, od již už zmíněné
pouliční divadelní kapely přes taneční
smršť divadla VESELÉ SKOKY, experimentální divadlo ANPU, mrazivou

Karel Roden, který nikoho nenechal
na pochybách, že je hercem mimořádného formátu. A dále KOMEDIOGRAF: TROS BOYS s Vladimírem
Polívkou, Jakubem Žáčkem a Lukášem
Pavláskem. Tři neurvalí romantici bez
servítek naplnili šapitó do posledního místa. Česko-francouzský soubor
DÉCALAGES předvedl dechberoucí vzdušnou akrobacii a BRATŘI
V TRICKU pohybově-cirkusovou humoresku na motivy Vančurova Rozmarného léta. Brilantní žonglování,
provazochodectví a akrobacie završily

týdenní maraton pestrých vystoupení.
K příjemné festivalové pohodě přispěla místní vinařství, která každé představení doplnila ochutnávkou vín.
„Jsem potěšen, že návštěvnost
předčila očekávání. A jsme rádi, že
si Znojmáci našli cestu na jednotlivá představení. Navíc pociťujeme, že
divadelní festival svou popularitou
začíná přesahovat hranice regionu,
směrování propagace ze strany Znojemské Besedy na celou Jižní Moravu
je jistě správné,“ uzavírá povedený
ročník František Koudela.
ja

 Vitor Tavares Mende vyučoval tanec
v Londýně a v Lisabonu. Na divadelním
festivalu ve Znojmě vedl taneční workshop
a pro pohyb nadchl nejednoho účastníka.
Foto: Archiv ZB

politickou satiru v podání DIVADLA
LÍŠEŇ, hudbu Lenky Dusilové v tanečním představení SPITFIRE COMPANY, vzdušnou akrobacii, ale také
pohádky pro děti a taneční workshop.
Mezi divácky nejžádanější patřila představení STUDIA HRDINŮ
s titulem SAM. Hlavní roli ztvárnil

 Žádné blondýny! Ale Jakub Žáček, Vladimír Polívka a Lukáš Pavlásek alias diváky nadšeně přijaté představení KOMEDIOGRAF: TROS BOYS.
Foto: Libor Duchoň
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Tour de burčák 2014:
vinicemi na kole i pěšky
Naplánujte si s rodinou nebo přáteli výlet po vinařských stezkách Znojemska. Předposlední sobotu v září
se ve Znojmě a jeho okolí bude konat další ročník akce s názvem Tour
de burčák, kterou připravila Nadace
Partnerství ve spolupráci s městem
Znojmem, Znovínem Znojmo a dalšími vinaři.

 Ilustrační foto.

Na kole nebo pěšky budou moci
zdatní turisté i rodiny s dětmi zažít
atmosféru podzimu mezi vinicemi,

objevit tajemství vinných sklepů nebo
ochutnat místní speciality. Tour de burčák po vinařských stezkách Znojemska, který proběhne v sobotu 20. září,
je určen široké veřejnosti, zdatným
sportovcům i rodinám s dětmi. Start
i cíl je v Louckém klášteře ve Znojmě. Registrace účastníků probíhá mezi
devátou a jedenáctou hodinou. Startovné sto korun platí
pouze účastníci nad 18
let. V ceně startovného je
zahrnuta sklenička s nosičkou a cyklopas s mapou tras a razítkovacích
míst.Připraveny jsou dvě
trasy pro cyklisty (o délce 24 km nebo 41 km)
a jedna trasa speciálně
pro pěší (o délce 13 km).
Na jednotlivých trasách jsou domluveny zastávky ve vinných skleFoto: Archiv ZL
pech a na zajímavých
místech, kde mohou turisté ochutnat
místní speciality. V cíli trasy poté proběhne losování o zajímavé ceny.
zp
Agrární komora
Znojmo

Generální partner MR v orbě 2014
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Dívčí nožky rozšlápnou hrozny
na jubilejním BURČÁKFESTU
Chcete-li svlažit hrdlo dobrým burčákem či
kvalitním vínem firmy
Znovín a nádavkem
posedět s přáteli v příjemném prostředí, pak
je BURČÁKFEST 2014 tou
pravou volbou.
Letošní jubilejní 10.
ročník je po dva dny 26.
a 27. září, jak velí tradice, opět usazen v prostorách Louckého kláštera.
Nabídne vedle bohatého
kulturního programu
a chutné gastronomie
především čtyři druhy  Ilustrační foto.
Foto: Archiv ZL
burčáku firmy Znovín
i ochutnávky sauvignonů, tramínů, hudby skupiny GNOMUS na nádvoří
ryzlinků a dalších vín produkce vy- kláštera ve 14.00 hod. Po jeho skončení
hlášené firmy.
vystoupí v 16.00 hod. kapela EMIOchutnávky ve Štukovém sále NENT, v 18.00 JAVORY BEAT HANY
a sklepení kláštera budou po celou dobu A PETRA ULRYCHOVÝCH, CIMtrvání festivalu připravené formou pla- BÁLOVÁ MUZIKA A. STEHLÍKA
cených bločků, a to v pátek a v sobotu a ve 20.00 spustí ROCKOVÝ VEČER.
26. a 27. září od 16.00 do 23.00 hodin.
Bohatá kulturní i gastronomická
Samotný program BURČÁKFES- nabídka toho na sobotní den slibuje
TU odstartuje v pátek v 16.00 hod. ovšem daleko více. Stačí jen navštívit
DUO CARRIE, od 17.00 začnou hrát desátý BURČÁKFEST a přesvědčit se.
ZNOJEMŠTÍ HUDEBNÍCI, od 18.00 Vstupenku získáte pouze na místě (Pá
CIMBÁLOVÁ MUZIKA A. STEHLÍ- 160 Kč, So 190 Kč, dvoudenní 260 Kč,
KA a v 19.00 vystoupí skupina EDDIE děti do 10 let v doprovodu dospělého
STOILOW.
zdarma, snížené vstupné pro děti 10–
V sobotu se festival rozběhne již 15 let a držitele průkazu ZTP 100 Kč).
od 11.00 hod. a jedno z hlavních lá- Vjezd za účelem nákupu vín přes dvůr
kadel BURČÁKFESTU – ŠLAPÁNÍ kláštera bude v době festivalu (po sloHROZNŮ BOSÝMA DÍVČÍMA NO- žení vratné kauce 300 Kč a s omezením
HAMA – začne za zvuků středověké na půl hodiny) bezplatný.
lp

Znojmo Burčák Tour Kooperavy
není jen pro sportovce
Znojmo Burčák Tour Kooperativy
– novinka letošního seriálu Kolo pro
život, která se koná v sobotu 6. září
v centru Znojma a v Dobšicích, není
určena jen sportovcům. Organizátoři
pamatovali i na diváckou obec včetně té nejmladší.
Vedle již přihlášených závodících
sportovců se mohou i 6. září přihlásit děti, které mají startovné zdarma
a chtějí závodit. Na akci jsou ale vítání
zástupci všech generací z řad veřejnosti. Čeká je celodenní zábava připravená
již od 9.00 hodin v lesoparku vedle
nově vybudované cyklostezky v Dobšicích, kde je také cíl závodu.
Děti se mohou těšit na spoustu her
a soutěží, LEGO stan, pumptrack i bohatou tombolu. Pestrému kulturnímu
programu bude vévodit v 15.00 hodin
koncert skupiny ČECHOMOR.

Vstup je zdarma, ovšem dobrovolnému příspěvku se meze nekladou.
Vybrané peníze totiž půjdou na podporu obecně prospěšné společnosti Pomocné tlapky, která se zabývá chovem,
předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy pak předává
do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela
nebo částečně upoutáni na invalidní
vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními
a lidem s kombinovaným onemocněním.
„Děkuji za vstřícnost a velkou
podporu městu Znojmu, obci Dobšice
a dalším obcím, kterými závod projíždí,“ poděkoval za spolupráci hlavní
organizátor závodu Kolo pro život Miroslav Kučera. Více informací najdete
také na www.kolopro.cz.
lp

www.znojmocity.cz
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Znojmo se připojuje k Evropskému týdnu mobility
V letošním roce proběhne již
13. ročník EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY 2014, tentokrát nese mezinárodní kampaň téma NAŠE ULICE,
NAŠE VOLBA.

V týdnu od 15. do 21. 9. budou
ve Znojmě na různých místech města
připraveny pro veřejnost zajímavé akce
na podporu využívání alternativních
způsobů dopravy, zdravého pohybu
a životního stylu. Nechte své auto odpočinout a podpořte tím mezinárodní
kampaň i vy! V programové nabídce
EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY si podle svých zájmů vyberou děti
i dospělí. Bonusem je vstup na jednotlivé akce zdarma!
PUTOVNÍ VÝSTAVA KAŽDÝ SVÉHO
ZDRAVÍ STRŮJCEM
Pondělí 15. 9.
Horní náměstí 10.00–18.00
Úterý 16. 9.
Horní náměstí 9.00–17.00

Liga proti rakovině Praha představuje téma prevence rakoviny z přívětivější stránky. Interaktivní výstava
je určena pro dospělé i děti. Součástí
výstavy jsou panely určené i nejmenším dětem a připraveny jsou pro ně
zábavné hrátky a odměny. Každý dospělý zájemce si může nechat změřit
některé základní zdravotní ukazatele.
Na místě bude přítomen dermatolog, který zdarma prohlédne mateřská
znaménka, pihy a jiné změny na kůži.
Záštitu nad výstavou převzal starosta
Vlastimil Gabrhel.
Výstava představí vtipné grafiky
Miroslava Bartáka a dalších umělců.

FILM KRÁSKA A BICYKL
Středa 17. 9. Kino Svět 17.00
Proč dívky z britského Darlingtonu nepovažují ježdění na kole za cool,

proč jim připadá dětinské a nebezpečné? A proč naopak dívky z Brém vidí
kolo jako dopravní prostředek, který
jim dává volnost, a mají z něj potěšení? Britsko-německý snímek mapuje
život dvou skupin dívek, které od sebe
odděluje moře a rozdílné společenské
klima. Po skončení filmu následuje
beseda s hostem. Partnerem akce je
občanské sdružení Auto*Mat.

» DEN BEZ AUT
Čtvrtek 18. 9.
Horní park 13.00–17.00,
Centrum Vodárna 19.00
Osvětová kampaň bude ve Znojmě
prezentována za pomocí partnerů
Cyklo Klubu Kučera, Městské policie
Znojmo, Oblastní charity Znojmo,
zdravotními potřebami HandicapZn
a TyfloCentrem.
V horním parku čeká návštěvníky
výstava a testovací jízdy elektrokol,
bezpečnostní prohlídky jízdních kol,
šlapací káry, trojkolky a koloběžky,
dopravní testy a kvízy pro menší
i větší děti, informační stánek o cykloturistice na Znojemsku, chůze poslepu s bílou holí a jízda na dvojkole,
překážková dráha pro invalidní vozík.
V Centru Vodárna je připraven
od 19.00 workshop Kino na vlastní

pohon. Sami diváci budou šlapat
do pedálů tří upravených kol a zajišťovat tak prostřednictvím alternátoru
z automobilu energii pro projektor,
který bude promítat film Kluk na kole.
Akci organizovanou Cyklo Klubem
Kučera ve spolupráci s olomouckou
komunitní zahradou Za()hrada zajisté zpříjemní ochutnávka vín.

MISTROVSTVÍ EVROPY
V BIKETRIALU
Pátek 19. 9. a Sobota 20. 9.
Horní náměstí, Gránice
Sportovně – kulturní akce, o níž
podrobnější informace najdete na této
straně a na straně 16.
PROJEĎTE SE MAŠINKOU
Sobota 20. 9.
město Znojmo 9.00–18.00
Turistický vláček jezdí po celý den
městem Znojmem zdarma!
ZNOJMEM KROK ZA KROKEM
Neděle 21. 9.
město Znojmo 10–11.30
Vycházka s REMO – Agency, s.r.o.
po zajímavostech Znojma a blízkého
okolí. Sraz pro všechny zájemce bez
rozdílu věku je u Turistického informačního centra na ulici Obroková.

Na biketrial přijedou K.I.T.T i hvězdy Óčka
Dva dny, 19. a 20. září, bude Znojmo hostitelem Mistrovství Evropy
v biketrialu. Součástí významné sportovní události, o které se podrobně
rozepisujeme také na straně 16, je
i bohatý kulturní program.
Mottem organizátorů, se kterým
do pořádání sportovního klání šli, je
prosté: Každý si v programu najde to
své. Vedle závodů tak nabídne mistrovství mnohem více zážitků pro sportovce i širokou veřejnost.
Největší část doprovodného programu se odehraje na Horním náměstí
ve Znojmě. V pátek tu od 18.30 propukne slavnostní ceremoniál, na kterém se
představí účastnické země, vystoupí
děti z DDM Znojmo a po zahájení starostou Znojma Vlastimilem Gabrhelem
a prezidentem Evropské biketrialové
unie Liborem Musilem dorazí na náměstí průvod závodníků. Po trase z horního parku přes náměstí Komenského
a Kovářskou ulici ho na Horní náměstí
povede legendární automobil ze seriálu
Knight Rider K.I.T.T.
Sobota pak nabídne celodenní
program pro malé i velké, pro spor-

 Jednou z hvězd mistrovství biketriálu bude i úspěšná modelka Veronika Chmelířová Procházková, která má ke sportu díky rodinnému zázemí hodně blízko.
Foto: Archiv VCH

tovce i milovníky kultury. Se startem
závodů v 9.00 hod. na Horním náměstí
vyroste skákací hrad a trampolína, děti
si mohou nechat pomalovat obličej,
dospělí si zas budou moci vyzkou-

šet simulátory a trenažéry ÚAMK.
Po celý den zde bude vystaven K.I.T.T.
Od 14.00 hod. až do večera bude znít
živá hudebně nabitá ÓČKO LIVE
SHOW s hvězdným týmem: DJ Lee-

Mac, moderátor MatYes, rapper LIPO
a zpěvačka YANNA.
V rámci odpoledne dorazí na pódium i vlajkonoš české olympijské
výpravy v Aténách 2004 Květoslav
Svoboda, II. vicemiss ČR a Miss Elegance 2007 Veronika Chmelířová
Procházková a pětinásobná mistryně
ČR ve sportovním aerobiku Kateřina
Protivínská Přikrylová. Chybět nebude
ani ochutnávka vín VOC Znojmo či
vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže
Znojmo.
V areálu bývalého pivovaru bude
po celý den hrát dvojice Emil & Jakub,
účastníci soutěže Československo má
talent 2012. Jejich hudba je ovlivněna styly hip-hop, house, drum’n‘bass
nebo trap.
V sobotu odpoledne bude zdarma
jezdit turistický vláček, a to speciální
trasou mezi Horním náměstím a Gránickým údolím. Vláček bude takovou
spojnicí mezi jednotlivými závodními trasami biketrialu. Znojmo prostě
čeká jedna velká kulturně-sportovní
show, kterou by si neměl nechat nikdo
ujít.
zp
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Do Znojma se sjedou nejlepší jezdci biketrialu.
Utkají se o tul mistra Evropy
Dva dny, 19. a 20. září, bude Znojmo hostitelem Mistrovství Evropy
v biketrialu. Uskutečnilo se tu již mistrovství České republiky a závod evropského poháru v biketrialu. Vůbec
poprvé se ale do Znojma soustředí
pozornost těch nejlepších evropských
jezdců.
Do Znojma tak zavítají špičkoví jezdci z celé Evropy a budou se prát
o medaile celkem v osmi kategoriích.
Česká republika patří v biketrialu mezi
absolutní špičku, však také aktuálním
mistrem světa je Čech – Václav Kolář.
Ten se postaví na start i ve Znojmě a bude
patřit mezi favority ve své kategorii.
CO JE BIKETRIAL
Biketrial – jízda na kole přes překážky, známá také pod názvem
„cyklotrial“, má řadu příznivců. Ve Znojmě se biketrial jezdí
déle než čtvrt století. Závodní tratě jsou tvořeny několika
kontrolními úseky v délce asi
30–50 m, které jezdci překonávají
v určitém časovém limitu na speciálních kolech.
Své želízko v ohni bude mít i znojemský klub biketrialistů. Šestnáctiletý
Marek Hlávka bude usilovat o vítězství
v juniorské kategorii. Ostatně předpoklady pro to má. Pokud naváže na své
dosavadní sportovní úspěchy, přestoupí brzy z kategorie juniorské do nejvyšší kategorie Elite, a stane z něj tak
profesionální závodník.
Na jih Moravy tento závod přivedly
společně Dům dětí a mládeže Znojmo
a SC SK ÚAMK BIKETRIAL Znojmo.
„Organizace mistrovství Evropy navíc
tak, jak jsme ji chtěli pojmout my, to je
i s bohatým kulturním programem, je
časově i finančně náročná věc. Proto

bychom rádi poděkovali jak městu
Znojmu, tak našim partnerům za je-

 Marek Hlávka na závodech ve Španělsku.

jich podporu,“ říká za organizátory Jan
Alexa. Reportáže ze závodů nabídne

také televizní stanice Óčko a Česká
televize.
zp
PARKOVÁNÍ S OMEZENÍM
V pátek 19. září a v sobotu 20. září
nebude možno parkovat na celém Horním náměstí. Důvodem je
právě Mistrovství Evropy v biketrialu. Na Horním náměstí bude
umístěno jak pódium, kde bude
probíhat doprovodný kulturní
program, tak i jedna z umělých
závodních tratí. Rovněž nebude
možné v tyto dny nechat auto
na placeném parkovišti na náměstí Svobody (na tom dále
od lázní). Toto parkoviště bude
vyhrazeno pro závodníky, rozhodčí a organizátory závodu.

Foto: Luboš Hlávka

Závodit se bude v centru města i v přírodě
Biketrialové tratě mají jednu výhodu. Kromě přírodních překážek se dají
vytvořit i umělé. „Umělými překážkami
tedy skružemi, trámy, paletami, lešením
a podobně bude tvořena trať v pivovaru
a na náměstí. Tyto tratě začneme stavět již několik dní před závodem, aby
v sobotu bylo vše nachystané. V Gránickém údolí naopak využijeme jeho
přírodních krás a členitosti. Závodníci
budou zdolávat kameny, kmeny, stráně
nebo potoky. Pro návštěvníky to bude
jistě zajímavá podívaná,“ říká jeden
z organizátorů závodů Jan Alexa.
Znojmáci budou moci sportovcům fandit na několika stanovištích
v Gránickém údolí a na tratích v areálu
pivovaru a na Horním náměstí. Vše, co
se na tratích bude dít, bude rovněž komentovat moderátor na pódiu na Horním náměstí.
zp

 Závodit se bude jak v centru města, tak v Gránickém údolí. Jednotlivá stanoviště jsou znázorněna na mapce. Více informací nejen k samotným závodům na www.mebiketrial.cz.
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