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Prázdniny odstartuje bitva i zábava

Zastupitelé jinde
Ještě jednou před prázdninami se
sejdou znojemští zastupitelé. Zasedání
zastupitelstva se koná v pondělí
29. června od 9.00 hodin nově ve velkém sále budovy úřadu na náměstí
Armády. Program zasedání zastupitelstva bude předem k dispozici na stránkách www.znojmocity.cz.
zp

Hlas pro Vlkovu věž

■ Znojemské kulturní léto startuje! V bohatě poskládané dvouměsíční programové nabídce si každý najde svoji „parketu“.
Čekají vás koncerty, festivaly, vinné sklípky, letní kino, alternativní hudba, divadelní představení nejen pro malé i velké, výstavy, různé
soutěže, gastro zážitky, ochutnávky vín, sportovní akce i jedna rekonstrukce slavné bitvy u Znojma (na snímku). Více informací najdete
uvnitř LISTŮ nejen na stranách 8 a 9.
lp

Vlkova věž ve Znojmě se poprvé
dostala do hledáčku prestižní soutěže
TOP vinařský cíl. Pro informační centrum VOC Znojmo, vinotéku a vyhlídkovou věž v jednom může veřejnost
hlasovat až do 30. září. „Vychutnejte si
vína VOC Znojmo přímo na ochozu
Vlkovy věže s atraktivním a málo známým výhledem na historické město
Znojmo a jeho okolí,“ vyzývá Michal
Šetka, jeden z největších odborníků na
víno u nás a zároveň garant soutěže
podporující právě Vlkovu věž. Hlasovat
pro Vlkovu věž můžete prostřednictvím
webu www.topvinarskycil.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 15. října. Tisíce turistů chtějí každoročně
spojit víno a cestování. Orientovat se
v nabídce jim má pomoci právě soutěž
TOP vinařský cíl, která probíhá letos
počtvrté.
lp

Billboard hlásá: Jedete správně
Na D1, nejfrekventovanější dálnici v České republice, míjí řidiči na
sto dvanáctém kilometru směrem od
Prahy nový billboard. Láká do Znojma na nejtypičtější odrůdy regionu
– na vína odrůd Sauvignon, Ryzlink
rýnský a Veltlínské zelené.
„Billboard, který by cílil obecně
na víno a VOC Znojmo, využíváme
vůbec poprvé. Zatím jsme billboardovou kampaň zaměřovali vždy na
konkrétní akci – na květnový Festival
vína VOC Znojmo. Věřím, že si billboardu řidiči všimnou a pojedou
správným směrem,“ říká s úsměvem

Další billboard Jedete správně se
přidá začátkem července, ale o něco
jižněji.
Bude tentokrát nabádat ke sjezdu
z rychlostní silnice R52 ve směru
z Brna do Vídně,
a to na sjezdu do
Pohořelic. K cestě dlouhé padesát
kilometrů
za
znojemskými
víny bude lákat
po celé prázdnitz, lp
■ Do Znojma je to od prvního billboardu na D1 asi devadesát kilometrů. ny.

František Koudela, předseda VOC
Znojmo. Billboard budou řidiči
vidět na dálnici po celý červen a červenec.

■ Vlkova věž.

Foto: Archiv ZL

2

Zpravodajství

AKTUÁLNĚ
PLOT PRO AZYLOVÝ DŮM
Azylový dům na Přímětické ulici
dostane nový plot. Stavební práce
provede za 355 000 korun znojemská firma ZNOJSTAV, s. r. o. Zakázku
malého rozsahu vyhrála v e-aukci,
kterou připravila Správa nemovitostí
města Znojma. Před samotnou prací
bude nutné rozbourat část nadzákladového zdiva. Na místo přijde
nová zídka, plotová stříška a oplocení z drátěného pletiva včetně ocelových sloupků. Práce by měly začít
koncem června a potrvají asi pětačtyřicet dní.
FOTBALISTÉ I STAROSTA
POMOHLI
Na dětské oddělení znojemské
nemocnice putoval šek na třicet tisíc
korun. Šlo o výtěžek z benefičního
utkání týmu 1. SC Znojmo a osobní
příspěvek starosty Znojma a poslance Vlastimila Gabrhela. Benefice byla
zároveň rozlučkou s dlouholetým
kapitánem týmu Todorem Yonovem.
Do rukou primáře dětského oddělení
Petra Bloudíčka aředitele nemocnice
Miroslava Kavky předával výtěžek
fotbalista se starostou a organizátorem benefice Karlem Hodákem.
LÁZNĚ V PÉČI ÚDRŽBÁŘŮ
Městské lázně ve Znojmě jsou od
19. června zavřené. V letních měsících je čeká běžná údržba. Čistit se
budou bazény, prostory dostanou
novou výmalbu a provedeny budou
další nezbytné práce tak, aby se
mohly lázně návštěvníkům otevřít
znovu se začátkem školního roku.
ŘEDITELEM ROLAND FILA
Novým ředitelem Centra sociálních
služeb bude od 1. července Roland
Fila. Má nejen zkušenosti s vedením
týmu lidí, ale splnil také další požadavky a kritéria, která jsou spojená
s výkonem funkce ředitele Centra
sociálních služeb.
CYKLO-BĚH PROTI DROGÁM
Znojmo se připojilo kposelství Město
bez drog. Radnici proto navštívili
účastníci cyklo-běhu za Českou republiku bez drog. Ořešení problematiky
drog se zástupci cyklo-běhu debatovali místostarosta Jan Blaha, vedoucí
odboru sociálních věcí azdravotnictví
Šárka Gambasová, preventistka Městské policie Eva Smutná aZuzana Protivínská z organizaci Podané ruce.
Zároveň ve znojemských ulicích probíhala informační protidrogová kampaň, kdy organizátoři letos třináctého
ročníku cyklo-běhu rozdávali letáky.
Projekt propaguje ŽIVOT BEZ DROG,
jehož je Znojmo partnerem.
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Lidé se přesvědčí o snižování dluhu
Auditoři dokončili každoroční přezkum hospodaření města za rok 2014.
Zpráva potvrdila, že město vede řádně
účetnictví a vynakládá veřejné prostředky účelně.
„Transparentní a efektivní hospodaření města je naprostou prioritou
vedení města. Již nikdy se nechceme
dostat do situace z roku 2011, kdy jsme
si kvůli bezhlavé a nezodpovědné poli-

tice dřívějších zástupců vedení města
museli brát vysoký úvěr jen kvůli tomu,
aby mohlo město nadále fungovat,“ říká
starosta Vlastimil Gabrhel.
Městu se také daří každoročně snižovat své dluhové zatížení. V roce 2014
činila dluhová služba 6 %, to znamená,
že šest procent všech příjmů rozpočtu
muselo město vynakládat na splátky úvěrů. Pro srovnání – v roce 2011 byla dlu-

hová služba neuvěřitelných 41 %! Otom,
že město hospodaří účelně a transparentně, se v brzké době budou moci
přesvědčit sami občané online, a to prostřednictvím pilotního projektu Interaktivní úřad, který v rámci zvyšování
transparentnosti umožní občanům přístup ke všem ekonomickým informacím
města. O startu Interaktivního úřadu
budeme občany včas informovat. zp

Město buduje kanalizace v obcích
Příměstské části města Znojma
získaly od Jihomoravského kraje
milionové dotace na výstavbu kanalizací.
„Získat dotace na budování kanalizací nebylo jednoduché, proto jsem
rád, že jsme slib, který jsme dali našim
občanům, dodrželi a kanalizaci budujeme,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel, který je zároveň krajským
zastupitelem.
Intenzivně se v současnosti pracuje
na odkanalizování obcí Kravsko, Plenkovice, Kasárna, Mramotice a Žerůtky.
V současnosti běží II. etapa. Obce
dostaly na stavbu dotace od Kraje ve
výši 3 429 100 korun.
Na financování se podílí Státní fond
životního prostředí (SFŽP) a Evropská
unie, a to částkou 63 634 050 korun.
Celý rozsáhlý projekt si vyžádá investici
111 762 934 korun. Kanalizace bude
dokončena v září a zkolaudována do 30.
listopadu tohoto roku.

■ Výstavba kanalizace v Mramoticích.

Splašková kanalizace je budována
také v Načeraticích a Derflicích. Dokončení se předpokládá v půli srpna, kolaudace do konce letošního listopadu.
Celkové náklady se pohybují výši
56 229 768 korun.

Krásy Znojma byly opět
k vidění za velkou louží
Navázaná spolupráce mezi městem Znojmem, respektive Znojemskou Besedou a televizní společností
Czech-American TV pokračuje iv tomto roce.
Již loni odvysílala Czech-American
TV v rámci pořadu věnovanému jižní
Moravě premiérově i tři propagační
spoty Znojma – o městě samotném,
o vinobraní a o adrenalinovém podzemí. Všechny tři spoty se v březnovém
vysílání v pořadu o Jižní Moravě opět
objevily, ten o městě Znojmě se opakovaně prezentoval i v rámci vysílání
v minulém týdnu.
„Rád bych poděkoval Johnu Honnerovi, zakladateli a producentovi
Czech-American TV, za propagaci naší
země i města Znojma v dalekých Spojených státech. Pro nás je to obrovská
reklama,“ připomíná František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

„Czech-American TV jsme nabídli
další možná videa k odvysílání, ať už
jde o video z aktuálního ročníku vinobraní, nebo spot Objevte Znojmo,“
doplňuje Koudela.
Poděkování patří také Jihomoravskému kraji, který je velkým podporovatelem této nekomerční televize.
Czech-American TV je neziskovou
organizací, která si klade za cíl šíření
povědomí o České republice a její kultuře. Vysílání o Znojmě viděli diváci na
televizních obrazovkách v březnu
a červnu. I nyní jsou ke zhlédnutí na
internetové adrese www.catvusa.com
v záložce Broadcasts.
Vysílání pořadu sleduje pravidelně
na dva a půl tisíce diváků na televizních obrazovkách a další desetitisíce
prostřednictvím internetu. Další vysílání o jižní Moravě je naplánované na
srpen.
jch

Foto: lp

Jihomoravský kraj přispívá částkou
2 261 000 korun, SFŽP a EU částkou
34 968 802 korun. Investorem a příjemcem dotací je Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko. Město Znojmo spolu
s obcemi je spoluinvestorem.
lp

Rozkvetlé Znojmo 2015
Město Znojmo opět vyhlašuje pro
své občany soutěž o nejlepší květinovou výzdobu.
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích: 1. kategorie: nejlépe vyzdobené
znojemské okno, 2. kategorie: nejlépe
vyzdobený znojemský balkon nebo lodžie a 3. kategorie: nejlépe vyzdobená
znojemská předzahrádka.
Přihlásit se může každý, a to elektronicky na adresu zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz, zasláním soutěžní
fotografie s uvedením adresy a data
pořízení fotografie (do předmětu e-mailu napište Soutěž – Rozkvetlé Znojmo).
Přihlášky je nutné zaslat do pátku
14. srpna. Vyhodnocení a vyhlášení
výsledků proběhne v druhé polovině
srpna. Výherci se mohou těšit na poukazy na odběr zboží v zahradnictví
Městské zeleně a na vstupenky na Znojemské historické vinobraní 2015.
Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách města Znojma a ve
Znojemských LISTECH.
lp
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Z historické cisterny uvidí lidé maximum
„Zakonzervování a překrytí cisterny
kamennou deskou s informačním textem
je v souladu s požadavky památkové
péče,“ PhDr. Radmila Stránská, vedoucí
oddělení archeologie NPÚ Brno.
Historická cisterna se stane dalším z lákadel Znojma. V místě nálezu
bude postavena speciální informační cedule s QR kódem a přímým prolinkem na interaktivní prezentaci
ukazující, co se nachází pod zemí,
a to včetně videa.
„S minimálními náklady uvidí
lidé z historického nálezu maximum,“
říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Naši občané stejně jako turisté
budou díky moderním technologiím
moci virtuálně sestoupit do hlubin
a prohlédnout si prostor vysekaný do
skály, který v minulosti sloužil Znojmu jako veřejná zásobárna užitkové
či pitné vody. Všichni, kdo se budou
toužit vydat do podzemí osobně,
mohou tak dále učinit prostřednictvím Znojemského podzemí,“ dodává
starosta.
Město původně zvažovalo i ponechání otevřeného prostoru cisterny,
resp. prezentaci formou podsvíceného
skla. „Pokud bychom nechali prostor
otevřený, došlo by k degradaci památky vlivem změny klimatických podmínek. To jsme nechtěli s ohledem na
historickou hodnotu nálezu dopustit,“
říká znojemský starosta.
Stejně hovoří i vedoucí oddělení
archeologie Národního památkového
ústavu v Brně doktorka Radmila
Stránská, která zdůraznila, že pro

archeology je v první řadě zásadní
krok zachování památky.
Dalším možným řešením bylo
nainstalovat nad studnu průhledné
pochozí nebo vyvýšené sklo. „Toto
řešení se laicky nabízí, ale není tak

■ O zakonzervování památky měli zájem
sami archeologové. Představit ji veřejnosti
více chtějí až po důkladném průzkumu cisterny.
Foto: Archiv ZL

snadné, jak by se mohlo na první
pohled zdát. Ze zkušeností z jiných
měst v České republice víme, že
bychom museli do místa společně se
sklem nainstalovat také osvětlení
a vzduchotechniku, která by zabránila
vnitřnímu rosení.
Tato nákladná opatření by vše
hodně prodražila. Navíc s nejistým
výsledkem. Časem by totiž došlo
k zneprůhlednění skla vlivem mechanického oděru a nikdo by stejně nic
neviděl,“ vysvětluje starosta.
Památka tedy byla v minulých
dnech zakonzervována. „Zajištění
kamenných konstrukcí cisterny geotextilií a vyplnění volného prostoru
zvlhčeným štěrkopískem je zcela
vyhovující a je v souladu i s odborným
názorem Archeologického ústavu AV
ČR v Brně,“ konstatovala Stránská.
Zástupkyně odborné veřejnosti dále
uvedla: „Toto zajištění nevylučuje
možnost v případě potřeby pokračovat v budoucnu v archeologickém
výzkumu.
Tím pádem i doplnění dalších
informací, a stejně tak umožňuje
využití nálezu i prezentačně. V této
souvislosti je třeba si uvědomit, že prezentace by znamenala další destruktivní zásahy do zatím archeologicky
neprozkoumaného okolí nálezu
a paradoxně by mohlo dojít i k nevratným zásahům do konstrukcí cisterny
jako například zajištění potřebné
vlhkosti, větrání, osvětlení a dalších.
Z hlediska ochrany archeologických
nálezů, ke kterým dojde při stavební
činnosti, je prioritní především jejich
zachování a zakonzervování,“ doplnila doktorka Stránská.
zp, lp

Centrum města je zase o něco krásnější
Práce na regeneraci části městské
památkové rezervace jsou u konce
a znojemské historické centrum je tak
zase o něco krásnější.
Opravy ulice Velké Michalské
a navazující komunikace na části Divišova náměstí (bez parkových úprav)
a části náměstí Svobody jsou již hotové
a mizí i nutná dopravní omezení.
„Chtěl bych poděkovat všem občanům za jejich trpělivost při stavebních
pracích. Vjezd do centra jsme s různými
obměnami byli nuceni omezovat, a to
po poměrně dlouhou dobu. Nyní už
funguje vjezd do centra bez omezení,“
říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Na Horní náměstí se tak řidiči
dostanou již klasicky z Divišova náměstí, ulice Kovářská se vrátila do jednosměrného provozu směrem z Horního

náměstí a rovněž Horní Česká je opět
jednosměrná směrem od náměstí Svobody k Dolní České. Jediné, co je potřeba dokončit, je konzervace nálezu
cisterny. Ta už bude ale probíhat za plného provozu. Dokončovat se budou
i drobné nedodělky.
Opravy uvedených ulic jsou první
etapou projektu Regenerace ulic městské památkové rezervace, a to konkrétně Divišova náměstí, ulice Velká
Michalská, části náměstí Svobody, Jezuitského náměstí a ulic Jezuitská a Veselá.
Jednalo se o první stavební projekt, ke
kterému vedení radnice v rámci Zdravého Znojma pořádalo veřejné projednání.
Základním požadavkem vedení
města bylo, aby byl uliční prostor bezbariérový, aby se mírně rozšířily chod-

níky a aby parametry komunikace
vyhovovaly stávající frekvenci dopravy
v centru Znojma. Přednost dostal každopádně chodec před automobilem. To
ostatně odpovídá i historickému kontextu.
Chodníky a komunikace byly
zadlážděny žulovými kostkami. Chodníky kostkami o velikosti sedm na devět
centimetrů. Silnice byly zadlážděny
kostkami deset na deset centimetrů,
položenými v kroužkové vazbě. Dlažba
je koneckonců základním jednotícím
elementem rekonstrukce městské
památkové rezervace. Nové jsou také
metropolitní sítě a veřejné osvětlení.
S dalšími etapami regenerace ulic
městské památkové rezervace hodlá
město s ohledem na své finanční možnosti pokračovat v dalších letech. zp
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STALO SE
VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO HASIČE
Odborový svaz znojemských hasičů
vyhlásil veřejnou sbírku na podporu
rodiny zesnulého hasiče Zdeňka
Cejpka. K tomuto účelu byl zřízen
bankovní účet 3981578339/0800,
kam mohou lidé přispět libovolnou
finanční částkou. Dlouholetý člen
Sboru profesionálních hasičů Znojmo podlehl zraněním, které utrpěl
při dopravní nehodě cestou k zásahu.
OTEVŘENÁ KOUPALIŠTĚ:
LOUKA I MRAMOTICE
V letních měsících bude celodenně
otevřena městská plovárna v Louce,
která nabízí vyžití celé rodině –
bazény, tobogány, dětské brouzdaliště, hřiště na plážový volejbal,
nohejbal, stolní tenis či dětské pískoviště. Pokud bude přát počasí,
v plánu je opět i noční koupání. Více
informací najdete na stránkách
www.plovarnalouka-znojmo.cz.
V sobotu 27. června otevírá také
koupaliště v Mramoticích s plaveckým bazénem a dětským brouzdalištěm. Více informací na stránkách
www.snznojmo.cz.
VOC NA FOOD FESTIVALU
Vinaři VOC Znojmo nabídli svá vína
na čtvrtém Špilberk Food Festivalu.
V prostorách starobylého hradu
v Brně návštěvníci degustovali vína
i ochutnali gastronomické lahůdky.
První ročník Špilberk Food Festivalu
proběhl v roce 2012 a od té doby se
těší stoupajícím oblibě hostů.
DĚTSKÝ DEN PŘILÁKAL
STOVKY DĚTÍ
Letošní znojemská oslava Mezinárodního dne dětí v nově zvolených
prostorách – v městských parcích,
Hradebním příkopu i na náměstí
Komenského měla mezi návštěvníky úspěch. Střední park se proměnil
na piknikovou zónu, Dolní park spolu s Hradebním příkopem byly dějištěm dětských her a soutěží. Dětský
den ve Znojmě navštívilo až osm set
dětí. Pořadatelem akce byla Znojemská Beseda ve spolupráci s městem Znojmem a celou řadou
subjektů jako DDM, Cyklo Klub
Kučera, HC Orli, Policie ČR, Městské
lesy, Turistický oddíl mládeže Čtverka a dalšími.
UZAVÍRKA MRAMOTIC
Z důvodu uložení kanalizačního
potrubí trvá v Mramoticích od 1. 6.
do 10. 7. uzavření silnice III/408 33
v úseku od mostu přes mramotický
potok po konec zastavěné části
obce. Délka objížďky je 6 km.

4
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
30. července. Uzávěrka je 20. července.
ZKOUŠKA SIRÉN
Zkouška sirén proběhne ve Znojmě
ve středu 1. července ve 12.00 hodin.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
26. 6. (7.45–10.15) ZN.: Spálený
mlýn, Pražská 59, 61, 63, 63A–63M,
65, 65A, 67, 73, 75, 77, 79, ul. Hradišťská 1, 3, 6–20 sudá a garáže,
ul. P. Holého.
26. 6. (10.45–13.15) ZN.: ul. Jubil.
park 1–22, Jarošova 61–83 lichá,
18–30 sudá, Palliardiho 1–32, U Domoviny 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 15, Kunštátská ul., Letohradská ul., Dělnická
22, Do Lesek 24–42 sudá, Oldřicha
ze Znojma a Dobrovského ul.
29. 6. (11.30–15.00) ZN.: Dvořákova 5–13, 15, 17, Velká Michalská 5,
7, 9, 11, 13, 15, nám. Svobody 1–5,
8, Na Vyhlídce, Bala, dr. Mareše 19,
21, 23, 25, Jezuitská 1, 2, Na Valech,
Gránická.
2. 7. (10.30–13.30) ZN.: Úvoz, Staré
město, Velká i Malá Františkánská,
Klácelova, Mikulášské nám. mimo
č. 6, Malá Mikulášská sudá, Kaplanka.
U Branky 7–11 lichá, 6, 8–12 sudá,
Zelenářská 23, 23A, 25, Tkalcovská.
3. 7. (9.30–11.15) ZN.: Provozy
a zařízení napájené z TS Obchodní
centrum.
8. 7. (11.15–13.15) ZN.: Provozy
a zařízení napájené z TS HYDRO.
13. 7. (11.15–14.45) ZN.: Dukelská
126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 –
pošta, Aninská 1–6.
15. 7. (11.15–14.45) ZN.:Čermákova
13–19, nám. Republiky 7–11, 13–16,
Rudoleckého 2–14, Lidická 3–5.
16. 7. (7.30–11.15) ZN.: Přímětická
46–62 sudá, 19–29 lichá, Bolzánova
2–26 sudá, B. Němcové, Příční 12–26
sudá a 17, Třebízského 1–9, 10–14
sudá, Vančurova 17 – DPS, škola na
Přímětické.
16. 7. (11.15–14.45) ZN.: Bolzánova kromě 2–26 sudá, Fejfalíkova kromě 20, 22, 31, Pražská 48–70 sudá,
Příční 7, 9.
21. 7. (11.15–14.45) ZN.: Hor. Česká
1, 3, 5, 7–21, 22–34 sudá, Divišovo
nám. 7–12, Horní nám. 14.
22. 7. (7.30–11.15) ZN.: Horní nám.
1–7, 20–23, Václavské nám. 1–6, 11,
12, Veselá 2.
22. 7. (11.15–14.45) ZN.:Horní nám.
8–10, Divišovo nám. 1–5, Veselá 8–25,
Vlkova 1–5, Velká Michalská 1, 3, Jezuitské nám.1–4, ul. Jezuitská 2–10.
23. 7. (7.30–11.15) ZN.: Přemyslovců 1–7, Václavské nám. 8, Veselá 1–5,
7, Hradní 10.

ZNOJEMSKÉ LISTY

Televize ve Znojmě točila pořad Sama doma
K poslednímu vysílání oblíbeného pořadu Sama doma před prázdninami si Česká televize vybrala
Znojmo.
Vysílalo se na jednom z nejkrásnějších míst ve městě, a to na vyhlídce
před rotundou sv. Kateřiny. Divákům
se tak naskýtal úchvatný pohled na
dominanty našeho města umocněné
slunečným počasím.
„Využili jsme nabídky České televize na spolupráci a v rámci pořadu
jsme pozvali diváky na návštěvu Znojma i na vinobraní. Hosty pořadu byli
vedle Jaroslava Chaloupeckého ze
Znojemské Besedy také herec, znojemský rodák a představitel krále vinobraní Miroslav Hrabě, kterému děkuji,
že si udělal čas a na vysílání do Znojma
přijel,“ říká místostarosta Znojma Jan
Grois.
„V relaci jsme diváky pozvali na
prohlídku památek, procházku přírodou Národního parku Podyjí, na
sklenku dobrého znojemského vína,
ukázali jsme Znojmo jako cíl mnoha
cyklistů a nově i vodáků. Pozvali jsme

■ Miroslav Hrabě s Jaroslavem Chaloupeckým při vysílání. Pořad Sama doma
ze Znojma již televize odvysílala, ale i nyní ho najdete na webu České televize:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/315292320030009/

je na nejbližší kulturní akce i představitel krále Mirek Hrabě je pozval na
největší svátek vína u nás – na Znojemské historické vinobraní,“ komentuje vysílání Jaroslav Chaloupecký.
V pořadu se představil také Znojem-

ský hudební festival, znojemská keramika Laufen a vařilo se i tradičně „po
Znojemsku“. Jelikož v průměru sleduje
pořad téměř dvě stě tisíc diváků, šlo
o jedinečnou reklamu na zajímavosti
a krásy města nad řekou Dyjí. zp, lp

Pivní slavnosti: 8 000 diváků vybíralo
mezi červeným a zeleným. Dostanou obě
Pivní slavnosti, které se ve Znojmě konaly po roční přestávce, přilákaly 8 000 návštěvníků a sklidily
velký úspěch. Za jejich organizací
stojí premiérově Znojemská Be seda.
„Pivní slavnosti předčily všechna
naše očekávání. Rozhodnutí postavit
je na pestrosti nabídky piv se ukázalo
jako správné, naplno jely všechny
kohoutky. Partner Pivních slavností

Hostan nabídl několik druhů piv i pivních speciálů, představily se i místní
pivovary.
Je vidět, že ač bychom Znojmo
mohli nazývat vinařským městem,
pivo tu má dlouhou tradici, a proto
jsem rád, že jsme Pivní slavnosti obnovili,“ říká František Koudela, ředitel
Znojemské Besedy.
Na Horním a Václavském náměstí, kde byla nabízena piva značky Hos-

■ Hudební program byl pestrým koktejlem různých žánrů a skladba publika se měnila podle
konkrétních účinkujících. I přes velmi horné počasí si hudby i výborných piv přišly užít tisíce
návštěvníků.
Foto: Archiv ZL

tan a příbuzné značky, se vyčepovalo
na 10 300 piv na 44 ks výčepních
kohoutech ve stáncích a v atraktivní
kryté pivní hospůdce.
Na ulici Přemyslovců, kterou měl
pod patronací Znojemský městský
pivovar a další místní pivovary a pivní
speciály, bylo prodáno na 8 000 piv na
24 výčepních kohoutech. Z tohoto čísla je 5 600 právě nových piv od Znojemského městského pivovaru, který
svá piva prodává pod značkou Znojemské pivo. Návštěvníci ochutnávali
Znojemské pivo ve dvou variantách,
kdy mohli hlasováním rozhodnout,
jaké z nabízených dvou ležáků se ve
znojemském pivovaru bude vařit.
Vybírali z takzvaného zeleného
a červeného piva. Hlasování skončilo
naprostou „plichtou“. Ředitel Znojemského pivovaru Miroslav Harašta tedy
konstatoval: „Budeme dále pracovat
s oběma recepturami.“
Velký zájem byl také o prohlídku
prostor pivovaru se sládkem, které se
zúčastnilo 375 osob.
„Za vydařenou akcí stojí nejen
tým kolegů ze Znojemské Besedy, ale
poděkování patří také všem partnerům, kteří se na zdárném průběhu
akce podíleli, jako je Správa nemovitostí města Znojma a další,“ dodává
František Koudela.
zp
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Kácením v Gránickém údolí práce
rozhodně nekončí
Městské lesy Znojmo v současné
době věnují více pozornosti Gránickému údolí.
Nejedná se však pouze o kácení, jak
by se někdo mohl mylně domnívat.
Momentálně se stále pracuje na odklízení potěžebních zbytků a na montáži
zábradlí, které bylo před těžbou demontováno. Z důvodů časové a finanční
náročnosti prací bylo z Úřadu práce ve
Znojmě zaměstnáno pět nových pracovníků. Tito se budou lesoparku věnovat i nadále. Půjde například o drobné
opravy zídek a podobně. Momentálně
je v jednání i využití člověka ze znojemské věznice, jehož úkolem bude výhradně úklid a zvelebování Gránic.
V letošním roce neproběhne v Gránicích žádná masivní výsadba nových
stromků. Mateřskému porostu se nechá
čas na přirozenou obnovu, která je

vzhledem k velkému množství přirozeného zmlazení tou nejlepší a nejpřirozenější cestou.
V příštím roce bude na místech
s nízkým množstvím přirozeného
zmlazení vysazeno potřebné množství
stromků.
V rámci projektu Listování přírodou Znojemska už bylo zadáno vytvoření projektu na rekonstrukci zábradlí.
Samozřejmostí bude i výměna zábradlí
na mostech přes Gránický potok.
Rekonstrukce zábradlí bude probíhat
průběžně, a to i během příštího roku.
Do Gránic bude v letošním roce
umístěno několik odpadkových košů,
nových laviček a nakonec i naučné panely s doprovodným mobiliářem. Dokončení realizace projektu Listování
přírodou Znojemska je plánováno na
Den stromů 20. října letošního roku. jg
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Starosta předával certiﬁkáty
Mladým šikovným angličtinářům,
kteří uspěli v cambridgeských zkouškách poblahopřál i starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Pro děti to byla první
ostrá zkouška znalostí, kterou zvládli
na výbornou. A s angličtinou rozhodně
nekončí.
„Znalost alespoň jednoho světového jazyka se v dnešním světě stává

naprostou nutností. Musím vás všechny
moc pochválit. Zvládnout zkoušku určitě nebylo jednoduché,“ gratuloval přítomným dětem starosta, a dodal: „Rád
bych také poděkoval rodičům, kteří své
děti k cizím jazykům vedou. A také paní
Čapkové za výborné a úspěšné vedení
dětí.“ Jazyková škola Helen Doron
působí ve Znojmě od roku 2009. zp

Mateřské školy přijmou všechny
Stejně jako v minulých letech
dokáží znojemské mateřské školy přijmout do předškolního vzdělávání
v následujícím školním roce všechny
tříleté děti.
K zápisům přišlo 470 dětí. Některé
z dětí nesplňovaly podmínky věku, jiné
přišly k zápisu do více školek. Mimoznojemských dětí bylo letos u zápisu
čtyřicet sedm.
Přesný počet těch, kteří nastoupí
od 1. září do předškolního vzdělávání,

ještě není znám. „Předpokládáme však,
že od září nastoupí do mateřských škol
370 dětí. A jsem velice rád, že i letos
dokážeme jako jedno z mála měst v České republice pokrýt poptávku a do školek umístíme všechny znojemské děti,
které do 31. srpna dovrší věku tří let,“
říká místostarosta Znojma Jan Grois.
O předškolní vzdělávání se město stará
kontinuálně. Před čtyřmi lety reagovalo
na demografický vývoj a v mateřských
školách otevřelo čtyři nové třídy. zp

Nové herní prvky na školách
Nové herní prvky v hodnotě čtyři
sta padesát tisíc korun obdrží mateřské školy ve Znojmě. Nákup prostřednictvím e-aukce schválili znojemští
radní. Dodavatelem herních prvků je
znojemská firma Dřevoartikl.
Mateřská škola v Příměticích se
může těšit na lanovou prolézačku,
šplhací věž, dětský dřevěný vláček,
lavičku ve tvaru auta a na domeček

s verandou. Mateřská škola Gránická
dostane pružinovou houpačku, tabule
jako sadu květů a laťkový můstek.
Mateřská škola na Dělnické se dočká
pružinového dvouhoupadla ve tvaru
medvídka, dvou kreslících tabulí a houpačky. Mateřská škola na Rudoleckého
ulici a mateřská škola na náměstí Republiky dostanou novou řetězovou dvouhoupačku.
zp

Nepromarněte šanci domluvit se!
Znojemská střední škola GPOA
otevřela jednoletý jazykový kurz
s denní výukou angličtiny.
Intenzivní výuka probíhá v budově na ulici Přemyslovců pod dohledem
plně kvalifikovaných učitelů.
Absolventi jazykového kurzu
anglického i německého jazyka
mohou získat osvědčení o základní
znalosti jazyka B1, státní jazykovou
zkoušku na úrovni B2, případně mezi-

národní zkoušky Cambridge a v případě německého jazyka mezinárodní
zkoušku Goethe – Zertifikat. Pro
výběr certifikační zkoušky slouží pravidelný pre-testing. Také v příštím
školním roce nabízí škola kurzy
v angličtině i němčině. Proč to ne zkusit? Na GPOA se na vás těší!
Více informací získáte na webu
www.gpoa.cz, Jazykový kurz 2015/16.
lp

■ Starosta Vlastimil Gabrhel se rád připojil k sedmnácti dětem, kteří, pod vedením Veroniky
Čapkové z Helen Doron Znojmo, úspěšně zvládly YLE Cambridge Exams v úrovních Starters,
Movers, Flyers.
Foto: Archiv ZL

Školy opanují řemeslníci. Dočasně
Sotva opustí základní školy
poslední žáci, aby si užili dvouměsíční
prázdniny, nastoupí na jejich místo ve
většině školních budov řemeslníci.
Podobné to bude i ve znojemských
školkách.
„V uplynulých třech letech jsme do
oprav a vybavení škol a školek investovali desítky milionů korun s cílem zpříjemnit dětem i pedagogům prostředí
našich školských budov. Se zvelebováním pokračujeme i letos,“ zdůrazňuje
místostarosta Jan Grois.
Radnice se kromě oprav, které jsou
v mnoha případech více než nutné, sou-

středí také na nové investice. Aktuální
požadavky vznesli sami ředitelé základních imateřských škol. Znojmo letos proinvestuje téměř dvacet milionů korun.
Patnáct milionů putuje do základních
škol, čtyři miliony šest set padesát tisíc
pak do školek. Dalších čtyři sta padesát
tisíc již město letos investovalo do nákupu
nových herních prvků pro mateřské školy. I přes probíhající opravy a investice
zajistí mateřské školy, jako každoročně,
prázdninový provoz. Kompletní přehled
prázdninového provozu je na stránkách
www.znojmocity.cz (odbor školství, kultury a památkové péče).
zp

Opravy a investice, které ve školách proběhnou v příštích týdnech:
MŠ Dělnická
MŠ Holandská, odl. prac. Loucká
MŠ Pražská
MŠ nám. Republiky
ZŠ JUDr. J. Mareše
ZŠ JUDr. J. Mareše, odl. pracoviště v Konicích
ZŠ Mládeže
ZŠ Pražská
ZŠ Prokopa Diviše
ZŠ Václavské náměstí
ZŠ Václavské náměstí,
odl. pracoviště Jubilejní park
ZŠ nám. Republiky

Opravy sociálních zařízení (3. etapa)
Výměna oken
Oprava spojovacích chodníků, výměna dlažby
Oprava fasády, výměna dlažby
Výměna podlah v učebnách, výmalba,
rekonstrukce osvětlení (3. etapa)
Oprava sociálních zařízení
Výmalba vnitřních prostor
Rekonstrukce kotelny
Oprava sociálních zařízení (3. etapa)
Výmalba vnitřních prostor
Rekonstrukce kotelny, rekonstrukce střechy
Rekonstrukce kotelny

6
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Navrhněte na ocenění
vaši nejoblíbenější ﬁrmu
Již po čtrnácté byla vyhlášena
Cena sdružení českých spotřebitelů
pro rok 2015 – Spokojený zákazník
Jihomoravského kraje.
Soutěž si klade za cíl rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele a je vypsána pro
všechny obory podnikání v celém regionu kraje. Cena se uděluje na dva roky
a je prestižním oceněním podnikatele
malé, střední či velké firmy s právem
užívat ocenění Spokojený zákazník.
Návrhy na ohodnocení lze přihlásit
prostřednictvím Regionálního kontakt-

ního místa Sdružení českých spotřebitelů, které je zřízeno na adrese: Horní
Česká 36, Znojmo, kontaktní osoba
Ing. Miloš Kolář, tel.: 604 242 417,
e-mail: jimorava@regio.cz, nebo přímo
v SČS, e-mail: spotrebitel@regio.cz.
Uvádí se jméno a příjmení s kontaktní adresou, obchodní jméno
navrhovaného podnikatelského subjektu, jeho IČ, adresa navrhované prodejny
(provozovny) a stručné zdůvodnění předloženého návrhu. Uzávěrka pro podání
návrhů je 15. září. Podrobnější informace na www.konzument.cz.
zp

Zaměstnanci úřadu se školili
Na Městském úřadě ve Znojmě
proběhlo školení zaměstnanců na
téma: Jak směřovat město Znojmo
k udržitelnému rozvoji.
Školiteli byli odborníci z firmy Mepco, která spolupracuje s městem na přípravě strategického plánu. Zaměstnanci
se podrobněji seznámili s termínem
udržitelný rozvoj a jak udržitelný rozvoj
společně se strategickým plánováním
začlenit do chodu úřadu.
V praxi to znamená, že město usi-

luje o sociálně-ekonomicko-environmentální rozvoj a sladění jednotlivých
zájmů tak, aby město prosperovalo
jako celek.
Školení o tvorbě strategického plánu
bylo velmi přínosné pro zaměstnance,
protože zavádí do chodu úřadu velmi
inovativní a moderní přístup.
zp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
EXCALIBUR-CITY přijme pro
provozovny Hatě a Hevlín
– šéfkuchaře
– kuchaře, kuchařky
– pizza kuchaře/ kuchařky
– číšníky, servírky
– brigádníky – bar/ kuchyň
Své životopisy zasílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com

PRÁCE V RAKOUSKU
Obsluha čerpací stanice – Tankwart/in
OMV Tankstelle Eggenburg
+43/676/5615929 nebo,
+43/676/4175102 pí. Meidinger
Zkušenosti výhodou, nabízíme zaučení.
Orientace na zákazníka, osobní
nasazení, spolehlivost, znalost NJ.
Plný úvazek – práce na směny
6–14 nebo 14–22 hod.
Min. mzda 1 330 EUR/měs. brutto.
Výpomoc v kuchyni – Küchenhilfskraft
Bahnhofrestaurant – Ferdinand
Zeitelberger. Eggenburg

+43/676/9296074 Ferdinand Zeitelberger
Praxe výhodou, zaučení možné.
Spolehlivost, osobní nasazení.
Částečný úvazek 15 hod. týdně.
Truhlář – Tischler
Weiskircher GmbH
Hötzelsdorf. E-mail: koller@wgo.at
+43/2912/224 Maria Weiskircher
Vzdělání v oboru, zkušenosti, týmový duch,
spolehlivost, samostatnost, ochota učit se,
orientace na zákazníka, ŘP B. Plný úvazek,
min. mzda 1 900 EUR/měs. brutto.
Montér halového opláštění
Monteur Hallenbauverkleidungen
Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H., Horn
e-mail: hallenbau@baumhauer.at
+43/ 2913/ 272 Kurt Baumhauer
Stoprocentní spolehlivost, odpovědnost,
samostatnost, iniciativa, flexibilita, vyučení
na odborné škole výhodou.
Práce v oblasti Dolního, Horního Rakouska,
Vídeň, Burgenland.
Plný úvazek 38,5 hod. týdně, mzda od
2 015,12 EUR/měs. brutto. Pomocný
dělník od 1 888,29 EUR/měs. bruto.
Možné příplatky.

ARDAGH METAL PACKAGING Czech republic s.r.o.
příjme pro výrobní závod ve Znojmě

NÁSTROJÁŘE
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, sociální zázemí, benefity
Požadujeme: Vzdělání v oboru strojní zámečník nebo obráběč kovů, praxe
5 let v oboru, zkušenost s broušením, lícováním a seřizováním nástrojů,
svářečský průkaz, technické myšlení, samostatnost, flexibilitu a ochotu
k sebevzdělávání

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, příležitost i pro absolventy
Požadujeme: Vzdělání v oboru strojírenském nebo elektro, technické myšlení,
AJ výhodou, samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání
Životopisy zasílejte do 30. 6. na adresu Ardagh Metal Packaging Czech Republic
s. r. o., o. z. Znojmo – Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo
nebo e-mailem na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

TECHNIKA ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, sociální zázemí, benefity
Požadujeme: VŠ/SŠ technického zaměření (5 let praxe v oboru), znalosti
z oboru pneumatiky, hydrauliky a mechaniky, ŘP sk. B, čtení ve strojních
výkresech, zručnost, samostatnost, flexibilita a ochota k sebevzdělávání,
řešení kritických situací
Uvítáme: Znalost angličtiny, ruštiny, maďarštiny, zkušenosti s potravinářskou
technologií, práce s PC
Životopisy zasílejte do 30. 7. na adresu Ardagh Metal Packaging Czech Republic
s. r. o., o. z. Znojmo – Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo
nebo e-mailem na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

Zjistí, jaká je spotřeba energie
Jaká je spotřeba energií v domácnostech, zjišťuje až do ledna 2016 Český
statistický úřad, který organizuje výběrové šetření. Tato aktivita se uskuteční
na území celé České republiky v při-

Koupíme ornou půdu.
Platba při podpisu kupní
smlouvy.
Cena až 25 Kč za m2.

Telefon 602 223 027.

bližně ve 20 000 domácnostech. Vlastní
šetření se bude konat od 7. července
2015 do 16. ledna 2016 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů.
Pracovníci provádějící šetření se
budou prokazovat průkazem ČSÚ nebo
průkazem tazatele s příslušným pověřením, které ve spojení s občanským
průkazem opravňuje k provedení šetření ENERGO 2015. Pověření vydává
Krajská správa ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita. Další informace k šetření naleznete na
www.czso.cz/csu/energo-2015.
lp
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Znojemské kulturní léto začíná
Znojemské kulturní léto spojené s prázdninovými měsíci zahájí Hudební
festival Znojmo, pokračovat bude slavnou Bitvou u Znojma a i v dalších dnech
přinese nemalé množství zábavy pro všechny věkové kategorie. Hlavním organizátorem kulturního vyžití jsou pracovníci Znojemské Besedy společně s různými
organizacemi a spolky.

Ponocný v ulicích zatroubí noční klid
Počínaje prvním červnovým pátkem až do konce září mohou lidé v nočních ulicích Znojma potkat ponocného.
Je připomínkou dnes již zaniklého povolání. V minulosti ale měla nočního hlí-

■ Ponocného ve znojemských ulicích budete potkávat téměř denně, jen v případě nepříznivého počasí charakteristický zvuk rohu
neuslyšíte.
Foto: Archiv ZB

dače každá větší obec, pro kterou pracoval jako obecní zřízenec. V současné
době jde o zajímavou atrakci, která zapadá do koloritu historického města.
Potkat ho bude možné na trase
Masarykovo náměstí, Mikulášská ulice,
Mikulášské náměstí, ulice Přemyslovců,
Václavské náměstí, Obroková ulice
a u morového sloupu opět na Masarykově náměstí.
Ponocný bude troubením ohlašovat
21.00 a 22.00 hodinu vždy v pátek
a sobotu, od 10. do 26. 7. dokonce denně.
Letos se s ponocným můžete setkat
v době Hudebního festivalu Znojmo
(10.–26. 7.), na Slavnostech okurek
(7. 8.), na festivalu Znojmo žije divadlem (12.–19. 8.) a při večerních prohlídkách radniční věže (4. 7., 7. 8.
a 15. 8.), při kterých bude troubit přímo
z ochozu památky. Jen v době konání
Znojemského historického vinobraní
(11.–12. 9.) ho vystřídají královští trubači.
lp

Bitvu u Znojma zastaví Napoleon
Milovníci vojenských šiků, na blýskaných šavlí a parádních uniforem si přijdou na své druhý týden
v červenci, kdy se u Dobšic sejdou
armády Francie, Rakouska a Ruska,
aby zde veřejnosti předvedli re konstrukci Bitvy u Znojma z roku
1809.
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.

Vrbovec 16.30
Znojmo hřbitov – pietní akt 21.00
Dobšice (lesopark) – bitva 14.00
Loucký klášter – bitva 11.00

na ni naváže bitevní střetnutí v Louckém klášteře ve Znojmě. Bitva u Znojma (10.–11. 7. 1809) je jedním
z významných vojenských střetnutí
na území střední Evropy, které nebyly
završeny vítězstvím některé z bojujících stran. Ukončena byla příměřím,
kdy císař Napoleon pronesl legendární
větu: „Krve již bylo prolito dost!“ Připomenutí historické události připravuje JK Acaballado®, o. s., pod záštitou
hejtmana Jihomoravského kraje a ve
spolupráci s obcí Dobšice, Moravou
napoleonskou, městem Znojmem
a dalšími partnery. Vstup pro veřejnost zcela volný.
lp

Půjde o vzpomínkovou akci
k 206. výročí bitvy a předpokládá se účast několika
set vojáků v dobových uniformách z období napoleonských válek.
Čtyřdenní rekonstrukce (9. až 12. 7.) bude zahájena čtvrtečním pochodem
vojenské historické kolony
z rakouské obce SeefeldKadolz do Znojma. Hlavní
rekonstrukce bitvy se uskuteční v sobotu 11. 7. nedaleko Dobšic a v neděli 12. 7. ■ Bitva u Znojma.

Foto: Archiv ZL

Hudební festival smísí německou pečlivost
s moravskou srdečností
Po slunné Itálii a vášnivé Francii
smísí letošní Hudební festival Znojmo
od 9. do 26. července německý tradicionalismus s moravskou pohostinností.
Jedenáctý ročník bude věnován
klasicistnímu skladateli Jiřímu Antonínovi Bendovi a baroknímu skladateli Georgu Philippovi Telemannovi.
Oba autoři žili a tvořili převážně
v Německu a vdechli život mnoha oratoriím, operám, melodramatům, symfoniím a dalším skladbám. „Letní
atmosféru plnou hudebních zážitků,
jako každý rok, dokreslí lahodné víno
z jedinečných jihomoravských vinic.
Znojemští vinaři už pomalu vybírají
svá nejlepší vína, která umocní kouzlo
podvečerních koncertů,“ říká Barbora
Buliščaková, produkční festivalu.
A jaké hudební menu bude publiku
předloženo? Mistrně připravené!
Například patron festivalu Pavel Šporcl
představí 10. července svou nejnovější
desku s názvem Gipsy Fire. Za doprovodu vynikajících muzikantů své cikánské cimbálové kapely Gipsy Way

■ Pavel Šporcl zahraje ve Znojmě poprvé se svou kapelou Gipsy Way Ensemble složenou
z excelentních muzikantů.
Foto: M. Solař

Ensemble předvede houslový virtuóz
řadu technicky extrémních chytlavých
skladeb i melancholické melodie.
Skladby českých hvězd světového
klasicismu Bendy – Kramáře – Vranického zazní 11. července v podání souboru Czech Ensemble Baroque pod
taktovkou uměleckého ředitele festivalu

Romana Válka. V unikátním projektu
připravovaném speciálně pro Hudební
festival Znojmo se setkávají hned tři
excelentní umělci.
První dáma evropského violoncella
Michaela Fukačová, největší naše houslová hvězda Pavel Šporcl a špičkový
klavírista Ivo Kahánek zajisté nadchnou

publikum 15. července v jevišovickém
kostele.
Na 16. července připadne Komediální koncert Gentlemen Singers, který se uskuteční v kouzelných kulisách
nádvoří Jihomoravského muzea.
„Odlehčený koncert vokálního souboru z Hradce Králové je vytvořený přímo
pro náš festival. Profesionální mužský
oktet připravuje pro znojemské publikum ne tak docela vážnou hudbu,“
popisuje vystoupení produkční Lenka
Ludvíková. Programová nabídka
ovšem bude mnohem bohatší
a vyvrcholí unikátním operním projektem, který je vytvářen na míru festivalu. V hlavní roli oratoria Daniel
v jámě lvové z díla G. P. Telemanna se
představí hvězdný polský kontratenor
Piotr Olech.
Vstupenky za zvýhodněné ceny
lze zakoupit již nyní v předprodeji
v Turistickém informačním centru na
Obrokové ulici ve Znojmě nebo v předprodejní síti Ticketpro. Na všechny koncerty je také možné uplatnit slevu pro
držitele Senior pasu.
lp
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Přichází mezi nás s hudbou, bitvou a zábavou

Filmové léto za Vlkovou věží
Od 13. do 19. července ožije prostor Kapucínské zahrady za Vlkovou
věží filmovými večery.
Pět snímků přiveze Kinematograf
Pavla Čadíka. Poslední „báječný muž
s klikou“ přijede se svou maringotkou
a hostem Cyrilem Podolským, režisérem večerníčkových Krysáků.
„Letní kino ve Znojmě chybí
a i dnes, kdy je možné téměř jakýkoli
film stáhnout v digitální verzi, se jistě
najdou zájemci, kteří si užijí příjemné
posezení či poležení se skleničkou
vína v prostoru zahrady v centru města,“ uvedla Jana Alexová ze Znojemské
Besedy.
Na filmových večerech budou
moci diváci ochutnávat vína VOC.
Dlouho do noci, a dokonce i přímo na
vyvýšeném ochozu Vlkovy věže.
K dispozici bude také párty stan jako
kryté posezení pro případ nepřízně
počasí, k zakoupení budou piknikové
deky za 40 korun.

Projekce budou začínat po setmění vždy ve 21.30 hodin, ale Kapucínská
zahrada bude otevřená minimálně
o hodinu a půl dříve. Vstupné bude
symbolických 20 korun.
lp

kého pivovaru. Ale ve Znojmě se
bude na promítání čepovat Znojemské pivo!
16. 7. BOBULE – česká letní komedie
z prostředí moravské vinice a vinných
sklípků je příběhem dvou kamarádů.

Hlavní role Kryštof Hádek a Lukáš
Langmajer.
19. 7. POCTA FILMOVÉMU VINETUOVI – nedávno zesnulý francouzský herec Pierre Briece v jednom ze
svých nejslavnějších filmů.

Nabídka filmů
13. 7. LETEC – příběh Howarda Hughese, známého amerického leteckého
průkopníka, režiséra, producenta
a ropného magnáta. Snímek byl nominován na 11 Oscarů, z nichž získal 5.
V hlavní roli Leonardo DiCaprio.
14. 7. ILUZIONISTA – historické
drama osudové lásky truhlářského
syna, který se stane věhlasným kouzelníkem, a vévodkyně, jež se má stát
manželkou rakouského následníka
trůnu Hlavní role: Edward Norton
a Jessica Biel. Natáčelo se v Praze, Českém Krumlově a na Konopišti.
15. 7. POSTŘIŽINY – česká klasika.
Slavná Menzelova mozaika humorně
laděných událostí lidí kolem dalešic-

Šramlfest bude rozkročený
mezi žánry i světadíly
předvede jihlavské De Facto Mimo. Jako
Elektronickou avantgardu v potradičně na speciality návštěvníky
dání progresivních Midi Lidi nebo pronaláká festivalová gurmánská nabídka.
vokativní texty brněnské písničkářky
Pro nejmenší budou připraveny dětMuchy letos do svého programu
ské dílny.
zahrnul znojemský festival alternaPokud se lidé rozhodnou koupit
tivní a pouliční kultury Šramlfest –
sponzorskou vstupenku, dostanou šan31. července a 1. srpna.
ci vylosovat si při vstupu zajímavé ceny.
Na Mikulášském náměstí v centru
Šramlfest se letos bude ve Znojmě
města ale přiveze i hudebníky z Austrákonat už po osmé. V historickém centru
lie, Polska či Slovenska. Mix doplní
města ho připravuje díky podpoře měsdivadla, workshopy i tradiční výstava.
ta Znojma a Znojemské Besedy občanLidé uslyší kritiky oceňovaný netarské sdružení Na Věčnosti.
diční folk tria Ponk. Latinu hudebníků
Za jednodenní vstupné návštěvJindra Holubec Y Amigos i „Záviše
níci zaplatí 300 korun. Dvoudenní
v sukni“ Nikolu Muchovou, elektrobude stát 400 korun a sponzorské
show skupiny Midi Lidi, Bezobratři
500 korun. Více info na stránkách
nebo rockovou Narajamu.
www.sramlfest.eu.
dg, lp
Silné je na letos zastoupení zahraničních hostů –
australská zpěvačka
Cash Savage, polští
Čači Vorba a slovenský kytarista Jerguš
Oravec se zpěvačkou QMFE. Originální a chytrá
představení
pro
malé i velké nabídnou pouliční divadla. Prasečí cirkus
zahrají unikátní
žonglérské duo Bratři v tricku a Velkou ■ Na Šramlfest dorazí Záviš v sukni nebo-li brněnská zpěvačka
Foto: Petr Hegy
hasičskou pohádku Nikola Muchová.

■ Scéna z filmu Bobule.

Foto: Archiv ZL

Máte nejlepší okurky? Ukažte je!
Znojemská Beseda opět vyhlašuje
soutěž o Nejlepší sterilovanou okurku
a Nejlepší rychlokvašku v rámci

Slavností okurek, které se uskuteční
6. a 7. srpna na Masarykově náměstí
ve Znojmě.
Chcete-li se zúčastnit
zápolení vtradičním způsobu konzervace, přineste
dvě sklenice sterilovaných okurek (nebo adekvátní množství rychlokvašek) s kontaktními
údaji a recepturou na
adresu: Znojemská Beseda, Masarykovo náměstí 449/22, a to každý
pracovní den od 9.00 do
15.00.
Své okurkové výtvo■ O vždy velmi pečlivě a nestranně rozhoduje několikačlenná ry můžete nosit až do
lp
Foto: Archiv ZL 31. srpna.
porota složená z odborníků i laiků.

Prohlídky města pod rouškou tmy
Pravidelné večerní romantické
prohlídky si budou moci po celý červenec asrpen užít místní inávštěvníky
Znojma. A to v červenci a srpna každý
pátek a každou sobotu. Začátek je
vždy ve 20.00 hodin před budovou
TIC na Obrokové ulici. Za komentovaná prohlídku s průvodce přímo na
místě zaplatí dospělý 50 koruna dítě
25 korun.
Během procházky se skupina hostů seznámí s historií města Znojma,
dostane se na zajímavá místa, vyslech-

ne poutavé příběhy, které se k městu,
jeho historii a osobnostem, které jím
prošly, vztahují.
Součástí procházky je i setkání
s postavo ponocného a návštěva kostela sv. Mikuláše.
Pro zájemce z řad široké veřejnosti budeme i letos nabízet pravidelné
středeční a sobotní zájezdy vlakem
ÖBB do Vídně za skvělých finančních
podmínek (399 Kč/osoba) Více
o tomto programu na stránkách
www.remo-agency.com.
lp
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Aby rodina byla domovem
Norsko by se mělo od Znojma učit,
jak se starat o rodiny
Oblastní charitě Znojmo, konkrétně sociální službě Rodinný sociální
asistent, se podařilo získat prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti finanční prostředky na
projekt – Aby rodina byla domovem.
„Projekt se zaměřuje na podporu
rodin s dětmi se sociálním znevýhodněním, které se nachází v takové tíživé
životní situaci, která rodičům brání
naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny
a vést běžný způsob života. Přihlásit se
do něho mohou samotné rodiny s dětmi, pokud se nachází ve výše popsané
situaci,“ uvedla vedoucí projektu Radka
Růžičková.
Projekt nabízí rodičům podporu
v jejich snaze o zlepšení životní si tuace, vede je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním
dovedností a schopností rodičů i dětí
prostřednictvím aktivit projektu dosahují rodiny takové úrovně soběstačnosti, kdy jsou schopni sami řešit
problémy, které jsou příčinou jejich
obtížné životní situace.
Zatímco například mediálně nechvalně známý sociální úřad Barnevernet v Norsku biologickým rodinám děti
odebírá, zdejší Charita v rámci služby
Rodinný sociální asistent pomáhá
sociálně slabým udržet rodinu pohro-

madě. „Charita vychází z filozofie, že
dětem je nejlépe u biologických rodičů.
Norsko by se mělo od Znojma učit, jak
se starat o rodiny,“ uvedl při své nedávné
návštěvě znojemské Charity europoslanec Tomáš Zdechovský.
„Rodina musí samozřejmě chtít
pomoc. Nechceme za ně převzít jejich
zodpovědnost, ale naučit je postarat se
o sebe a o své děti. Přesně to vystihuje
přísloví: Nedám ti rybu, ale naučím tě
ryby chytat,“ popisuje Ludvík Mihola
ze znojemské Charity a dodává, že se
zde daří zachovat fungující rodiny.
Příkladem je rodina Svobodova,
která se za pomoci znojemské Charity
přestěhovala ze Znojma na vesnici.
Rodiče se v nedalekých Boroticích
naučili chovat králíky pro svoji obživu.
Jejich děti chodí školy a znovu začaly
slavit Vánoce i narozeniny.
Projekt Aby rodina byla domovem,
dále nabízí terénní sociální práci s rodiči
a dětmi v regionu Znojma a Moravského Krumlova. Jeho důležitou součástí
je terénní sociální práce zaměřená na
podporu dětí se specifickými poruchami učení.
Projekt trvá do dubna 2015 do března 2016 a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. Více se o něm dozvíte na
www. znojmo.charita.cz.
rr, lp

Znojemští studenti
pomáhají škole v Gambii
Studenti SOU a SOŠ na Přímětické
ulici spolu s učitelkou Andreou Jančíkovou rozhodli pomoci školákům ve
vzdálené Gambii.
Obnovena tak může být školní
studna v Touba Angalleh Lower Basic
School, která bude opět dávat pitnou
vodu místním žákům. Škola v Touba
Angalleh je jednou z partnerských škol
v projektu Kola pro Afriku. Kola byla
darována již v listopadu 2014 a právě
při návštěvě školy vznikla i myšlenka
pomoci s dalším palčivým problémem,
tedy s vodou.

■ Školní studna v Gambii, kde pitná voda není samozřejmostí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Sociální poradenství
Sociální poradenství poskytuje
informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
Osoby v nepříznivé sociální situaci
mohou využít základní a odborné
sociální poradenství. Základní sociální
poradenství je součástí poskytování
všech druhů sociálních služeb.
Odborné sociální poradenství se
zaměřuje na potřeby jednotlivých
sociálních skupin osob (např., poradenství pro osoby nevidomé, osoby
v krizi či ve finanční tísni). Toto poradenství zahrnuje občanské poradny
(dluhové, právní poradenství), manželské a rodinné poradny, sociální práci
s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů
a domácího násilí, sociálně právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Služba obsahuje
poradenství, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti a pomoc při uplat-

ňování práv, prosazování zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Služba
se poskytuje bezúplatně. Na Znojemsku
můžete využít odborné sociální poradenství v těchto poradnách:
Oblastní charita Znojmo –
Centrum poradenství a pomoci
Poradenství pro osoby bez přístřeší,
osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, rodiny
s dítětem/dětmi, seniory.
Adresa: Dolní Česká 313/1, Znojmo
Telefon: +420 731 402 782
E-mail: poradna@znojmo.charita.cz
Web: www.znojmo.charita.cz
Centrum sociálních služeb Znojmo,
p.o. – Poradna pro rodinu
a mezilidské vztahy
Poradenství pro osoby v krizi, rodiny s dítětem/ dětmi.
Adresa: Jarošova 26, Znojmo
Telefon: 515 224 317

Díky vybrané částce by měla být
studna opravena při nejbližší misi
v Gambii, a to v červnu.
„Dík patří všem, kteří přispěli,
neboť tím výrazně zlepší podmínky dětí
navštěvujících zmíněnou školu. Podobných škol, potřebujících jakoukoli
finanční pomoc, je v Gambii více.
Pomůžete-li s námi, může podpora
pokračovat i při dalších misích,
a nejen darovanými koly. Číslo sbírkového účtu je 9292929292/2700,“ uvedl
Libor Hanzal, ředitel znojemské střední
školy.
aj, lp

E-mail: zn.poradna@cssznojmo.cz
Web: http://cssznojmo.ic.cz
TyfloCentrum Brno, o. p. s. –
regionální pracoviště Znojmo
Poradenství pro osoby se zrakovým
postižením, osoby s kombinovaným
postižením, z nichž jedno je zrakové a
seniorům, kteří trpí těžkou zrakovou
vadou.
Adresa: Masarykovo náměstí 446/19,
Znojmo
Telefon: + 420 774 715 107/9
E-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz
Web: www.centrumpronevidome.cz/znojmo
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s.
– Odborné sociální poradenství
Poradenství pro osoby se zdravotním postižením, seniory.
Adresa: Zámečnická 320/10, Znojmo
Telefon: 515 224 924
E-mail: ovstpznojmo@seznam.cz
Web: www.stp-znojmo.cz
Lucie Rocková, koordinátorka KPSS

Foto: Archiv školy

Konec projektu
Město Znojmo ukončuje realizaci
projektu Podpora standardizace orgánů
sociálně-právní ochrany Znojmo, jehož
doba trvání je od 1. 2. 2014 do 30. 6.
2015. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví mohl díky projektu navýšit počet
sociálních pracovníků, kteří tak měli
více času věnovat se rodinám a ohroženým dětem přímo v jejich domácnostech a pomáhat jim v jejich tíživé
životní situaci. Více informací o projektu najdete v příštím vydání. Náklady
projektu (registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.1.03/C2.00086) jsou financovány z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu ČR.
zs

Školství a sociální služby
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Uhelná má nejlepší
řemeslníky na Moravě
Střední škola technická Znojmo
v Uhelné ulici zastoupená žáky oboru
obráběč kovů se zúčastnila mezinárodní soutěže ve slovenské Povážské
Bystrici.
Skvělého umístění dosáhl Kryštof
Jeřábek, který obsadil 4. místo v konkurenci více než třiceti obráběčů
z celého Slovenska, Německa,
Rakouska, Polska a České republiky.
Úspěch je o to cennější, že ze všech
českých soutěžících byl absolutně nejlepší. „Bronzová medaile unikla Kryštofovi jenom těsně. Scházejících pět
bodů z celkového počtu 350 totiž znamenalo jednu správnou odpověď
v teoretickém testu, v praktické části
byl vůbec nejlepší. Ale i tak je skvělé,
že se našim klukům dařilo v takové
evropské konkurenci,“ chválil své svěřence vrchní učitel odborného výcviku Petr Bystřický.
Žáci z Uhelné však dosahují podob-

ně kvalitních výsledků dlouhodobě, a to
ve všech oborech. „Přední umístění
vozíme ze soutěží téměř každý rok.
Podobné soutěžní zkušenosti jsou pro
budoucí zaměstnání k nezaplacení.
Medaile a poháry jsou fajn, ale nejdůležitější je, že naši žáci na vlastní oči
vidí, že jim řemeslo jde. Bez nadsázky
patří mezi nejlepší na Moravě,“ uvedl
ředitel školy Miroslav Křivánek,
a pokračoval: „Mimochodem v poslední době také zaznamenáváme zvýšený
zájem o studium na naší škole a poptávku mezi zaměstnavateli po tradičních
českých oborech. Zájem je o obráběče
kovů, karosáře, elektrikáře silnoproudaře, zedníky i instalatéry. Vzhledem
ke zvyšující se poptávce o naše technické obory jsem proto vyhlásil ještě jedno
kolo přijímacího řízení tak, aby se
dostalo pokud možno na všechny
zájemce z 9. tříd, případně z ostatních
středních škol.“
lp

Děti z Dělnické vytančily stříbro
Děti z mateřské školy Dělnická si
na celorepublikovém finále soutěže
pódiových skladeb v Mostu vytančily
stříbrnou medaili.
Pod vedením učitelek Jiřiny Hubené
a Dity Polachové získaly druhé místo se
skladbou Město klaunů. „Velké díky
patří městu Znojmu, které nám zafinan-

covalo autobusovou dopravu do Mostu
a zpět. Většina z dvanácti dětí, které
skladbu cvičily, stála na stupních vítězů
poprvé a moc si to užívaly,“ uvedla
Zdeňka Kohoutková, zástupkyně ředitelky školy. Taneční soutěž se konala
v rámci projektu – Česko se hýbe ve školách plných zdraví.
lp
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Učí vaření i stolování v novém
obsluhujícím personálem. Zajímavostí
je zapojení cvičné kuchyně do výuky
cizích jazyků. Učitelé zde vedou hodiny
angličtiny a němčiny s tématikou vaření
a stravování.
Veškeré práce a úpravy na rekonstrukci prostoru byly završeny na jaře
2015, i když cvičná kuchyně slouží svému účelu od září 2014. Nové prostory
si prohlédli i zástupci města – místostarostové Ludvík Hekrle a Jan Blaha,
jelikož stavební úpravy byly financovány z rozpočtu města. Přišly na zhruba tři sta tisíc korun, které zahrnovaly
položení nové podlahy a obkladů,
kompletní rekonstrukci osvětlení,
elektrických a plynových rozvodů,
nové rozvody vody
a odpadu. Z rozpočtu
města škola dále pořídila
do kuchyňky i nábytek do
cvičné restaurace. Ze
státního rozpočtu, protože se jedná o výukové
pomůcky, bylo na dvě
etapy pořízeno pět
kuchyňských bloků s varnými deskami a troubami
a pracovní stůl. Tyto
pomůcky přišly na dvě stě
deset tisíc.
Investice do základní
■ Projekt společného vaření žáků základní školy Pražská se školy na Pražské však
studenty SOU a SOŠ Přímětická pokračuje již druhým rokem. letos ještě nekončí. ChysA v rámci jiného projektu žáci také vaří se šéfkuchařem hotelu tají se opravy kotelny
Savannah.
Foto: Archiv školy a sociálních zařízení. zp
Úspěch projektu společného vaření žáků základní školy na Pražské se
studenty ze SOU a SOŠ na Přímětické
irostoucí zájem žáků otuto výuku stály za myšlenkou zcela zrekonstruovat
stávající cvičnou kuchyni na zmíněné
základní škole.
Novou kuchyni s prostorem cvičné
restaurace už žáci i učitelé hojně využívají. Sedmáci tu absolvují hodiny předmětu Příprava pokrmů, žáci druhého
stupně tu mají lekce společenského stravování a chování v restauraci. Žáci
prvního stupně zde mívají přípravu studené kuchyně. Následně do nových prostor zvou rodiče na netradiční třídní
schůzky. Během nich se stávají dočasně

Aira

■ Znojmo mělo v Mostě jediného zástupce díky dětem z mateřské školy Dělnická, které do
Foto: Archiv školy
finále postoupily z krajského kola konaného v Brně.

Přiveďte své děti blíže k hudbě!
Základní škola a Mateřská škola
Pražská otevírá v novém školním
roce 2015/2016 další třetí třídu
zaměřenou na hudební výchovu
a hru na hudební nástroje. „Po celý
den mají žáci k dispozici různé hudební nástroje, které využívají ve vyučo-

vání, ve všech volných chvílích
i v odpoledních aktivitách,“ uvedla
učitelka Marcela Přibylová, která zmíněnou třídu vede. V případě zájmu
o přestup do třídy s hudebním zaměřením můžete kontaktovat ředitelství
školy (tel. 734 795 401).
lp

Věk: 6,5 roku
Plemeno: Kavkazský pastevecký pes
Aira je společenská, velice klidná a milá fenka. Je neagresivní a ve styku s jinými
psy i kočkami je nekonfliktní. Svoji výškou vzbuzuje přirozený respekt a určitě
je vhodná na dvorek k rodinnému domku a nejlépe ke staršímu člověku. Aira
je už starší fenka, která má ráda svůj klid a ve svém věku již nevyžaduje příliš
pohybu. Zasloužila by si nový domov.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
Milada Švejdová (Suchohrdly)
& Jiří Huděc (Strachotice)
Natalja V. Špakovskaja (Minsk)
&
Karel Česnek (Únanov)
Dagmar Ševčíková (Kravsko)
&
Petr Jelínek (Kravsko)
Petra Žáková (oba N. Šaldorf-Sedlešovice)
&
Lubomír Žampa
Lucie Hanáková (Žerotice)
&
Milan Čada (Žerotice)
Alexandra Beláková (Milíčovice)
&
Jiří Vejtasa (Horní Břečkov)
Marcela Bamboschková (Znojmo)
&
Petr Bulín (Znojmo)
Světlana Havličková (Znojmo)
&
Zdeněk Katrnoška (Znojmo)
Monika Jasná (Těšetice)
&
Josef Budinský (Těšetice)
Hana Mágrová (Znojmo)
&
Pavel Kundera (Znojmo)
Hana Částková (Pavlice)
&
Bronislav Březina (Vranovská Ves)
Alena Vaculíková (Kadaň)
&
Miroslav Reindl (Znojmo)
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Vojtěch Dyk veze precizně vysoustruženou Desku
Do Znojma se po dvou letech vrací
fenomenální zpěvák Vojtěch Dyk.
Společně s vynikajícím brněnským
orchestrem B-Side Band představí
v Louckém klášteře nové album
Deska.
A že půjde o originální koncert
s přidanou hodnotou humoru, je po
předchozích zkušenostech s těmito
umělci více než jasné. „Humor patří do
každé hudby,“ říká Vojtěch Dyk, který,
jak přiznal, škatulkování hudebních
žánrů moc v lásce nemá. Sám vyrůstal
na vážné muzice a otevřeně se hlásí
k umění velkého Antonína Dvořáka.
Jeho hudba proto zní i na zmíněném
aktuálním albu, které je vysoustružené
přímo bravurně. Ostatně swing, který
na pódiu Vojtěch Dyk s muzikanty
B-Side Bandu hrají, s sebou nese vysokou profesionalitu i lehkost, optimismus a radostný temperament. A tak
neváhejte, a nalaďte se na pohodové

prázdninové dny už nyní. Na jedinečném koncertě v Louce v pátek 26. červ-

na ve 20.30 hodin. Vstupenky jsou
v prodeji v TIC na Obrokové ulici. lp

■ Vojtěch Dyk a B-Side Band přivezou do Znojma vysoustružené album Deska.
Foto: Tino Kratochvil

Znojmáci, co hrají nejen Znojmákům
Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota
18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.
INZERCE

MASÁŽE
Lubomír Musil
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605 154 160,
e-mail: masaze.lubos@seznam.cz
Koupíme ornou půdu. Platba při podpisu kupní smlouvy. Cena až 25 Kč/m2.
Telefon 602 223 027.

Také to znáte? Jdete po ulici,
obloha zamračená a proti vám známá tvář. Usmívá se na vás širokým
úsměvem, jaký je šťastným lidem
vlastní.
Tak přesně takto vypadají naše
náhodná setkání se znojemským muzikantem Jardou Moravcem, jedním ze
dvou členů dua Jerry Band. Pro úplnost
je třeba uvést, že druhým je Pavla Jurkovičová, hodonínská zpěvačka hrající
na keyboard, saxofon a kytaru.
V těch setkáních se většinou snažím z Jardy dostat informace, kam se
právě oblíbené a lidmi vyhledávané
duo chystá nebo kde si je můžeme ve
Znojmě poslechnout. Z vlastní zkušenosti vím, že Znojmáci mnohokrát
rádi rozpohybovali svá těla na hudbu,
kterou jim v širokém repertoárovém
záběru Jerry Band hrál třeba na plesech. Nikdy u toho nechyběla dobrá
nálada obou protagonistů navíc kořeněná profesionálním výkonem.
„Na repertoáru máme přes pět set
skladeb českých i zahraničních interpretů. A vždy se snažíme přizpůsobit
publiku, pro které hrajeme. Ale neradi
se uvazujeme na jedno místo, takže hrajeme na velkých akcích města, ale i na

■ Dva Jaroslavové v akci.

menších soukromých jako jsou firemní
večírky, narozeninové oslavy či svatby.
Vidět a slyšet nás mohli lidé na Znojemském historickém vinobraní, znojemském Burčákfestu nebo pálení
čarodějnic. Jezdíme hrát také do Prahy,
Ostravy, Brna a dalších měst v republice.
A aby to nebylo tak jednotvárné, občas
si skočíme zahrát k našim jižním sousedům, ale hned zase valíme domů. Všude dobře, doma nejlíp!“ přiznává Jarda
Moravec.
Muzikant tělem i duší dělí svůj
hudební život nejčastěji mezi Česko

a Švýcarsko, kde
je duo Jerry Band
léta vítaným hostem. Do pracovní vytížení se mu
vejde rodina, ve
které má obrovskou podporu
a aby toho nebylo
málo, v poslední
době
přidal
i muzicírování se
svým talentovaným
fešným
Foto: lp synem Jaroslavem. Ta přídavná
jména nejsou zvolena náhodně. Syn po
tátovi zdědil nejen jméno, ale také
hudební talent, který prezentuje zpěvem a hrou na flétnu a kytaru i mužný
zjev, díky němuž, jako model spolupracuje s modelingovou agenturou.
Aby v tom Jardově muzicírování
neměli lidé chaos, se synem vystupuje
po názvem Jerry and son nebo také
Jaroslav Moravec a syn. Oba muzikanti
chystají na letní měsíce několik vystoupení a tak příležitost se s nimi setkat
bude na nejedné veřejné akci.
Ľuba Peterková

Voda a výtvarníci na jedné výstavě
Devátý ročník výtvarné soutěže
Voda alidé – partneři pro život, kterou
pořádá Vodárenská akciová společnost ve spolupráci s městem Znojmem
a ZŠ Pražská, zná své vítěze. Ceny jim
předali starosta Znojma Vlastimil Gabrhel a Jiří Žižka z VAK. Do soutěže určené základním školám se zapojilo

sedmnáct škol z celého znojemského
okresu. Sešlo se celkem 168 prací. Vítězové získali permanentku na plovárnu
v Louce nebo poukázky do knihkupectví Houdková. Výstavu soutěžních prací
je možné navštívit ve vodojemu na
náměstí Republiky po dohodě s Vodárenskou akciovou společností.
lp

■ Čestné uznání za mimořádné dílo modelu
Vranovské přehrady si odnesl Martin Kortiš
ze ZŠ a MŠ Šumná.
Foto: Iva Šebková
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Město v pohybu a na kole
V pátek 3. července bude celý den
patřit Komenského náměstí cyklistům
a zájemců o cyklodopravu v našem
městě.
Město Znojmo v návaznosti na projekt Zdravá města a v souladu se strategickým plánem na další období
připravuje se zájmovým sdružením Cyklo Klub Kučera Znojmo prezentaci možností jak ulevit komplikované dopravní
situaci ve Znojmě. K prohlédnutí
a vyzkoušení budou připraveny různé
druhy městských kol aelektrokol. Názorná ukázka jednoduchých úprav starších
kol možná přesvědčí mnoho občanů
omožnosti se dopravovat do práce, školy
a zábavou na kole. Současně se nejen

cyklisté seznámí s připravovanými projekty na cyklostezky a připravovaný
cyklogenerel. Zveme všechny cyklisty na
17.00 hodinu, kdy na cyklostezce u Nové
lékárny – Komenského náměstí odstartujeme spanilou jízdu městem. V 20.00
hodin se můžete účastnit diskuze a přispět svým názorem k navrhovaným
dopravním opatřením na podporu
cyklistiky ve Znojmě. V 1.Mezinárodním
cykloturistickém centru služeb a informací v ČR, ul. U Obří hlavy 7 promítneme i několik příspěvků a ukázek řešení
bezpečného začlenění cyklistů v různých
měst. Promítací přístroj budeme přirozeně pohánět prostřednictvím šlapání
na jízdním kole.
cv

Do práce na kole ujeli 707 km
Znojmo se v květnu zapojilo do
kampaně Do práce na kole.
Jde o celorepublikovou týmovou
soutěž pro zaměstnance, kteří dojíždí,
nebo začnou dojíždět do práce na kole.
Za město se zúčastnili starosta Vlastimil
Gabrhel, Sandra Neulingerová, Alena
Rybníčková, Svatava Hegarová Růžičková a Tomáš Šturala. Dohromady ujeli
707 km.
Vítězem je vedoucí odboru majet-

kového Sandra Neulingerová, která
najela 430 km. Prim za stoprocentní
účast si může připsat Alena Rybníčková.
V květnu dojížděla do práce na kole
každý den. Akce Do práce na kole proběhla již šestým rokem. V rámci kampaně se soutěží také o různé ceny
a zapojit se může kdokoliv, kdo sestaví
tým o minimálně dvou a maximálně
pěti členech a zaregistrují se na
www.dopracenakole.cz.
lp

Hokejové permanentky v prodeji, zajistěte si své místo!
Prodej permanentních vstupenek
na zápasy Orlů Znojmo v mezinárodní
Erste Bank Eishockey Lize v sezóně
2015/16 odstartoval. Nabízí řadu jedinečných slev a výhod, do 30. června
navíc platí speciální cena permanentky se slevou 100 Kč.
Všichni majitelé permanentek Orlů
se navíc mohou těšit na speciální výhody a slevy:
• Při zakoupení do konce června získáte
jako bonus vstup zdarma na případné
zápasy čtvrtfinále play-off 2016.
• Prvních 550 fanoušků získá k zakoupené permanentní vstupence exkluzivní dárek v hodnotě 590 Kč ve
formě celodenní vstupenky zdarma
do Aqualandu Moravia (vstupenka
platná do 30. 8., mimo 27. 6.).
• Dalších 1 000 fanoušků obdrží
k zakoupené permanentce poukázku
na vstupenku 1 + 1 zdarma do Aqualandu Moravia a Wellness v hodnotě
690 Kč (poukázka platná od 1. 9.).
• Pro prvních 1 500 permanentkářů je
navíc připravena slevová karta od
partnera klubu firmy LionSport na
slevu 30 % při nákupu v kamenném
i internetovém obchodě.
• Chcete opravdu „svoje“ místo na stadiónu? Zakupte permanentní vstu-

penku k sezení do 30. července 2015
a získejte možnost pojmenovat svoji
sedačku dle vlastního nápadu a přání.
• Z majitelů permanentek bude vylosován jeden fanoušek, který získá
možnost zúčastnit se venkovního tripu s mužstvem zdarma, a dva výherci,
kteří s týmem stráví celý zápasový
den, včetně pobytu na střídačce!
Každý měsíc v sezóně navíc klub
vylosuje jednoho majitele permanentní
vstupenky, který obdrží celou cenu svojí
permanentky zpět! V loňském roce bylo
vylosováno celkem 7 majitelů permanentek, kteří dohromady obdrželi částku převyšující 10 000 Kč.
Permanentní vstupenky je možné
zakoupit v kanceláři hokejového klubu

na ulici Dvořákova 16 každý týden
v úterý, středu a čtvrtek vždy od 9 do
12 a od 13 do 16 hodin. Pro případné
dotazy volejte telefon 515 221 011 nebo
pište na e-mail info@hcorli.cz.
V platnosti zůstává akce, která by
měla přispět ke snížení jednorázové
finanční zátěže při koupi jedné či více
permanentních vstupenek naráz. Platbu
Sektor
Sektor A – horní
Sektor A – dolní
Sektor B
Sektory G1, G2
Sektory C, D, E, F
Stání bez místenky

Předprodej 2015/2016
cena do 30. 6.
2 800 Kč
2 600 Kč
2 500 Kč
2 300 Kč
2 100 Kč
1 700 Kč

za permanentku je možné rozložit na
dvě části. 50 % při jejím převzetí a 50 %
do prvního mistrovského utkání, kdy
bude tato karta aktivována pro zbytek
sezóny. Tato nabídka je platná do
31. července 2015.
Při prvním mistrovském utkání na
domácím ledě bude vylosován jeden
majitel platné permanentní vstupenky,
který získá originální klubový dres pro
novou sezónu podepsaný od všech hráčů.
Jednorázové vstupné na ligové
zápasy EBEL v sezóně 2015/16 zůstává
nezměněna. Klasická vstupenka tedy
bude v prodeji za 110 Kč. Studenti, mládež a senioři po předložení platného
průkazu mohou uplatnit slevu, jejich
vstupenka bude stát 75 Kč. Děti do
140 cm v doprovodu dospělé osoby
a držitelé průkazu ZTP mají vstup zdarma.
Léto 2015
Sezóna 2015/2016
cena od 1. do 31. 7.
cena od 1. 8.
2 900 Kč
3 100 Kč
2 700 Kč
3 000 Kč
2 600 Kč
2 900 Kč
2 400 Kč
2 700 Kč
2 200 Kč
2 500 Kč
1 800 Kč
2 100 Kč
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Společnost

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

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel. 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
červen, září po–ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka v 16.00), červenec,
srpen 9.00–18.00.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
červen, září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00,
červenec, srpen 9.00–12.30, 13.00–18.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00
za příznivých klimatických podmínek!
Aktuální situace na tel. 515 222 311.
NOVINKA: 2x 10 osob v prohlídce
za hodinu.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–11.30,
12.00–17.00 Stálé expozice: Živá
a neživá příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Sbírka orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně út–so 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice:
Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české,
J. T. Fischer Medailérská tvorba.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–září.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel. 604 891 875,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno:
30. května–27. září po–ne 9.00–17.00.

ZNOJEMSKÉ LISTY
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: červen út–ne 9.00–17.00,
červenec–srpen denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: červen po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen–září po–ne
9.00–16.00, Jižní přístupová cesta
po–čt, ne 9.00–21.00,
pá, so 9.00–23.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno:
květen–září po–čt 10.00–18.00,
pá–so 9.00–19.00, ne 9.00–15.00
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno:
červen so, ne a svátky 9.00–19.00,
červenec–srpen denně 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury,
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno:
studovna po–pá 12.30–18.30,
knihovna út–pá 8.30–18.30.
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

DALŠÍ

Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici, tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

10. 7.–26. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO
11. ročník je věnován 220. výročí
úmrtí J. A. Bendy a jeho stěžejnímu
dílu Romeo a Júlie.
www.hudbaznojmo.cz

26. 6. PROMOCE ABSOLVENTŮ
SVŠE Znojmo s. r. o.
Pronájem. 11.00, 13.00, 15.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
3. 4.–27. 6. G. M. MONSORNO
(1768–1836) – Znojemsko
v 1. třetině 19. století
Dům umění – unikátní výstava
prezentuje kresby vzniklé
za Monsornova pobytu na Znojemsku.
6. 5.–26. 6. FOR EACH OTHER
Městská knihovna – díla malířky
Anity Windhager.
28. 5.–31. 7. ŽIVOT V KRAJINĚ
STALETÝCH DUBŮ
Dům umění – výstava fotografií
živočichů obývajících mokřady Podluží.
10. 6.–6. 9. SVATBA ANEB JAK ŠEL
ČAS
Znojemský hrad – dobové modely
svatebních šatů, svatební doplňky,
tabule i zvyky.
3. 7.–29. 8. CZ – A 15
Dům umění – Česko-rakouská výstava
umělců sdružených v ATR-CLUBu Stálky.
8. 7.–7. 8. SETKÁNÍ
Galerie Domu porozumění – výstava
obrazů Bedřišky Znojemské.
Vernisáž ve středu 8. 7. v 17.00 hod,
vystoupí Jaroslav Pikner (kytara).

KONCERTY
26. 6. VOJTĚCH DYK
A B-SIDE BAND
Loucký klášter – tour k novému albu
DESKA. V případě nepříznivého
deštivého počasí bude koncert přeložen
do velkého sálu v Dukle. 20.30.
27. 6. JIN JANG JAM
Dům Na Věčnosti – folkrock alternativ.
20.00.
1. 7. CIMBÁLOVÁ MUZIKA
ANTONÍNA STEHLÍKA
Slepičí trh (u vstupu do Znojemského
podzemí). 19.00.

10. 7. Slavnostní průvod
od divadla k radnici 17.30
Pavel Šporcl & Gipsy Fire Na Káře
/ Jízdárna Louckého kláštera 19.00
Festivalový rej
Masarykovo náměstí 20.30–23.00
11. 7. Setkání festivalů na Heiliger
Steinu Heiliger Stein 11.00
Pocta českým symfonikům
Jízdárna Louckého kláštera 19.00
12. 7. Tour de Varhany
Znojmo, Tasovice, Lechovice 11.00
13. 7. Uherčice Pavlíny Senić
Uherčický zámek:
nádvoří/banketní sál 19.00
14. 7. Dětské hudební odpoledne
Nádvoří u Cafe Muzeum
14.00–17.00
Malí géniové
Nádvoří Jihomoravského muzea /
Městské divadlo 18.00
15. 7. Koncert tří virtuozů:
Fukačová, Šporcl, Kahánek Jevišovice:
zámek/kostel 19.00
16. 7. Komediální koncert
Gentlemen Singers
Nádvoří Jihomoravského muzea /
Jízdárna Louckého kláštera 19.00
17. 7. Koncert při svíčkách
Dům umění 21.00
18. 7. Víno, cimbál, po německu
Nádvoří Louckého kláštera /
Štukový sál v Louce 19.00
20. 7. Výlet s Jiřím Antonínem
výběr ze tří koncertů: Únanov,
Prosiměřice, Božice vždy od 18.00
21. 7. Hudba v ulicích
Ulice, náměstí a parky
v historickém centru Znojma
Sommelierské minikurzy –
seznámí návštěvníky s unikátní
kolekcí festivalových vín a německou
vinnou kulturou 10.00–18.00
22. 7. Koncert
moravskokrumlovského zámku
Zámek v Mor. Krumlově:
autobusová doprava – jízdné
dobrovolné, odjezd od městského
divadla v 18.30, koncert v 19.30
24. 7. Koncert znojemských
hudebníků Císařský sál znojemského hradu 19.00
25. 7. G. P. Telemann:
Daniel v jámě lvové – premiéra
Kostel sv. Michala 21.00

Společnost

ZNOJEMSKÉ LISTY
26. 7. Vycházka a cyklovyjížďka
za hudbou do Národního parku
Podyjí Sraz u Jihomoravského
muzea v 8.00, sraz u kostela
v Hnanicích v 10.00
Koncertní piknik v Národním
parku Podyjí 11.00
G. P. Telemann: Daniel v jámě lvové –
derniéra Kostel sv. Michala 21.00

29. 7. PECHAKUCHA NIGHT
Kino Svět – prázdninová prezentace
různých odvětví, druhů umění a kultury
a oslava třetího výročí znojemské PKN.
20.20.
31. 7.–2. 8. ŠRAMLFEST
8. ročník letního festivalu –
kapely, divadla, workshopy,
www. navecnosti.cz

Hrábněte do kláves!
…a zahrajte si na piano na ulici.
Poprvé je ve Znojmě předáno veřejnosti k užívání piano pod širým
nebem.
Stojí u obchodního domu Dyje na
rohu Obrokové ulice a Masarykova
náměstí a od začátku k němu lidé s nadšením usedají a hrají. Hudební nástroj
je součástí akce Piana na ulicích, za kterou stojí pražský kavárník Ondřej Kobza. Klavíry do veřejných prostor měst
půjčuje po celé republice. Ve Znojmě
je jeho piano premiérově!
Každé město je živým organismem,
ve kterém žít znamená i nacházet inspiraci k odpočinku a prosté radosti ze
života.
Právě pro spontánní sdílenou
radost umísťuje Ondřej Kobza do ulic
českých a moravských měst piana.

Nástroj se tak stává oživujícím prvkem
veřejného prostoru.
Na piano si tak může zahrát každý,
kdo jde kolem. Nemusí být klavírní virtuóz, nemusí znát noty, dokonce ani
nemusí vidět na klávesy. Stačí do nich
jen hrábnout, nechat běžet prsty po
bílých a černých klapkách a bavit se zvukem, který vyloudí. Bude-li to melodie,
o to větší potěšení přinese sobě – náhodnému muzikantu i kolemjdoucím.
Za dovozem piana do Znojma stojí
Sdružení Znojmu s láskou. Ve večerních
hodinách musí být hudební nástroj
uzamčen, aby nebyl rušen noční klid
(kontakt v případě dotazů nebo problémů lze směrovat na tel. 604 997 998).
Piano ve Znojmě bude mít veřejnost
k dispozici až do začátku letošního
vinobraní.
lp
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NENECHTE SI UJÍT
■ FOTOSOUTĚŽ
Nezapomeňte doma foťáky!
Vyrážíte na dovolenou? Pak si
určitě nezapomeňte doma
fotoaparáty. Můžete se tak
zapojit do fotosoutěže na téma
Voda a lidé, kterou vyhlásila,
pod záštitou města Znojma a za
podpory místních podnikatelů,
znojemská divize VODÁRENSKÉ
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Soutěž
má podpořit kreativitu a inspirovat fotografy k autorské
tvorbě. „Určena je doslova pro každého, není omezena věkem. Fotografie
mohou být analogové i digitální, barevné i černobílé. Podmínkou je pouze,
aby snímek nebyl starší než rok a byli jste skutečně jeho autory,“ vysvětlil
podmínky ředitel znojemské dovize VAK Zdeněk Jaroš. Stačí do 21. srpna
poslat fotografie ve formátu 20x30 cm s uvedeným názvem snímku,
jménem a adresou autora včetně data pořízení na zadní straně. To vše na
adresu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Znojmo,
Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Autoři tří vítězných snímků se mohou těšit
na hodnotné věcné ceny.
lp

■ KONCERT
Cimbálová muzika zahraje na nádvoří
Na nádvoří Domu porozumění na Slepičím trhu (u vstupu do Znojemského
podzemí) zahraje 1. července oblíbená znojemská cimbálka Antonína
Stehlíka. Muzika vystoupí od 19.00 hodin.
lp

■ VÝSTAVU
Znojemský Meandr na radnici
Znojemská výtvarná skupina Meandr a její host M. Kuprár vystavují od
2. do 31. července ve vstupní hale budovy městského úřadu (Obroková 12). Vernisáž se koná 2. července v 15.00 hodin netradičně nikoliv
před výtvarnými díly, ale v zasedací místnosti úřadu.
lp

■ DIVADLO
Rotunda na trhu
Divadelní spolek Rotunda sehraje pro obecenstvo 22. a 29. července vždy
od 20.30 hodin na Slepičím trhu divadelní kus s názvem … a Markétka.
Půjde o několik etud z divadelního zákulisí, jejíž autorem je Lutz Hübner.
Režie se ujal Václav Beran, který společně se Šárkou Drozdovou představení
zahraje.
lp

■ VÝLET

■ K pianu usedají malí, velcí, amatéři, profesionálové i děti na školních výletech a zazpívají
si u něho i pěvecké sbory. A člověk se nestačí divit, jací hudebníci chodí po Znojmě. Foto: lp

Vezměte děti na pohádku
Prázdniny jsou rájem především
pro děti ato ity nejmenší. V Domě umění pro ně organizátoři připravili Pohádkové léto. V červenci si mohou vybrat ze
tří pohádek – 7. 7. Rytířské povídání

o princi Bajajovi (Komedianti na káře),
14. 7. O kominíku Josífkovi (Divadlo
Matýsek) a 21. 7. Pirátská pohádka
(Komedianti na káře). Začátek je vždy
v 16.00 hodin.
lp

Tradiční pouť ve Vítonicích s rockovým podhoubím
Osmnáct kilometrů a asi dvacet
minut cesty dělí od Znojma Vítonice, kde se od 31. července
do 2. srpna koná tradiční pouť.
K té neodmyslitelně, v duchu lidových zvyků, patří mše svatá,
zavádění pod májou i dechová
hudba Skaláci. Ale místní oblíbená zábava skrývá pořádně
ostré rockové podhoubí. Návštěvníci se tak mohou těšit na rockovou skupinu Kristovy léta i pouťovou
zábavu za zvuků skupiny Stone.
lp
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Školáci měli v lázních přebor v plavání
Znojemské Městské lázně byly
svědkem okresního přeboru škol v plavání, který zde pořádala Plavecká škola
Akvastart Bedřicha Dabergera. Přebory určené pro žáky ažákyně s ročníkem
narození 2004, 2005 a 2006 se konaly
pod záštitou místostarosty Znojma
Jana Groise a senátora Pavla Štohla.
Pořadatelé vybírali z více než 1 800
žáků. Na samotných přeborech se nakonec prezentovalo 112 plavců z více než
20 základních škol. Plavecká škola
AQUASTART, organizující plaveckou
výuku žáků základních škol Znojemska
je součástí Asociace plaveckých škol ČR,
která letos poprvé pořádá celorepublikové finále, Pohár APŠ v plavání žáků
třetích tříd, které proběhne 1. října v Jihlavě. Nominací na tuto soutěž jsou právě
regionální soutěže.
Do celorepublikového finále postoupili dva žáci třetích tříd Emil Bazala ze
ZŠ M. Krumlov Klášterní a Lukáš Mareček ze ZŠ Pražská a žákyně Barbora Sedláková ze ZŠ Tasovice a Viktorie
Stehlíková ze ZŠ Pražská. Tito čtyři budou
hájit na podzim barvy znojemského
regionu na celorepublikovém finále.
Malí, začínající plavci si tak mohli
vyzkoušet na vlastní kůži atmosféru plaveckých závodů a ukázat co se naučili
v rámci plavecké výuky.
Ředitel závodů Mgr.Bedřich Daberger, za pořádající PŠ Aquastart, hodnotil

■ Místostarosta Znojma Jan Grois předává ocenění vítězi kategorie ročníku 2005 Antonínu
Navrkalovi, který je nejmladším pokračovatelem slavného znojemského plaveckého rodu
Šplíchalových. Druhý skončil Jiří Hamza, jehož maminka je mnohonásobnou mistryní republiky
v basketbalu a má i stříbrnou medaili z ME. Snad ani vzhledem ke jménu není třeba dodávat,
že tatínek je šéfem veleúspěšného českého biatlonu.
Foto: eks

závody velmi pozitivně: „Jsem rád, že se
letošního ročníku opět zúčastnilo tolik
plavců a tak velký počet základních škol.
Je důležité dětem vštěpovat vztah ke sportu aplavání vůbec. Je to důležitá sportovní
činnost jednak pro zdraví, plavání patří
k nejzdravějším sportům a hlavně
k odstraňování plavecké negramotnosti.
Ave Znojmě je navíc plavání výkonnostně a vrcholově dlouhodobě velmi úspěšné. Snažíme se dát dětem v rámci výuky

Bikeři se představili
ve Špindlerově Mlýně
Skupinka závodníků týmu Cyklo
Klub Kučera Znojmo se vydala na
letošní 1. závod Českého poháru horských kol DHI do Špindlerova Mlýna.
Na tento závodní víkend se jezdci
sešli ve složení bratrů Filipa a Michala
Štanclových a Jiřího Brücka. Filip
Štancl si bohužel při tréninku poranil
ruku a nemohl držet řídítka. Na
samotný start semifinálového a finálového závodu tak nenastoupil.
Na startu se sešla spousta nadšenců
a díky tomu vše probíhalo v příjemném
fanouškovském duchu. Počasí bylo
krásně slunečné a o to více si jezdci
i fanoušci závod užili. V semifinále Jiří
Brück skončil na 16. místě a Michal
Štancl na 45. místě. V samotném finále
se Jiřímu hned od začátku dařilo, ale
bohužel v průběhu upadl a tak skončil
na 18. místě, Michala pád nepotkal, ale
i tak se umístil až na 41. místě.

„Trať byla velice náročná má 2,1 km,
je plná skoků, kořenů a velkých balvanů.
Já osobně hodnotím trať hodně kladně,
sedla mi, i když jsem ve finále spadl.
Vsobotu se vyjezdily koleje abyly muldy,
takže závodníkům to jen přitížilo. S tratí
pomáhal přední český rider Michal Maroši a jeho banda, kteří odvedli velký kus
práce, a na trati to bylo znát, také tu celý
víkend na závod dohlíželi afandili závodníkům,“ hodnotil závod úspěšnější ze
znojemských jezdců Jiří Brück.
ckk

■ Jiří Brück na trati ve Špindlerově Mlýně.

základy plaveckých dovedností, vysvětlujeme jim a učíme je i dopomoci unavenému plavci, záchraně tonoucího,
děláme s dětmi zábavné a oblíbené disco
hodiny, kdy si při hudbě zahrají, zasoutěží
aodbourávají negativní pocity z vodního
prostředí. Chtěl bych poděkovat městu
Znojmu za podporu nejen plavání, ale
i celé škále sportovního dění ve městě
a sponzorům za jejich pomoc při organizaci závodů,“ uvedl Daberger.
fs

Výsledky
ŽÁCI – Roč. 2006: 1. Bazala Emil
(ZŠ M. Krumlov, Klášterní) 20,5,
2. Mareček Lukáš (ZŠ Pražská) 20,9,
3. Štěpánek Jaroslav (ZŠ Nám. Republiky) 21,5, 4. Marek Martin (ZŠ Únanov) 26,5.
Roč. 2005: 1. Navrkal Antonín (ZŠ
Pražská) 17,4, 2. Hamza Jiří (ZŠ Šatov)
20,7, 3. Prodělal Ondřej (ZŠ Šumná)
21,3, 4. Sapár Martin (ZŠ ul. Mládeže)
21,5.
Roč. 2004: 1. Vacula Jonáš (ZŠ Miroslav) 19,1, 2. Uhlíř Tomáš (ZŠ Nám.
Republiky) 24,2, 3. Řepka Miroslav
(ZŠ JUDr. J. Mareše) 20,0, 4. Košíček
Jakub (ZŠ ul. Mládeže) 20,9.
ŽÁKYNĚ – Roč. 2006: 1. Sedláková
Barbora (ZŠ Tasovice) 21,4, 2. Smejkal
Nella (ZŠ Nám. Republiky) 23,2,
3. Klepáčková Anna (ZŠ Vrbovec)
23,4, 4. Rozvadovská Viktorie (ZŠ
Nám. Republiky) 25,7.
Roč. 2005: 1. Stehlíková Viktorie (ZŠ
Pražská) 17,4, 2. Navrkalová Nikola
(ZŠ Tasovice) 17,7, 3. Široká Gabriela
(ZŠ M. Krumlov, Klášterní) 21,8,
4. Uhlířová Tereza (ZŠ Miroslav)
22,2.
Roč. 2004: 1. Krčová Andrea (ZŠ
JUDr. J. Mareše) 20,0, 2. Vystydová
Klára (ZŠ Miroslav) 20,9, 3. Čaňková
Barbora (ZŠ Pražská) 23,0, 4. Bitalová
Lucie (ZŠ ul. Mládeže) 25,1.

Žáci z praktické školy ve čtyřboji
Na stadionu Moravské Slávie
v Brně se uskutečnilo krajské kolo
základních škol praktických v atletickém čtyřboji.
Znojemský okres reprezentovala
šestice postupujících z okresního kola.
Ze znojemské školy to byla děvčata
Nikola Ptáčková a Zuzana Skoupá
a chlapci Karel Vaverka, Dominik
Novák a David Fojtík. Těchto pět
závodníků doplnila žákyně školy
v Miroslavi Kamila Prudilová.

■ Znojemští žáci.

Letní teploty nesnížily jejich sportovní výkony a družstvo doslova vypotilo výborné výsledky. Děvčata
skončila celkově na třetím místě, smíšené družstvo bylo dokonce stříbrné.
Nejlepšího výsledku ale dosáhl patnáctiletý Dominik Novák. Stál na
stupních vítězů v běhu na 60 m i ve
skoku do dálky a vyrovnanými výkony
obsadil ve čtyřboji krásné druhé místo.
Vybojoval si tak postup do celonárodního kola soutěže.
hk

Foto: Hana Kloudová
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