
Vinobraní 2016
Znojemské historické vinobraní, 

které bude 16.–18. září, odtajnilo 
programovou nabídku. 

Od 1. června se začínají prodávat 
zvýhodněné permanentky na pátek 
a sobotu. Neděle bude zdarma. Více 
na str. 3. lp
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Znojmo podalo kasační stížnost
kvůli obchvatu města

Znojmo podalo kasační stížnost 
k Nejvyššímu správnímu soudu proti 
rozhodnutí Krajského soudu v Brně 
týkající se zrušení trasy obchvatu 
Znojma zakreslenou v územním plá-
nu města. 

Odůvodněním je nezákonnost roz-
hodnutí spočívající v nesprávném po-

souzení právní otázky zmíněným kraj-
ským soudem. Záležitosti územního 
plánování, jako schvalování územního 
plánu a regulačního plánu, spadají ze 
zákona do samostatné působnosti obce. 
Nález Ústavního soudu z roku 2013 na-
víc jasně dodává, že zastupitelstvo obce 
má plnou věcnou a politickou diskreci 

nad některými otázkami, jako je roz-
hodnutí o pořízení územního plánu, 
jeho zadání a přijetí. 

„Nerozumíme proto odůvodně-
ní, že nám soud zrušil trasu obchva-
tu kvůli neexistenci krajských Zásad 
územního rozvoje,“ říká starosta Vlas-
timil Gabrhel.  Pokračování na str. 3. 

Část kláštera 
dostane okna

Třicet pět nových oken dostane 
do  konce září jižní křídlo nového 
konventu Louckého kláštera.

Areál Louckého kláštera je jednou 
z největších dominant Znojma. Celko-
vá revitalizace všech budov komple-
xu je ale zcela nad finanční možnosti 
města. A ačkoliv se ho město snaží 
postupně opravovat, jde spíše o řešení 
havarijního stavu. Nyní dostane jeden 
z objektů kláštera nová okna. 

 Pokračování na str. 2

Královské oslavy s vůní piva
a Jeho Veličenstvy

Májové slavnosti se přehouply 
do své druhé poloviny a za branami 
města, které slaví 790. výročí založe-
ní, již čekají Jejich Veličenstva.

Přemysl Otakar I., který Znojmo 
v roce 1226 povýšil na město králov-
ské, se bude na Den dětí 28. května 
chodit po městském parku. Císař Ka-
rel IV. se po sedmi stech letech vrátil 
na znojemský hrad, kde se veřejnost 
může podívat nejen na  jeho koru-
novační klenoty. A  letošní Muzejní 
noc 20. května připravili pracovníci 
Jihomoravského muzea hned s třemi 
panovníky v programu. Znojemské 
Pivní slavnosti sice žádného krále 
nemají, zato mají královsky posklá-
daný program pro všechny milov-
níky piva. 

Zda se na některém autorském 
díle, která budou k prodeji na  letoš-
ním Garage Designu, objeví královská 
podobizna, teď ještě není jasné, ale 
lze to zjistit při návštěvě originál-
ní autorské přehlídky, která se bude 
konat 20. a 21. května opět v areálu 
městského pivovaru a v  jeho těsném 
okolí na ulici Přemyslovců.

  O všech připravovaných akcích 
se více dozvíte uvnitř LISTŮ.  lp

 Pán nebo slečna, dobré pivo chutná všem. Znojemské Pivní slavnosti tak budou i letos 
vítanou zábavou pro širokou veřejnost.  Foto: Archiv ZL

Začaly práce 
na Dyjské 

Klasická křižovatka na Dyjské se 
mění na bezpečnější kruhový objezd. 
S budováním okružní křižovatky musí 
řidiči počítat s omezením dopravy. 

Částečná uzavírka jednoho jízdní-
ho pruhu bude probíhat do 16. června. 
Opravovat se tu bude postupně severní 
a jižní část křižovatky. Provoz zde bude 
řízen kyvadlově pomocí semaforu. 
Úplná uzavírka silnice křižovatky Dyj-
ské nastane od 4. června do 5. června 
(s náhradním termínem 11.–12. červ-
na), kde silnice bude úplně uzavřena 
i pro linkové autobusy. Objízdná trasa 
povede po Suchohrdelské ulici, přes 
železniční přejezd až do obce Sucho-
hrdly, Těšetice, Prosiměřice, Vítonice 
do Hostěradic a dále po silnici přes 
Miroslav až na napojení silnice směr 
Brno-Znojmo.  zp
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LOGO BUDE PUTOVAT 
PO MĚSTĚ
3D logo Znojmo 790 let budou 
místní i turisté potkávat ve městě 
po  celý rok na  mnoha místech 
a v různých vizuálních obměnách. 
Nyní je logo symbolizující jarní 
svěžest na Horním náměstí. V červ-
nu bude spojeno se Slavnostmi 
piva a přes léto, s jiným vizuálem, 
bude k vidění u  rotundy. Místo 
i  podobu bude 3D logo měnit 
i ve druhé polovině roku.

NA OVÁL AŽ NA PODZIM
S příchodem jara skončilo běhání 
na ovále na stadionu v Horním 
parku, který byl veřejnosti v pod-
večerních hodinách zdarma pří-
stupný. Běhat se tu bude moci 
opět až od podzimu.

ZASTUPITELSTVO 
JEŠTĚ ČTYŘIKRÁT
Letos se zastupitelé Znojma se-
jdou ještě čtyřikrát – 20. června, 
19. září, 14. listopadu a 12. pro-
since. Zasedání zastupitelstva 
jsou veřejná a  program jed-
nání je dostupný vždy týden 
před konáním zastupitelstva  
na www.znojmocity.cz.

OPRAVY SILNIC 
NA ZNOJEMSKU
Jihomoravský kraj vyhradil miliony 
korun na opravy silnic na Znojem-
sku. Odstartují v červenci. Dělníci 
začnou pracovat v Božicích, kdy 
v centru obce vznikne kruhová 
křižovatka. Součástí stavby bude 
i obnova dešťové kanalizace, au-
tobusový záliv, pěší komunikace, 
sjezdy, oprava mostu a další. Re-
konstrukce přijde na 23,7 milionů 
korun (bez DPH), přičemž z krajské 
kasy na ni poputuje 19 milionů 
a obec se přidá částkou 4,7 mili-
onu. Dokončení stavebních prací 
se očekává letos v říjnu. Opravy 
krajské komunikace za  víc než 
14 milionů korun (bez DPH) se 
dočká i město Miroslav, hotovo by 
mělo být již v září.

POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé 
Znojma čas na zaplacení poplatků 
za odpad. Částka je stejná jako 
v minulém roce. Za osobu je vy-
bírán poplatek 400 korun, který 
lze uhradit na pokladně v poda-
telně Městského úřadu Znojmo,  
Obroková 12.

UZAVÍRKA PRO DĚTI
Den dětí 28. května uzavře od 6.00 
do 18.00 hod. pro řidiče Komen-
ského náměstí. 
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Znojmo se bude s Retzem 
ucházet o zemskou výstavu

Znojemští zastupitelé deklaro-
vali spolupráci s partnerským měs-
tem Retz na spolupořádání Dolnora-
kouské zemské výstavy v roce 2021. 
Zda se to opravdu povede, bude jas-
né až v horizontu dvou let.

„Město Retz nás oslovilo v sou-
vislosti s Dolnorakouskou zemskou 
výstavou již v  loňském roce. Samo 
má velký zájem na tom, aby pořada-
telství bylo přiděleno právě jim. Jedná 
se totiž o prestižní akci, na kterou 
se upínají oči celého Rakouska. Pře-
shraničností by výstava dostala nový 
rozměr a  těžilo by z ní i Znojmo,“ 
říká starosta Znojma Vlastimil Gabr-
hel. Dolnorakouská zemská výstava 

(Niederösterreichische Landesauss-
tellung) je tradiční akcí, která se koná 
každé dva roky v jiném regionu Dol-
ního Rakouska. Akce se těší velkému 
zájmu ze strany turistů, návštěvnost 
se pohybuje mezi 350–500 000 ná-
vštěvníky. 

Smyslem celé spolupráce není jen 
realizace samotné výstavy, ale také 
podpora spolupráce v různých oblas-
tech, včetně propojení již existujících 
akcí. Takovou byl například 14. května 
dvanáctý Eurovýšlap Retz – Znojmo. 
Oficiální přihlášku na pořádání Dol-
norakouské zemské výstavy za účasti 
Znojma by město Retz mělo podat 
na konci května.  zp

Stromy zmizely 
za pár hodin

Adopce stromů v právě revitali-
zovaném Dolním parku ve Znojmě 
měla krátké trvání. Jediný den sta-
čil na to, aby si zájemci adoptovali 
85 nových a 27 stávajících stromů. 

„Děkuji všem, kteří se do adopce 
stromů zapojili, zapíší se tím do histo-
rie města. Zároveň bych chtěl vzkázat 
všem těm, na které se nyní nedostalo, 
že nemusí být smutní. V adopci stro-
mů budeme pokračovat i v budoucnu,“ 
říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 
Za symbolickou částku 1 000 korun 
obdrží dárce certifikát o adopci stro-
mu, děkovný dopis od starosty a přímo 
u stromu bude upevněna pamětní tabul-
ka se jménem dárce, který rovněž bude 
mít možnost aktivně se zúčastnit výsad-
by „svého“ stromu. O termínu samotné 
výsadby bude včas informován.  zp

Ozvěte se 
v červnu

Opět se mohou lidé vyjádřit 
k územnímu rozvoji.

Začátkem června se bude konat ve-
řejné projednání návrhu Zásad územ-
ního rozvoje Jihomoravského kraje 
a Vyhodnocení vlivů Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje na udr-
žitelný rozvoj území. O návrhu zásad 
může každý diskutovat na veřejném 
projednání 8. června od 14.00 hodin 
v budově Městského úřadu nám. Armá-
dy 8. Námitky s odůvodněním a připo-
mínky mohou dotčené obce, oprávnění 
investoři a zástupci veřejnosti uplatnit 
u Krajského úřadu JmK do sedmi dnů 
ode dne veřejného projednání. Více 
na webu Jihomoravského kraje.  lp

Velikonoční 
soutěž  
má výherce

V  soutěži Velikonoční Znojmo 
o nejkrásnější velikonoční výzdobu 
se umístila na  prvním místě Erika 
Ďurišková (2. Jana Musilová, 3. Petra 
Braunerová). 

Nejkrásnější velikonoční výlohu 
v  městské památkové rezervaci měla 
provozovna Keramika Ivo Sláma na Ko-
llárově ulici, (2. Moderní šperk na Ma-
sarykově nám., 3. Leka šperky na Obro-
kové). Nejkrásnější velikonoční břízku 
na Obrokové ulici měly děti z MŠ nám. 
Republiky, odloučené pracoviště na Ru-
doleckého ulici, děti z MŠ v Příměticích 
a ze ZŠ Mládeže.  lp

Část Louckého kláštera 
dostane nová okna
Pokračování ze str. 1

„Postupnými kroky se snažíme 
oživovat areál Louckého kláštera, pro-
to jsme se rozhodli investovat další 
prostředky do nezbytné obnovy oken. 
Půjde o precizně ručně vyrobené re-
pliky historických oken, jejichž vzhled 
schválili památkáři. Konzultovat s nimi 
budeme samozřejmě i finální podobu. 
Necháme totiž vyrobit vzorové okno 
a až po jeho schválení se přejde k finální 
výrobě a osazení oken,“ říká starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel. Celková 
investice vyjde na zhruba 2 300 000 ko-
run. Milion korun půjde z dotace Mini-
sterstva kultury z Programu záchrany 
architektonického dědictví.

Vyrobeno bude celkem pět typů 
oken s parapety. Všechna budou kastlo-
vá, otvíravá dovnitř s jednoduchým za-
sklením. Materiál bude masivní modřín 
s povrchovým nátěrem v barvě matné 

slonové kosti. „Jedná se o první etapu 
oprav nového konventu. V závislosti 
na finančních možnostech města bu-
deme v opravách pokračovat,“ dodává 
starosta.

Město Znojmo je vlastníkem Louc-
kého kláštera od  roku 2010, kdy jej 
na město bezúplatně převedl stát, avšak 
pod podmínkou nepřevoditelnosti ma-
jetku na další osoby po dobu dvaceti 
let. Další podmínkou je využití areálu 
ve veřejném zájmu. Od té doby se město 
snaží postupnými opravami měnit tvář 
Louckého kláštera k lepšímu. Kompletní 
rekonstrukce se již dočkala například 
bývalá jízdárna, další investice putovaly 
do oprav fasády bývalé konírny. Areál 
kláštera je v tuto chvíli využíván zejména 
v suterénní části nového konventu, v ob-
jektu jízdárny a kladiva, a to společností 
Znovín Znojmo, která zde provozuje 
aktivity zaměřené na vinařství.  zp

 Šipka ukazuje jižní křídlo nového konventu, které bude mít od  podzimu nová okna. 
 Foto: Archiv ZL
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VZPOMNĚLI 
NA OBĚTI VÁLKY
V  den státního svátku 8. květ-
na si jednasedmdesátileté výročí 
od konce druhé světové války při-
pomněli lidé na Městském hřbito-
vě ve Znojmě, kde se sešli zástupci 
města, různých spolků a sdružení 
a také četní hosté. Byl mezi nimi 
i atašé generálního konzulátu Rus-
ké federace v Brně Sergej Mitjajev. 
Znojmo zastupoval místostarosta 
Jan Blaha.

PLOVÁRNA OTEVŘENA
Od 14. května je v nové sezoně 
otevřena pro veřejnost Městská 
plovárna v Louce. Nechte se na-
lákat do plovárny propagačním 
videem z dílny společnosti Videob-
rothers (QR kód).

BEZPEČNOSTNÍ RADA 
K MIGRACI
Na radnici se sešli zástupci Bez-
pečnostní rady Znojmo, aby pro-
jednali otázky připravenosti Zno-
jma na řešení krizových situací. 
Hlavním tématem byla migrace 
a taktická cvičení jednotek požární 
ochrany. Hasiče čekají do konce 
roku tři taktická cvičení. Od ledna 
do  dubna 2016 bylo na  území 
Znojma zaznamenáno 11 nelegál-
ních migrantů především ze Sýrie. 
Za celý rok 2015 jich bylo 153.

ZUBAŘI V LOUCE
Do Louckého kláštera se již podru-
hé sjeli zubaři z celé republiky a ze 
zahraničí. Na mezinárodní kongres 
s tématem Protetika pro praktiky 
jich 6. a 7. května přijelo do Zno-
jma pět set devadesát. Přilákali 
je hlavní přednášející špičkoví 
odborníci v oblasti zubního lékař-
ství – Ital dr. Ignazio Loi a dr. Urs 
Brodebeck ze Švýcarska.

NOVÝ WEB MUZEA
Od 1. května má Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě nový webový 
portál – www.muzeumznojmo.cz. 
Zároveň došlo ke změně všech 
kontaktů. Aktuální přehled nalez-
nete na nových stránkách v zálož-
ce kontakty. Informace na novém 
portálu pracovníci muzea průběž-
ně doplňují a aktualizují.

STALO SE
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Město hledá investora do Malé Louky
M ě s t o  Z n o j m o  z v e ř e j n i l o 

na úřední desce záměr prodat v sou-
ladu s územním a regulačním plá-
nem pozemky Malé Louky.

Jedná se o poslední větší zastavi-
telnou plochu území nedaleko centra 
s kompletní veřejnou infrastrukturou 
(škola, školka, komerční objekty, pošta, 
lékárna atd.). Zájemci mají na podání 
nabídek lhůtu 60 dní. Cena pozemků 
o celkové výměře 53 059 m2 činí podle 
znaleckých posudků 102 533 400 ko-
run. Podmínkou prodeje je dodržet 
územní a regulační plán, který předpo-
kládá, že v lokalitě vyroste sedm byto-
vých domů, pět viladomů a dva terasové 
domy s celkovým počtem 266 bytů. 

Území je ohraničeno Vídeňskou 
ulicí na západě, Brněnskou na  jihu, 
Družstevní a Kotkovou na východě 

a Hakenovou ulicí na  severu. Sou-
částí celé koncepce je také veřejná 
zeleň. Na pozemcích veřejné zeleně 
jsou navrženy plochy pro setkávání 

obyvatel, jejich odpočinek a plochy 
pro sport a rekreaci. Bližší informa-
ce včetně regulačního plánu jsou  
na www.znojmobusiness.cz.  zp

 V lokalitě Malá Louka má vzniknout 266 nových bytů.  Foto: Archiv ZL

Znojmo podalo kasační stížnost
kvůli obchvatu města
Pokračování ze str. 1.

Starosta Gabrhel s odůvodněním 
Krajského soudu v Brně nesouhlasí. 
„Dle našeho názoru soud rozhodl ne-
správně, a navíc nepřiměřeně ome-
zil rozvoj tak velkého města, jakým 
Znojmo je. Formálnost převládla nad 
zdravým rozumem,“ říká. 

Po formální stránce sice verdikt 
krajského soudu asi odpovídá poda-
nému výkladu právní normy (§ 43 sta-
vebního zákona), ale určitě neodpovídá 
stavebnímu zákonu a věcně přezkou-
mávanému opatření obecné povahy. Při 
rozhodování o zásahu do samosprávy 
musí soud dle nálezu Ústavního sou-
du náležitě zvážit význam základního 

práva územně samosprávného celku 
na samosprávu a význam důvodů svěd-
čících pro takový zásah, zároveň musí 
být daný zásah přiměřený závažnosti 
takových důvodů.

Jsme v pasti
„Ale soud od  těchto uvedených 

vodítek zcela odhlédl. V současné době 
jsme vlastně v pasti. Poté, co se nám 
s velkým úsilím podařilo přesvědčit Mi-
nisterstvo dopravy o nutnosti pokračo-
vat ve výstavbě znojemského obchvatu 
a stát na stavbu vyčlenil potřebné pení-
ze – ve Státním fondu dopravní infra-
struktury jsme jako poslanci prosadili 
navýšení rozpočtu na znojemský ob-

chvat z půl miliardy na dvojnásobek –,  
přišla z krajského soudu rána do zad. 
Zrušení trasy obchvatu v našem územ-
ním plánu totiž znemožňuje pokračo-
vání procesu povolování dalších dílčích 
staveb obchvatu,“ dodává starosta.

Napravit situaci tak může buď 
úspěšná kasační stížnost, nebo vydá-
ní jihomoravských Zásad územního 
rozvoje. „Přestože zásady územního 
rozvoje budou pravděpodobně hotové 
dříve, než bude vyřízena kasační stíž-
nost, rozhodli jsme se po konzultaci 
s právníkem, že tuto kasační stížnost 
podáme i tak. Takové doporučení za-
znělo i ze strany ministerstva a kraje,“ 
uzavírá starosta.  zp

Na vědomost se dává, že ve středu 25. května 2016 od 17.00 do 18.00 hod.
konati se bude v přízemním sále Znojemské Besedy, Masarykovo nám. 22

KONKURZ
účinkujících do historického průvodu pro Znojemské vinobraní 2016. 

Zájemci si s sebou vezmou občanský průkaz.

Znojemská Beseda, pořadatel ZHV 2016

Vinobraní odhalilo program
Znojemské historické vinobraní 

odhalilo program. Na návštěvníky 
16.–18. září čeká třídenní multižán-
rový program na jedenácti scénách. 
Zvýhodněné permanentky jdou 
do prodeje 1. června.

Nejde ale jen o přehlídku hudeb-
ních kapel. Důraz je v první řadě kla-
den na historický program, zábavu 
pro děti, ale i program pro seniory. 
Zachována zůstává i  loňská novinka 
v podobě nedělního odpočinkového 
programu, který je zdarma. Základ-
ním pilířem historického programu 
bude opět průvod krále Jana Lucem-
burského. „Návštěvníci vinobraní se 
mohou těšit na relaxační zóny v ulici 

Přemyslovců a ve spodní části nádvo-
ří znojemského hradu,“ seznamuje 
s letošní novinkou František Koudela, 
ředitel pořádající Znojemské Besedy. 
Kromě tradičních historických scén 
nově přibude hudba v ulicích. Hlavní-
mi hudebními taháky budou Divokej 

Bill, Jelen, Katapult, Bratři Ebenové, 
Škwor, Eva Pilarová, Marta Jandová 
či Barbora Poláková. Zvýhodněné 
permanentky (16. a 17. 9.) lze koupit 
od 1. do 30. června v TIC (Obroko-
vá ul.) nebo v síti ticketpro.cz. Více  
na www.znojemskevinobrani.cz  lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
23. června, uzávěrka je 13. června. 

NEPŮJDE ELEKTŘINA
26. 5. od 7.15 do 9.45 ZNOJMO: 
Zahrádky Pražská při výjezdu ze 
Znojma. 26. 5. od 9.45 do 12.15 
ZNOJMO: Zahrádky Pražská při 
výjezdu ze Znojma vlevo. 26. 5. 
od 12.15 do 14.45 ZNOJMO: do-
mácnosti (část zahrádek Pražská), 
provozy a zařízení napájené z tra-
fostanice TS Znojmo Cínová hora (č. 
620744). 27. 5. od 8.45 do 11.15 
ZNOJMO: ulice MUDr. Janského 
(celé sídliště ul. MUDr. Janského). 
27. 5. od 11.15 do 13.45 ZNOJ-
MO: zahrádky u nové nemocnice. 
31. 5. od 7.10 do 15.30 ZNOJ-
MO: domácnosti, provozy a za-
řízení v části ulic Jugoslávské 8 
a 10, Rumunské 5 a 7. 1. 6. od 7.00 
do 11.00 ZNOJMO: zařízení a pro-
vozy napájené z TS Plovárna Mel-
kusova. 1. 6. od 7.00 do 11.00 
OBLEKOVICE: provozy a zařízení 
napájené z TS Oblekovice Prima, 
čerpací stanice PHM. 2. 6. od 7.00 
do 11.30 ZNOJMO: domácnosti, 
provozy a zařízení sídl. Pražská 
1–10, ul. Legionářská, Fejfalíkova 
20, 22 a 31. ZŠ a MŠ Pražská, čer-
pací stanice OMV. 2. 6. od 11.30 
do 14.30 ZNOJMO: zařízení a pro-
vozy napájené z TS Znojmo ČAS. 
3. 6. od 7.00 do 12.00 ZNOJMO: 
Slepičí trh, ul. Obrokova 11, Kovář-
ská 2, 4, 6, 8 a 10, Kramářská 2–8, 
10, 12, 14, 16, 17, Horní nám. 19. 
7. 6. od 7.00 do 11.30 ZNOJMO: 
ul. J. Palacha 1–13, 2–10, Coufalova 
1–9, 2–10, Havlíčkova 1–13, 4–16,  
Mariánské nám. 6, Tyršova  1, 3, 4, 
5, Sokolská  18, 22, 24, 45, 47, 49 
lichá, Smetanova 21, 23, 25. 7. 6. 
od 11.30 do 14.30 ZNOJMO: ul. 
Mlýnská, Pod Kraví horou a za-
hrádky na Kraví hoře napájené z TS 
Mlýnská. 9. 6. od 7.00 do 11.30 
ZNOJMO: ul. Bulharská a Jungma-
nnova, Přímětická 4–12, Dělnická 
2, 9, 15, 17,19, nám. Svobody  9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, ul. Stanislavova 
33, 35, 37, 39, 16–30,  Dr. Mareše 
1–17,  Pražská 2, 2A, D, 4 až 14, 18, 
a 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. 9. 6. 
od 11.30 do 14.30 ZNOJMO: TS 
Znojmo Transelit (nikoliv domác-
nosti). 14. 6. od 7.00 do 11.00 
ZNOJMO: ul. Raisova, Mičurinova, 
Hvězdova, Krátká, Příční, Přímětická 
1–3, 9, 22–40, K sirotčinci 3–15, Sta-
nislavova 32, 34, 36, 38, 40, Sloven-
ská 4, 6, 8, Rumunská 1–7, Pražská 
33–53, 40, 42A, B. 14. 6. od 11.00 
do 14.00 ZNOJMO: ul. Loucká č. 
2, 2a, 2b,  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
a celé Vinohrady. 
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Město buduje workoutové hřiště
I do Znojma už dorazil hit zdra-

vého posilování a cvičení pod širým 
nebem. Město proto k  těmto úče-
lům buduje nové street workoutové 
hřiště ve vnitrobloku ulic Slovenská 
a Pražská.

Workoutové hřiště vybavené růz-
nými druhy zařízení určených pro po-
silování těla vlastní vahou stojí měs-
to zhruba dvě stě tisíc korun. Správa 
nemovitostí města Znojma začne 

v nejbližších dnech s úpravou povr-
chu a odborná firma zajistí montáž 
cvičících prvků.

Za pomoci zkušeného sportovce 
byla vybrána varianta prvků, mezi kte-
rými bude stupňovaná lavice, otočná 
lavice, hrazdy, žebřina, Monkey bar 
na ručkování, W Bar na zavěšení gym-
nastických kruhů, trojitá bradla a další. 

Tento typ hřiště se v  rámci po-
sledního Fóra Zdravého města dostal 

mezi sedm nejvýznamnějších oblastí, 
které si z pohledů Znojmáků zaslouží 
přednostní řešení. „Jsem proto rád, 
že mohu jeden z cílů označit za spl-
něný,“ říká starosta Znojma Vlastimil 
Gabrhel.

Všichni, kdo rádi cvičí na čers-
tvém vzduchu, tak mohou nové hřiště 
přijít vyzkoušet již v květnu. Slunečné 
jarní počasí jim jistě bude při cvičení 
příjemným bonusem. tp

Sprejeři poničili historické hradby
Přestože jsou ve  Znojmě pro 

sprejery vyčleněny čtyři legální plo-
chy pro jejich pouliční umění, stále 
se najdou tací, kteří mají potřebu 
nechat svůj odkaz na mnoha jiných 
místech ve městě. 

Sprejeři tak nedávno poničili his-
torické hradební opevnění Znojma 
u severní přístupové cesty. Legálních 
ploch pro umění sprejerů je přitom 
ve Znojmě dostatek. Jsou uvnitř skate-
board hřiště na Holandské ulici, dále 
u garáží pod silnicí na ulici Brněnské, 
na Přímětické poblíž mostu a uvnitř 
skateparku na Sokolské. Na odstranění 
počmáraných fasád a zdí vynakládá 
město nemalé prostředky. „Stojí to ne-
jen peníze, ale i čas, proto uvažujeme 
o antigraffitových nátěrech na historic-

ké stavby, jakou je i hradební opevně-
ní,“ sdělil Tomáš Šturala, ředitel Správy 
nemovitostí města Znojma. 

A městská policie každý rok řeší 
několik případů poničených fasád 
graffiti. Za loňský rok to bylo pět pří-

padů, z  toho se ve  třech 
případech podařilo chy-
tit na místě vandala, a to 
i díky včasnému zavolání 
všímavých lidí. Sprejeři 
se záměrně vyhýbají ka-
merovému systému, ale 
i díky němu plánují stráž-
níci efektivně svůj pohyb 
do  míst, kam kamery 
nesahají. Sprejerství je 
podle zákona trestný čin 
a dopadený výtečník musí 
způsobenou škodu uhradit 
a rovněž mu hrozí až jeden 
rok za mřížemi.  tp, lp

 Výsledek „práce“ sprejerů-vandalů na hradbách.
 Foto: Archiv ZL

 Oslavy Dne Země se konaly i na Základní škole JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě.
 Foto: Archiv školy

Dne Země si užilo na tisíc dětí
Městské lesy Znojmo společně 

s partnery a městem Znojmem po-
řádaly oslavy Dne Země pro školáky 
i širokou veřejnost. V prostoru ne-
daleko Louckého kláštera si ho užily 
stovky dětí.

Den Země se každoročně koná 
22. dubna. V  moderním pojetí jde 
o ekologicky motivovaný svátek upo-
zorňující lidi na dopady ničení život-
ního prostředí. V rámci tohoto svátku 
připravily letos poprvé Městské lesy 
Znojmo pod záštitou Zdravého města 
naučný program pro děti a dospělé. 
Oslavila ho společně s organizátory 
tisícovka dětí.

„Je to pro nás velmi milé překva-
pení a věříme, že všichni odcházeli 
spokojeni a plní dojmů. Z usměvavých 
tváří dětí bylo na první pohled patrné, 
že je příroda zajímá, baví a že se v žád-
ném případě nenudily,“ sdělila Jana 
Gabrhelová za Městské lesy Znojmo.

Dopolední program byl vyčleněn 
pro školy a mateřské školy, odpolední 
pak pro veřejnost. Děti se mohly svézt 
na koních, vyfotit s hady a jinými pla-

zy, dravými ptáky a  loveckými psy. 
K dispozici bylo naučné mobilní pla-
netárium, velký zájem byl o zajímavou 
edukační show Smokemana, prezen-

tovalo se lesnictví, chov ryb, včelařství 
i vinařství. Velkým lákadlem byla také 
ukázka aktivit loveckých i služebních 
psů.  mlz



 Krajský radní Jiří Němec, místostarosta Jan Blaha a ředitel Oblastní charity Znojmo pod-
pořili klienty z Hradiště na zábavném klání ve sportovní hale. Foto: Archiv ZL

 Zelená plocha Léry leží za  obchodním centrem Stop Shop před vjezdem do  Dobšic. 
 Foto: Archiv ZL
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Semináře nejen o financování 
sociálních služeb

Plánování a financování sociál-
ních služeb na Znojemsku je název 
dvou na sebe navazujících seminářů 
pro veřejnost.

Město Znojmo na financování so-
ciálních služeb vynakládá rok od roku 
nemalé finanční prostředky. V roce 
2013–2014 to bylo milion korun, 
v roce 2015 více než dva miliony a v le-
tošním roce je to částka 3,5 milionů 
korun. Kromě toho přispívá i na so-
ciální služby příspěvkové organizaci 
Centrum sociálních služeb Znojmo 
částkou sedm až deset milionů ročně. 
Nový systém financování sociálních 
služeb přináší postupně zvyšující se 
finanční náročnost pro obce. 

Pro všechny, kdo mají zájem 
o tuto problematiku a chtějí se zapojit 
do jejího řešení, jsou určeny dva se-
mináře na téma Plánování a financo-
vání sociálních služeb na Znojemsku. 
Na 24. května a 7. června je připravilo 
město Znojmo, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví a Komunitní plánování 
sociálních služeb Znojemska. Semi-

náře se budou konat v zasedacím sále 
Městského úřadu Znojmo (nám. Ar-
mády 8). Nutné je potvrzení účasti, a to 
u Radky Sovjákové (radka.sovjakova@
muznojmo.cz, tel. 739 389 002). U květ-
nového semináře je třeba účast potvrdit 
do 20. 5., u červnového do 3. 6. Vstup 
je zdarma. Více informací najdete také 
na www.socialnisluzby-znojemsko.cz  
nebo www.znojmocity.cz.  tp, lp

Úterý 24. května 
9.00–9.30 Prezence, zahájení 
9.30–11.00  Plánování sociálních slu-

žeb (dr. Kubalčíková) 
11.00–11.30 Přestávka  
11.30–13.00  Účastníci plánování a je-

jich role (dr. Kubalčíková) 
13.00–13.30 Diskuze, závěr 
 
Úterý 7. června
9.30–10.00 Prezence, zahájení 
10.00–12.00  Efektivní proces ko-

munitního plánování 
(dr. Kubalčíková) 

12.00–12.30 Diskuze, závěr 

Úsměvy vyvolaly nadšení
ve tvářích soutěžících

Denní stacionář sv. Damiána 
na Hradišti pozval své klienty, jejich 
rodiny a  přátele i  další veřejnost 
do sportovní haly na Úsměvy 2016.

Letošním tématem byly filmové 
a  pohádkové úsměvy a  dle přátel-
ské atmosféry a nefalšované radosti 
v mnoha podobách se sportovně zá-
bavná akce vydařila. Město Znojmo se 
připojilo zapůjčením sportovní haly 
a pódia, propagací a další pomocí. 

Jeho zástupce, místostarosta Jan Blaha, 
uvedl: „Úsměvem vždy obohacuje-
me sebe i ostatní. Říká se, že oknem 
do duše jsou oči, ale já věřím, že je to 
spíš úsměv. Nesmírně si vážím práce 
lidí Denního stacionáře sv. Damiána 
a dovolím si i na  jejich adresu uvést 
citát Alberta Einsteina: Jsme tu pro 
druhé lidi, především pro ty, na jejichž 
úsměvu a blahu závisí naše vlastní 
štěstí.“  lp

Dobrovolníci uklízeli Znojmo
Do celorepublikové akce Ukliďme 

svět, ukliďme Česko se zapojily dob-
rovolnické skupiny ze Znojma. Uklidi-
ly několik stovek kilogramů odpadů.

Do této chvályhodné akce se zapo-
jily 16. dubna s cílem uklidit nelegálně 
vzniklé černé skládky a nepořádek 
z různých lokalit ve Znojmě. Jednou 
z nich byl i úsek mezi mostem do Pří-
mětic a  rybníčkem „Hnědka“, další 
skupina prováděla úklid v nižší části 
údolí Leska.

Město Znojmo podporuje tuto 
akci zajištěním pytlů na odpad, ná-
sledným odvozem a  likvidací nasbí-
raného odpadu. „Rád bych podě-
koval všem, kterým není lhostejné 
prostředí, ve kterém žijeme, a dob-
rovolně se zapojili do úklidu našeho 
města. Nyní je ještě krásnější,“ sdě-
lil místostarosta Jan Blaha, který se 
do dobrovolného úklidu aktivně za-
pojil. Více informací o akci naleznete  
na www.uklidmecesko.cz.  lp

Léry: místo pro aktivní
odpočinek?

Na  úterý 7. června připravili  
ve Znojmě studenti Mendelovy univer-
zity Brno prezentaci o možném využití 

lokality Léry v dolní části města. Jedná se 
o zelené plochy (za bývalým obchodem 
Spar) vpravo před vjezdem do Dob-
šic. Jak toto území uchopili, bude mož-
né veřejnost posoudit od 16.30 hodin  
v Dukle.  lp

Zavítejte na Barevný den 
s rodinou Okurkovou

Novinkou letošních Májových 
slavností bude 20. května Barevný 
den na Horním náměstí. 

Jde o akci zaměřenou především 
na rodiny s dětmi, které se formou her 
a soutěží seznámí se správným nakládá-
ním a tříděním odpadů. Barevný den se 
uskuteční pod záštitou Zdravého města 
a společnosti EKO-KOM, která stojí 

za zábavným programem zahrnujícím 
například výstavu, soutěž Kdo roztří-
dí, vyhraje! Dále vědomostní soutěž 
o ceny či originální atrakci ve stylu čtyř 
barevných kontejnerů, Rodeo láhev 
v kontejneru i nafukovací popelářské 
auto ke skákání. Přijďte i vy od 9.00 
do 17.00 hodin na Horní náměstí a užij-
te si zábavně edukativní den.  zp



domácí bezdrátová

síť s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

450,- Kč 

(372,- Kč bez DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

245,- Kč / měsíc ,-,-,-,-,-,-
k tomu  kabelová TV s více než 40 programyzdarma
100 Mbit/s 

opravdu rychlé připojení s bonusem
kabelová televize zdarma

s širokou nabídkou programů v HD kvalitě

INTERNET 100 Mbit/s

INTERNET na optické síti

+
od září 2015 na nové adrese:

       Palackého 1058/30

                Znojm
o
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Čím větší reflexní plochu máte, 
tím budete lépe viděni řidiči

Jak na důchod
Ve  středu 1. června bude další 

česko-rakouský poradenský den, 
který se tentokrát uskuteční v síd-
le Pensionversicherunganstalt (PV) 
ve Vídni.

Za jeho přípravou opět stojí Česká 
správa sociálního zabezpečení ve spo-
lupráci s rakouským nositelem pojiš-
tění PV Wien.

Cílem je informovat občany, jaké 
jsou podmínky nároku na  důchod 
v Česku a Rakousku, jak postupovat 
při vyřizování žádosti o důchod, jaké 
doklady k tomu potřebují a další. 

Konzultační den bude probí-
hat od  8.30 do  12.00 a  od  13.00 
do  16.00  hodin. Na  konzultace je 
vhodné se předem objednat na tele-
fonním čísle +420 257 062 984.

Konzultační tým budou opět tvořit 
vždy český a rakouský odborný pra-
covník, v případě potřeby je zajištěno 
tlumočení. Jednotlivé konzultace bu-
dou poskytovány bezplatně. Přednost 
při poradenství budou mít předem 
objednaní klienti. ČSSZ a PV žádají 
případné účastníky, aby si na konzul-
taci s sebou vzali doklady o pojiště-
ní (důležité je především rodné číslo 
a rakouské číslo pojištění), případnou 
korespondenci s nositelem pojištění, 
pracovní smlouvy a podobně.  lp

Nejen řidiči, ale také chodci, pro 
které je střet s jedoucím autem vždy 
velmi rizikový, mají na silnici své po-
vinnosti. 

Od února tohoto roku k nim pa-
tří zákonem stanovená povinnost 
nosit prvky z  reflexního materiálu. 

„Pohybuje-li se chodec mimo obec 
za snížené viditelnosti po krajnici nebo 
po okraji vozovky v místě, které není 
osvětleno veřejným osvětlením, je po-
vinen mít na sobě prvky z retroreflex-
ního materiálu umístěné tak, aby byly 
viditelné pro ostatní účastníky provo-

zu na pozemních komunikacích,“ zní 
přesná citace zákona.

Sníženou viditelností je přitom de-
finována situace, kdy účastníci provo-
zu dostatečně zřetelně nerozeznají jiná 
vozidla, osoby, zvířata nebo předměty, 
a to například od soumraku do svítání, 
za mlhy, sněžení, hustého deště nebo 
v tunelu.

Reflexní prvky to mohou být jaké-
koliv – přívěsky, vesty, šle, nášivky –, 
ale nejvhodnější je reflexní vesta nebo 
reflexní páska, která je viditelná ze 
všech stran. Pásku je nejlepší umís-
tit do výše pasu (na konec rukávu, 
kdy pohyb ruky zvyšuje viditelnost) 
a na nohu kolem kolena, a to zejména 
na straně, která je blíže silnici. Máte-li 
pouze jednu pásku, pak je doporuče-
no umístit ji na ruku. Jedna reflexní 
páska stojí cca 25 až 30 korun a lze ji 
zakoupit ve sportovních potřebách, 
v pracovních oděvech, na  internetu. 
K vyšší viditelnosti za  tmy přispívá 
i světlé oblečení. A důležité při ochra-
ně vlastního zdraví je nezapomínat, 
že chodec nemá na přechodu vždy 
přednost!  lp

 Strážníci ve Znojmě během roku několikrát v rámci prevence bezpečnosti chodců  
rozdávají dětem reflexní prvky. Foto: Archiv ZL



Přijmu 
BRIGÁDNÍKY/STUDENTY 
DO RESTAURACE 
ve Vranově nad Dyjí 
(červenec až srpen). 
Tel.: 777 555 611.

Znojemská fi rma 
hledá pracovníka na pozici 
TECHNIK/ŘIDIČ. 
Požadavky: ŘP sk. B, 
praxe v oboru elektro, 
vyhláška § 50 výhodou. 
Životopis, kontakt: 
info@varganapojoveautomaty.cz

7Městský úřad informuje

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

Kolumbus našel nabídky za vás

PRÁCE V ČESKU

Restaurace Na Věčnosti hledá 
ČÍŠNÍKY/ČÍŠNICE. 
Nástup možný od dubna. 
Zájemci se mohou domluvit 
na telefonním čísle 775 939 898.

ILLEGAL BAR ZNOJMO
přijme na hlavní pracovní poměr
POMOCNÉHO KUCHAŘE/KU
Kontakt: 775 989 722, 
e-mail: restaurace@illegalznojmo.cz

Agentura Sluníčko 
hledá na letní 
brigádu 
ANIMÁTORKY/
CHŮVIČKY
do dětského koutku 
obchodního centra Freeport. 
Nutná znalost němčiny! 
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Životopisy spolu s vaší fotografi í 
posílejte na e-mail: softplay@email.cz

Přijmeme na léto 
BRIGÁDNICI/KA. 
Administrativní prodej zboží – 
mražených výrobků, vody, kávy. 
Požadavky: komunikativnost, 
práce s PC. 
Nástup možný v květnu 2016. 
Kontakty: tel.: 601 556 988, 
e-mail: m.lichevnikova@
varganapojoveautomaty.cz 

LAA GUSTO přijme pro svoji 
provozovnu na hraničním přechodu 
Hevlín KUCHAŘKY/ KUCHAŘE. 
Požadujeme vyučení v oboru 
kuchař, optimistický přístup 
k práci, spolehlivost. Nabízíme 
zaměstnanecké výhody. Kontakt: 
Ing. Iva Bařáková, tel. 724 724 130.

TAMURA EUROPE LIMITED
rozšiřuje výrobu v roce 2016

hledáme nové kolegy/ně na pozici

DĚLNÍK
nástup možný ihned

nabízíme: hlavní pracovní poměr | nástupní mzda 13.250 Kč, 
navíjení/svařování 15.000 Kč | reálná možnost 

mzdového postupu | v závislosti na dovednostech 
možná výše mzdy | na pozici dělník až 21.500 Kč | dovolená 

nad rámec zákona |  platné příplatky dle Zákoníku práce | moderní, 
příjemné pracovní prostředí

A další benefi ty, jako dotované stravování, ceny kávy a čaje, 
příplatky za práci na odpolední směně, 

příspěvek na cestovné (při práci: sobota, neděle, svátky, noc). 
Možnost vzdělávání a získání profesních průkazů, fi remní akce

Životopis posílejte na prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.

Personální oddělení tel.: 515 284 746, 778 477 612.

Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstnance.

Koncern PEGAS, přední evropský výrobce netkaných textilií, 
hledá zaměstnance do výrobního závodu Znojmo na pozici:

OBSLUHA LINKY (OPERÁTOR)

Pracovní náplň: obsluhuje výrobní zařízení, manipuluje se vstupním mate-
riálem • odpovídá za správné balení a značení výrobků, udržuje pořádek dle 

nastavených standardů • práce na směny v 12hodinovém nepřetržitém provozu, 
občasná manipulace s těžkými břemeny, jízda s vysokozdvižným vozíkem

Očekáváme: SŠ vzdělání technického směru, případně SOŠ • praxe v řízení 
VZV výhodou • znalost AJ nebo znalost práce s PC výhodou • samostatnost, 

pečlivost, zodpovědnost

Nabízíme: nástupní měsíční mzda 22.000–24.000 Kč (zahrnuje 
všechny příplatky a benefi ty), doba neurčitá • široké spektrum 

zaměstnaneckých výhod • možnost kariérního růstu, práce ve stabilní 
mezinárodní společnosti

Zájemci mohou poslat své žádosti a profesní životopis na: hr@pegas.cz 
nebo na adresu PEGAS NONWOVENS s.r.o., vedoucí služeb, 
K Suchopádu 3, 669 04 Znojmo, případně mohou vyplnit 

žádost o zaměstnání na recepci závodu (k dispozici rovněž na www.pegas.cz).

E.ON Česká republika, s.r.o. 
Regionální správa sítě 
hledá vhodné uchazeče/-ky 
na pozici 
TECHNIK VÝSTAVBY A OBNOVY 
DISTRIBUČNÍ SÍTĚ 
– agenturní pracovník 
s místem výkonu práce ve Znojmě.
Požadujeme: středoškolské vzdělání 
elektrotechnického směru,
elektrotechnická kvalifi kace 
dle vyhl. 50/78 Sb. – min. § 5.
V případě zájmu zašlete svůj 
životopis na níže uvedený kontakt.
Kontakt: Pavelková Edita, 
edita.pavelkova@eon.cz

ZNOJEMSKÁ BESEDA 
hledá na hlavní pracovní poměr 

Požadavky: SŠ s maturitou | Aktivní znalost anglického 
nebo německého jazyka | Dobrý zdravotní stav nezbytný (fyzický i psychický) 

– práce ve ztížených podmínkách (pohyb v podzemních prostorách) | Empatie 
a vstřícné chování k návštěvníkům, zjednání si respektu ve skupině, 

znalost zásad první pomoci, pohotovost, zachování klidu 
a rozvážné a rozhodné jednání v krizových situacích | Kultivovaný verbální 

projev | Znalost práce na PC

Pracovní náplň: Průvodcovská činnost ve Znojemském podzemí 
– adrenalinová trasa | Péče a údržba ochranného oděvu a pomůcek 

na prohlídky, úklid šatny | Kontrola technického vybavení a zařízení | 
V případě potřeby zástup na klasické prohlídkové trase

Žádost a životopis posílejte na adresu reditel@znojemskabeseda.cz 
do 20. 5. 2016.

PRŮVODCE ADRENALINOVÝCH TRAS 
do Znojemského podzemí
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KVĚTEN | 13. STOLETÍ
Oslavte Den dětí setkáním s králem Přemyslem Otakarem I.

KVĚTEN A HISTORIE
PRŮLET 13. STOLETÍM

Založení královského města 
Znojma roku 1226
Ve  13. století Znojmo těžilo ze své-
ho postavení hlavního moravského 
města. Znojemský hrad se stal hlavní 
rezidencí moravského markraběte 
Vladislava Jindřicha, zakladatele pout-
ních míst na Velehradě a ve štýrském 
Mariazell, na jehož dílo navázal jeho 
mladší bratr Přemysl Otakar I., král 
český. Strategický význam Znojma 
v zahraniční politice vůči rakouským 
Babenberkům byl nejspíš hlavním dů-
vodem k založení královského města, 
opevněného mohutnými kamennými 
hradbami (1222–1226). Město král 
Přemysl Otakar I. obdařil mnoha vý-
sadami, čímž chtěl přilákat vyspělé 
řemeslníky a  obchodníky zejména 
z  oblasti bavorského a  rakouského 
Podunají. Na popud sv. Anežky Čes-
ké daroval Přemyslův syn Václav I. 
roku 1240 staré znojemské proboštství 
na Hradišti křižovníkům s červenou 
hvězdou. Konečně Přemyslův vnuk 
Přemysl Otakar II. si Znojmo oblíbil při 
svých cestách do alpských zemí, kterým 
vládl. Po bitvě na Moravském poli bylo 
mrtvé tělo „krále železného a zlatého“ 
převezeno do  přechodného hrobu 
právě do Znojma.

Na znojemský hrad zavítal po sedmi staletích Karel IV.

 Repliky českých korunovačních klenotů vytvořil jeden z nejlepších českých i evropských zlat-
níků současnosti Jiří Urban. Návštěvníci výstavy si mohou ve Znojmě pořídit i miniatury těchto 
klenotů. Informace získají na pokladně hradu.  Foto: Archiv ZL

 Stejně jako vloni, i letos bude Komenského náměstí zcela patřit na jeden den jen dětem 
a zábavě.  Foto: Archiv ZL

Založení královského města Zno-
jma ve 13. století, tedy vrchol oslav 
790. výročí, si v květnu připomene-
me setkáním s  králem Přemyslem 
Otakarem I. 

S Jeho Veličenstvem bude možné 
se setkat v městském parku 28. května 
na Den dětí. V Horním parku bude stát 
trůn s králem a jeho šaškem, kteří bu-
dou svolní ke společné fotografii. Den 
dětí ale mohou oslavenci začít slavit 
již v pátek 27. května na akci Za po-
hádkou pohádka ve Znojemském pod-
zemí. Na klasické prohlídkové trase 
budou v  tento den od 13.30 hodin 
potkávat pohádkové bytosti, které se 
jim představí veršem. Na konci po-
hádkové cesty dostanou děti sladkou 
odměnu a dospělí pohádkovou ban-
kovku štěstí. Vstupy jsou plánovány 
asi po pěti minutách a jednotná cena 
pro každého je třicet korun. Poslední 
vstup do Znojemského podzemí bude 
v 16.45 hodin. 

Hlavní oslavy Dne dětí začnou 
v sobotu 28. května. Od 10.00 do 17.00 
si budou moci děti vybrat z bohatého 
programu ve Středním a Horním par-
ku, na Komenského náměstí, kde bude 
od 13.00 do 15.00 moderovaný dětský 
program, a také v areálu Střediska vol-
ného času na Sokolské ulici (bývalé 
DDM). Na šesti stanovištích najdou 

soutěžní úkoly, za jejichž úspěšné spl-
nění si odnesou odměnu. V parcích 
potkají nejen krále Přemysla Otakara I., 
ale také kejklíře a maskoty Boba a Bob-
ka. V prostoru kolbiště se mohou těšit 
na kolotoč i houpačky a ve středním 
parku na piknikovou zónu se zmrz-
linou, cukrovou vatou, občerstvením 

a nápoji. Uvidí ukázku činnosti hasičů, 
policie i záchranářů. Na celodenní akci 
nebudou chybět hráči amerického fot-
balu Znojmo Knights, HC Orli Znoj-
mo, Agentura Sluníčko, Cyklo Klub 
Kučera a další. Tradiční zábavnou akci 
připravilo dětem město Znojmo, Zno- 
jemská Beseda.  lp

Na znojemský hrad se vrací slav-
ný vladař. Ve dvou sezónních výsta-
vách.

Pracovníci Jihomoravského muzea 
ve Znojmě připravili pro širokou ve-
řejnost důstojnou připomínku výročí 
700 let od narození Karla IV. S živo-
tem a dílem jednoho z nejslavnějších 
panovníků evropského středověku 
se na znojemském hradě seznamují 
návštěvníci ve dvou výstavách – Čes-
ké korunovační klenoty na  dosah  
a Karel IV. a jihozápadní Morava. 

Místo přitom nebylo vybráno ná-
hodně. Znojemský hrad byl ve 14. sto-
letí za doby římskoněmeckého císa-
ře, krále Čech a markraběte Moravy 
Karla IV. po Olomouci a Brnu třetí 
nejvýznamnější panovnickou reziden-
cí na Moravě. Karel jej za svého živo-
ta rád využíval zejména při častých 
státnických jednáních s rakouskými 
Habsburky. 

Výstava České korunovační kle-
noty na dosah, zapůjčená od agentury 

REA Models, představuje mistrovské 
repliky českých korunovačních kle-
notů a další exponáty vztahující se 

k životu a vládě panovníka. Hlavním 
lákadlem je svatováclavská koruna, 
kterou Karel IV. nechal vyrobit před 

svou korunovací českým králem v září 
1347. Dnes je koruna spolu s žezlem 
a  jablkem, které nechal vyrobit 
v 16. století Ferdinand I. Habsburský, 
uložena v korunní komoře katedrály 
sv. Víta na Pražském hradě. Originály 
českých korunovačních klenotů opou-
ští trezor jen zřídka, proto si nenechte 
ujít jedinečnou příležitost prohlédnout 
si jejich mistrovsky vypracované kopie.  
Nad výstavou převzal záštitu jihomo-
ravský hejtman Michal Hašek.

Druhá z výstav na znojemském 
hradě, Karel IV. a jihozápadní Mora-
va, je autorským projektem muzejního 
historika Jiřího Kacetla. Představuje 
činnost panovníka v prostoru středo-
věkého Znojemského kraje, ale i ra-
kouského příhraničí.

Na obou výstavách jsou ovšem bo-
hatě prezentovány i další zajímavosti 
a unikáty vztahující se ke Karlu IV. 
Další informace o výstavách najdete 
na str. 15, na www.muzeumznojmo.cz 
a tel.: 515 282 223.  lp



staurace HoZpoda v ulici U Brány. Jde 
o bývalý prostor restaurace Country 
klub, který po rozsáhlé rekonstruk-
ci financované Znojemským měst-
ským pivovarem doznal zásadních 
změn nejen v  interiéru a exteriéru, 

ale i v gastronomické nabídce. Pivovar 
se ostatně postaral i o proměnu stán-
ku u rotundy, kde budou 11. června 
nabízena ke konzumaci piva, ale také 
jídla, kávy, zákusky a dobroty pro děti 
i dospělé.  lp
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 K dobrému pivu si lidé budou moci zakousnout dobrého jídla. Foto: Archiv ZL

 HoZpoda – před rekonstrukcí a stav před jejím dokončením. Foto: lp

ČERVEN | 14. STOLETÍ
Slavte královské město a najděte chuť svého piva

Nabídka letošních Pivních slav-
ností ve Znojmě bude hodna význa-
mu 790. výročí založení královského 
města. Motem slavností, pořádaných 
v sobotu 11. června Znojemskou Be-
sedou ve spolupráci se společností 
Heineken a Znojemským městským 
pivovarem, by mohla být věta: Na-
jděte si chuť svého piva. 

V centru města – na Horním ná-
městí, Václavském náměstí a v uli-
ci Přemyslovců – totiž budete moci 
ochutnat zlatavý mok hned od několi-
ka pivovarů a zároveň v desítkách stán-
ků vás budou lákat prodejci na různá 
občerstvení a pokrmy vhodné k pivu.

Na  Horním náměstí se můžete 
těšit na piva společnosti Heineken – 
k ochutnávce bude Hostan, Starobr-
no, Zlatopramen, Krušovice, Březňák, 
Desperados a  různé druhy Ciderů. 
Budete zde moci posedět v Pivní hos-
půdce, nepřehlédnutelné dominantě 
celé plochy náměstí.

K „Pivákům“, jak jim mnozí říká-
me, neodmyslitelně patří pořádná mu-
zika. A tak kulturní program na Hor-
ním náměstí bude v režii oblíbených 
skupin jako Harlej, Vypsaná fixa či 
MIG 21. Hudební produkce, napří-
klad od kapely Durman Durman nebo 
Morčat na útěku, bude znít i z dru-
hého pódia na Václavském náměstí, 
kde budou k mání piva Znojemského 
městského pivovaru. Konkrétně Zno-
jemská 11%, Znojemská 12%, Zetko 
14% a Pšeničná 11%.

Přes Václavské náměstí, ulici Pře-
myslovců a Hradní až k rotundě po-

Horní náměstí
14.00 Irnis + Phoenix
16.00 Mirai
18.00 Vypsaná fixa
20.00 Harlej
22.00 MIG 21

Václavské náměstí
13.00 Náhodný výběr
15.00 Donaha
17.00 Imodium
19.00 Durman Durman
21.00 Morčata na útěku

ČERVEN A HISTORIE PRŮLET 14. STOLETÍM

Století oslav, vaření piva a vyvážení vína
Ve 14. století střídají Přemyslovce na českém trůnu Lucemburkové. Strategické a bohaté Znojmo se na patnáct let stalo cennou zá-
stavou v rukou rakouských Habsburků, nejvážnějších uchazečů o trůn v Praze. Ze zápolení o nástupnictví ale nakonec vítězně vyšli 
Lucemburkové. Král Jan Lucemburský roku 1323 vydobyl město zpět a na důkaz usmíření s Rakousy se ve Znojmě roku 1335 slavila 
slavná královská svatba. Skončila ale tragickým požárem města i hlavního kostela. Syn Jana Lucemburského, tehdy mladý moravský 
markrabě a později slavný císař Karel IV., Znojmo odškodnil založením gotického chrámu sv. Mikuláše. 
V té době žil ve Znojmě také měšťan Hostan, který byl jedním z asi dvaceti měšťanů s právem várečným, kteří pivo vařili v měšťanských 
domech. Na vinicích v okolí města se ve velkém pěstuje vinná réva. V roce 1375 rozšířil Karel IV. znojemským měšťanům právo vyvážet 
víno z vlastních vinic do všech měst Čech (ovšem s výjimkou Prahy), Lužice a Braniborska. Ve městě se stavěly již kamenné měšťanské 
domy, v nichž se skladovalo a šenkovalo znamenité víno, anebo vařilo a čepovalo pivo. Právě na počest krále Jana Lucemburského 
napíše František Koukal v 60. letech 20. století svůj scénář k historické slavnosti vinobraní!

vede jejich letošní novinka, takzvaná 
Pivní promenáda. „Na naši promená-
du jsme pozvali i místní kolegy, kteří 
také vaří pivo, a to pivovar Dráteník, 
U Šneka a Zlatého Josefa,“ vyjmeno-
vává ředitel městského pivovaru Mi-
roslav Harašta kolegy, jejichž výrobky 
najdou lidé k ochutnávce po celé délce 
Pivní promenády.

Znojemské pivo si budou moci 
vychutnat i hosté nově otevřené re-

HoZpoda v centru čepuje Znojemské pivo
Na místě bývalé restaurace Coun-

try klub v centru města už stojí zcela 
nová rekonstruovaná HoZpoda. Prv-
ní hosty přivítá 21. května. 

„Věříme, že si do HoZpody najdou 
lidé cestu na dobré Znojemské pivo,“ 
uvedl Miroslav Harašta, ředitel Zno-
jemského městského pivovaru, který 
stojí za vznikem a chodem HoZpody. 
Právě velké písmeno Z v názvu odka-
zuje na úzkou vazbu k městskému pi-
vovaru, který bude do nového podniku 
dodávat své Znojemské pivo.

Na zlatavém moku je postavena 
také nabídka více než deseti jídel, při 
jejichž sestavě byl kladen důraz na re-
gionální pokrmy vhodné k pivu. Ku-
chyně bude podávat polední menu, 
českou klasiku, zdravé saláty, dobroty 

pro děti. O návštěvníky se bude starat 
kolektiv čtrnácti pracovníků.

HoZpoda je nekuřácká, ovšem 
kuřáci budou mít k dispozici několik 
stolečků před hlavním vchodem z uli-
ce U Brány. „Tam si pánové budou 
moci dát cigárko a jedno Znojemské 
na stojáka. Třeba když půjdou okolo 
venčit pejska,“ říká s úsměvem Miro-
slav Harašta.

Příjemný interiér restaurace a ex-
teriér zahrádky, který navrhla znoj-
emská architektka Ivona Poláčková, 
navazuje na industriální architekturu 
znojemského pivovaru. HoZpoda se 
zahrádkou disponuje kapacitou sto 
dvacet míst a otevřena bude sedm dní 
v týdnu, zahrádka do 22.00 hodin, re-
staurace i déle. „Na letní měsíce plánu-

jeme připravovat i kulturní program, 
protože zábava spojená s dobrým jíd-

lem a dobrým pivem je vždy hosty 
vítaná,“ uzavírá Miroslav Harašta.  lp
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Kdy vyhledat osobní asistenci?
Osobní asistence je sociální služ-

ba určená osobám se zdravotním 
postižením (s tělesným, mentálním, 
kombinovaným a  jiným), chronic-
kým onemocněním, seniorům, lidem 
s  poruchami autistického spektra 
– dětem od jednoho roku, mládeži 
a dospělým do 64 let. 

Osobní asistence pomáhá zajistit 
těmto lidem fyzickou soběstačnost 
s cílem podpořit život v jejich přiro-
zeném sociálním prostředí a umožnit 
jim v nejvyšší možné míře zapojení 
do běžného života. Jde o terénní služ-
bu, tedy je poskytována tam, kde uži-
vatel potřebuje – v domácím prostře-
dí, ve škole, v zaměstnání a podobně. 
Služba se poskytuje bez časového ome-
zení dle potřeb uživatelů, tedy nejen 
v pracovních dnech, ale i o víkendech, 
svátcích, ve večerních či nočních ho-
dinách.  Službu si uživatel hradí sám. 
Maximální výše úhrady je 130 korun 
za hodinu – výše úhrad se však může 
u jednotlivých poskytovatelů lišit.

Osobní asistence poskytuje tyto úkony: 
  pomoc při podávání jídla a pití, při 

oblékání, při pohybu a přesunech

 pomoc při osobní hygieně
 pomoc při přípravě jídla a pití
  pomoc při zajištění chodu domác-

nosti – pomoc s úklidem a nákupy
  výchovné, vzdělávací a aktivizač-

ní činnosti – pomoc rodině v péči 
o dítě, pomoc při různých aktivitách

  zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím – doprovázení 
do  škol, do zaměstnání, k  lékaři, 
na zájmové a volnočasové aktivity, 
na úřady

  pomoc při uplatňování práv a při 
obstarávání osobních záležitostí

  dále fakultativní činnosti – doprava 
uživatelů bezbariérovým vozidlem 
upraveným pro převoz osob upou-
taných na invalidní vozík  

Na Znojemsku je možné využít osob-
ní asistenci u organizace:
Oblastní charita Znojmo – Osobní 
asistence Znojmo, Horní Česká 6, 
Znojmo, 669 02. Kontakt: 604 294 188, 
osasistence@znojmo.charita.cz nebo 
www.znojmo.charita.cz. Více infor-
mací o  všech sociálních službách  
www.socialnisluzby-znojemsko.cz rs

 Ukázku práce záchranných složek uvidíte 7. června v centru Znojma.  Foto: Archiv školy

 Královnu zdobí korunka a krále šerpa se sponou z dílny 
šperkařky Ivety Hlobilové.  Foto: Archiv ZL

V centru Znojma budou ranění. 
Přijedou hasiči i zdravotníci

Jako každým rokem, i letos budou 
studenti Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické 
Znojmo představovat na Horním ná-
městí raněné z havarovaného auta.

Na simulaci dopravní nehody se 
budou podílet všechny složky Integro-
vaného záchranného systému – hasiči, 
zdravotníci a policie –, které „raněné“ 
studenty budou zachraňovat z vraku 
auta. „Před ukázkou profesionálního 
zásahu budou naši žáci na stanovištích 
učit zájemce první pomoc – stavění kr-

vácení, přikládání dlah, nošení na no-
sítkách, kardiopulmonální masáž,“ 
uvedla pedagožka Radka Procházková.

Cyklo Klub Kučera nabídne k pro-
jížďce kola a koloběžky, Policie ČR 
ukáže zbraně a seznámí s daktylosko-
pií. Přistavena k prohlídce bude sanita, 
hasičská i policejní auta. 

Na celou akci se můžete podívat 
na Horním náměstí v úterý 7. června 
od 10.00 do 16.00 hod., záchranné 
složky předvedou hlavní ukázku své 
práce v terénu ve 12.00 hodin.  lpStudenti zvolili své panovníky. 

Král bude hrát v divadle
Studentský majáles pobavil stov-

ky mladých lidí. 
A i když si slunce hrálo během dne 

spíše na schovávanou, na pestrobarev-
ný a náležitě vesele hlučný majálesový 

průvod svítilo v plné síle. Studenti si 
svůj svátek užili naplno bez ohledu 
na počasí. Uznale pískali výkonu Bena 
Cristovaa, jehož koncert občas kropil 
déšť, a v množství zábavy stačili zvolit 

krále a královnu majá-
lesu. Novou královnu si 
vybrali v  Barboře Gre-
gorové z GPOA a králem 
se stal Petr Mrkvička 
z  Gymnázia Dr.  Karla 
Polesného. Královský pár 
dostal možnost podívat 
se do rádia Evropa 2, je-
hož moderátor program 
majálesu ve  Znojmě  
uváděl.

K r á l e  m a j á l e s u 
bude možné vidět také 
23.–24. června v Měst-
ském divadle ve Znojmě 
v  představení Veroni-
ka, kterou nastudova-
li studenti Gymnázia 
Dr.  Karla Polesného. 
P ř e d s t a v e n í  z a č í n á 
v 18.00 hodin a vstupen-
ky lze zakoupit na TIC 
(Obroková 10). lp

Senioři vyběhnou na hřiště
Pro seniory nad 60 let připravuje 

Okresní sdružení České unie sportu 
Znojmo sportovní odpoledne. 

Seniorský víceboj pořádá 24. května 
od 9.00 do 12.00 hodin na víceúčelovém 
hřišti střední školy na Přímětické ulici 

a na vedlejší  travnaté ploše u Domu 
s pečovatelskou službou (Vančurova 
ulice). Jednotlivci i družstva mohou 
soutěžit ve sprintu, překážkovém běhu, 
člunkovém běhu, vrhu koulí, v hodu 
oštěpem, hodem na cíl, gymnastice.  lp

Na plovárně se sejdou 
mladí sportovci

Okresní tělovýchovné sdruže-
ní ČSTV ve Znojmě pořádá setkání 
mladých, začínajících sportovců od 7 
do 10 let.

Akce Louka plná dětí se uskuteč-
ní ve čtvrtek 26. května 2016 od 8.30 
do 13.00 hodin.

Na  Městské plovárně Louka 
ve Znojmě se budou prezentovat spor-
ty, které si můžete osobně vyzkoušet: 
fotbal, hokej, florbal, korfbal, košíko-
vá, aerobic, tenis, taekwon-do, atleti-
ka, plavání, americký fotbal, volejbal, 
gymnastika, národní házená.  lp

Fotbálek v hale
Potřetí pořádá město Znojmo 

a Odbor sociálních věcí a zdravot-
nictví Fotbalový turnaj. 

Konat se bude 28. května ve Spor-
tovní hale v  městském parku, a  to 

od  9.00 do  14.00 hodin. Přihlášky 
je nutné podat do 22. května na tel. 
739 389 449. Maximální kapacita je 
šest družstev. Vítáni jsou na fotbálku 
také sportovní fanoušci. lp
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Věk: 9 let
Plemeno: křížený staford. Akim je nekonfliktní pes. Miluje společnost lidí, 
dlouhé procházky na vodítku, ale ze všeho nejraději sportuje. Umí základní 
povely. Rád jezdí autem a s dalšími psy se velmi dobře snese. Akim vyrůs-
tal v bytě, tak jej i do bytu doporučujeme, jelikož je čistotný a bude vděčný 
za nový domov.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, 
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Akim
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Radim Vala, žák 4. A Střední od-
borné školy na Dvořákově ulici, přive-
zl z celostátní soutěže stříbrný pohár.

Krásné 2. místo získal mezi čty-
řiadvaceti soutěžícími na 18. ročníku 
soutěže žáků studijního oboru Ag-
ropodnikání. Radim Vala absolvoval 
dvoudenní klání v praktických do-
vednostech a teoretických znalostech 
z předmětů pěstování rostlin, chovu 

Radim Vala je druhý 
nejlepší v republice

 Úspěšný student Radim Vala (vpravo) prokázal své znalosti i v chovu zvířat.
  Foto: Archiv školy

 Důležitou součástí dne je ve školce Dobromysl pobyt dětí v přírodě.
  Foto: Archiv školky Dobromysl

zvířat, ekonomiky a zemědělské me-
chanizace. „Ocenění je zasloužené díky 
jeho dlouhodobé zodpovědné přípravě 
a velké poděkování patří i odborným 
učitelům. Radimovi děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme mu 
hodně úspěchů a štěstí při nadcházejí-
cích maturitních zkouškách,“ konsta-
toval pedagog znojemského studenta 
Jiří Klempa.  lp

Dobromysl je ve Znojmě. 
Učí děti objevovat svět

Montessori školka Dobromysl se 
přestěhovala z Šumné do Znojma. 
Nové působiště nalezla na ulici Škol-
ní 10 v  rodinném domě nedaleko 
Gránického údolí.

Nové prostory ve Znojmě nabí-
zí dětem dům obklopený zahradou 
s herními prvky jako skrýš ve stromě, 
houpačky, lezecké sítě a žebříky, te-
rénní modelace, skluzavka, pískoviště 
a další. V budově je dětem k dispozici 
velká a menší herna, kuchyň s funkční 
dětskou kuchyňskou linkou, jídelna, 
prostory na  spaní a  také pomůcky, 
se kterými Montessori pedagogika 
pracuje. „Na rekonstrukci, vybavení 
a další provoz školky se nám podařilo 
získat prostředky z Evropského sociál-
ního fondu ČR, Operačního programu 
Zaměstnanost,“ vysvětluje jedna ze 
zakladatelek, Lucie Komendová.

Školku založila v srpnu 2014 ne-
zisková organizace Rosteme spolu jako 
jednotřídní s rodinnou atmosférou. Má 
kapacitu dvanáct dětí od tří až do šesti 

let. „Jelikož nabízíme i  třídenní do-
cházku, jsou ještě volná poslední místa 
pro nové děti. Pokud mají rodiče zájem 
seznámit se s Montessori metodou, 
nabízíme veřejnosti prázdninový re-
žim školky. Nabízí také prostory pro 
přednášky a workshopy pro rodiče a ve-
řejnost na témata blízká filozofii organi-
zace Rosteme spolu,“ uvedla Lucie Ko-
mendová. Již 11. června pořádá školka 
Dobromysl celodenní workshop vedený 
Petrem Živým pro všechny, kteří chtě-
jí lépe chápat svoje děti a být s nimi 
ve  vzájemném lidském a  tvořivém 
vztahu. Na workshop je nutná rezer-
vace do 22. května na tel. 608 418 470 
nebo na  rostemespolu@email.cz. 
Více informací najdete na  webu  
www.skolkadobrommysl.cz. lp

Školka Dobromysl 
pořádá 25. května 

Den otevřených dveří 
od 14.00 do 18.00 hodin.

Radní řekli „ano“ mikrojeslím
Ve Znojmě bude možné vybudo-

vat mikrojesle, které by umožnily ro-
dičům sladit pracovní rytmus s péčí 
o děti. Současně vzniknou nová pra-
covní místa.

Radní schválili partnerství města 
Znojma s  Mateřským centrem Mi-
niklub Znojmo. Souhlas města byl 
nutný pro možnost zbudování a pro-
voz mikrojeslí, na které přispívá Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí. 

Mikrojesle jsou v  podstatě ve-
řejná služba péče o děti, která nabízí 
pravidelnou profesionální péči o děti 
od šesti měsíců do čtyř let v kolekti-
vu maximálně čtyř dětí, a to pět dní 
v týdnu minimálně osm hodin denně. 

Město ale nebude hradit žádné 
finanční příspěvky. Náklady na vy-
budování a  provoz mikrojeslí bu-
dou po dobu tří let hrazeny z dotace. 
„Naše představa je otevření tří až pěti 
jednotek mikrojeslí v různých loka-
litách Znojma dle výskytu mladých 
rodin. V loňském roce jsme již založili 
dětskou skupinu Grániček pro děti 
dvou-až šestileté, jejíž výsledky nám 
ukazují, že inovativní směr, který si 
nachází cestu celou republikou, je 
správný,“ uvedla Jolana Ambrosková 
z Mateřského centra Miniklub Znoj-
mě, která hodlá využít projekt Vznik 
mikrojeslí vzešlý z Evropského sociál-
ního fondu.  tp, lp
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VZALI SE

Eva Košťálová (Šatov)

Tomáš Kňazovčík (Šatov)

Soňa Tůmová (Nový Šaldorf )

Vít Bárta (Znojmo)

Vilma Jeřábková (Suchohrdly)

Jiří Dvořák (Znojmo)

Jitka Tesařová (Práče)

Lukáš Turek (Práče)

Monika Drochytková (Dobšice)

Dušan Svoboda (Dobšice)

Zuzana Olíková (Znojmo)

Karel Šilhavý (Znojmo)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401 
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod., 
permanentka 300 Kč/10 vstupů,  
sauna 85 Kč/2 hod., permanentka 
320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V KVĚTNU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek 17.00–21.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–17.00

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná 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.
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Nalaďte se na Mozarta. Přichází 
hvězda a jeho Don Giovanni

Říká se, že dvakrát do stejné řeky 
nevstoupíš. Hudební festival Znoj-
mo 2016 do nevyzpytatelných vod 
přízně publika vstoupí letos odváž-
ně již podvanácté. Aby se neutopil, 
kormidlo budou pevně v rukou držet 
organizátoři s hvězdami světových 
pódií, kteří do Znojma míří.

Letošní ročník je od 7. do 24. 7. 
2016 věnován hudbě geniálního 
skladatele W. A. Mozarta. Publikum 
se může těšit na  skvostné obsazení 
jeho opery Don Giovanni v hlavní 
roli s hvězdou první velikosti Ada-
mem Plachetkou. Sólista Státní opery 
ve Vídni a Metropolitní opery v New 
Yorku se v této roli vrací na znojemský 
festival po deseti letech, na den přesně 
7. 7. V roli Komtura mu bude ještě 
v dalších dvou představeních 9. a 10. 7. 
stát po boku neméně velký zpěvák 
světových scén Richard Wiegold, só-
lista Královské opery Covent Garden 
v Londýně a Lyrické opery v Chicagu. 

Festival je neodmyslitelně spjat se 
svým patronem, excelentním houslo-
vým virtuózem Pavlem Šporclem, který 

14., 16. a 18. 7. zahraje sedmadvacet 
Mozartových sonát, a to ve třech kon-
certech. Na každém ho bude dopro-
vázet jiný klavírista. Poprvé vystoupí 
s písňovým recitálem výrazný rakous-
ký talent Rafael Fingerlos. Na žádost 

publika přibude komorních koncertů, 
ale chybět nebudou osvědčená lákadla 
jako Tour de varhany s Martinem Ja-
kubíčkem, Malí géniové, Koncert při 
svíčkách, Znojemští hudebníci, hudeb-
ní piknik v Národním parku Podyjí či 
dobročinné Uherčice Pavlíny Senič. 
Charitativně je laděn i koncert čtyř vio-
loncell a jedněch bicích Na Káře (19. 7.).

Horkou novinkou bude 17. 7. 
gastrokoncert na vranovském zám-
ku Hostina pro Mozarta, kde vedle 
hudby Baroque Tria Brno bude pro 
hosty připravena opulentní hostina 
o několika chodech ve stylu Mozartovy 
doby. Na její tvorbě pracuje vynikající 
šéfkuchař pražské restaurace Grand 
Cru Jan Punčochář.

Neporušen zůstane i zvyk každý 
koncert obohatit o degustace skvělých 
vín místních vinařů. A znovu budou 
podněcovat chuťové pohárky nabídky 
festivalových restaurací. Podrobnosti 
sledujte na webu www.hudbaznojmo.
cz nebo facebooku. Vstupenky jsou 
v  prodeji v  síti TICKETPRO nebo 
v TIC (Obroková 10).  lp

 Pěvecká bravura Adama Plachetky láká 
na festival do Znojma i zahraniční hosty.  
 Foto: Ilona Sochorová

Slavičí finále
Zdarma se můžete 22. května po-

dívat do Městského divadla ve Znoj- 
mě, kde začne v 16.00 hodin finále 
Znojemského slavíčka – tradiční sou-
těže ve zpěvu českých a moravských 
lidových písní.  lp

Muzejní noc ovládnou tři panovníci
Úderem 19. hodiny začne v pátek 

20. května XII. Znojemská muzejní 
noc. Návštěvníkům se zdarma ote-
vřou brány objektů Jihomoravského 
muzea. Vítáni budou na hradě, v mi-
noritském klášteře na jeho nádvoří 
i v Domě umění.

„Hlavním tématem muzejní noci 
je Znojmo, město králů. Každý objekt 
muzea tak zaštiťuje významná historická 
osobnost. Přemysl Otakar II., Ferdinand 
II. Habsburský a Karel IV. Na znojem-
ském hradě bude možné zhlédnout ak-
tuální výstavu replik korunovačních 

klenotů,“ uvedl Ivo Žák. Zaměstnanci 
muzea pro návštěvníky připravili neo-
byčejné zážitky, jako je ražba pamětních 
mincí, kamenářskou dílnu, výrobu koru-
ny pro krále a mnohé další.

Putování mezi historickými objekty 
zpestří hudební a divadelní představení 
žáků základních a středních škol, ohňová 
show skupiny INNOMINATUS, coun-
try skupina Paroháči i strašidla v pod-
zemí znojemského hradu. „Ke svlažení 
vyschlého hrdla vás zveme ve všech 
objektech na ochutnávku lechovických 
vín,“ doplnil Žák. Součástí muzejní noci 

bude i cyklistická vyjížďka s průvodcem 
po objektech zařazených do akce. Turis-
tický vláček bude jezdit zdarma. 

Mimořádně bude možné absolvovat 
noční prohlídku Znojemským měst-
ským pivovarem a v areálu pivovaru jako 
obvykle navštívit prodejní přehlídku ori-
ginální autorské tvorby Garage Design. 

Muzejní noc skončí hodinu před 
půlnocí. Celý program najdete na novém 
webu muzea www.muzeumznojmo.cz.  
Vstup do  všech objektů je zdarma 
(mimo výstavu korunovačních klenotů 
na hradě).  lp

Do  Znojma na  LiStOVáNí míří 
s vě t ově  u z n á va ný 
americký spisovatel 
Robert Fulghum.

Popularitu si získal 
především svými vtip-
nými knížkami. Patr-
ně nejznámější je titul 
s předlouhým názvem 
Všechno, co opravdu 
potřebuju znát, jsem se 
naučil v mateřské škole. 
Na LiStOVáNí do Zno- 

Slavný spisovatel bude v Besedě
jemské Besedy dorazí spisovatel 15. 

června za doprovodu 
herce Lukáše Hejlí-
ka. Představí publi-
ku nejnovější  knihu 
Vzpomínky na  jedno 
dobrodružství, ale je 
možné, že má Robert 
Fulghum ještě nějaká 
překvapení v  rukávu. 
LiStOVáNí v sále Zno-
jemské Besedy začne  
v 19.30.  lp Robert Fulghum.  Foto: Archiv List

Koncert v Retzu
V neděli 5. června si můžete v do-

minikánském kostele v  Retzu po-
slechnout hudební uskupení Pavel 
Haas Quartet. 

Čtyři umělci zahrají od 19.30 ho-
din díla Bohuslava Martinů, Leoše 
Janáčka a Antonína Dvořáka. Kon-
cert se koná ve spolupráci s městem 
Retz, Festivalem Retz a Hudebním 
festivalem Znojmo. Předprodej v síti 
TICKETPORTAL. Více informa-
cí o  koncertě získáte na  stránkách  
www.concentus-moraviae.cz.   lp
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Hokejisté po historickém 
úspěchu vyhlíží příští  ročník

Znojemští Orli měli po zisku stří-
brných medailí v Erste Bank Eishoc-
key Lize (EBEL) oproti minulým roční-
kům výrazně kratší čas na posezónní 
odpočinek a regeneraci. 

Už od pondělí 16. května opět po-
lykají tréninkové dávky v letní přípravě 
a chystají se na příští ročník. V něm 
budou jako vůbec první klub na jižní 
Moravě reprezentovat město, region 
i zemi v Lize mistrů, nejprestižnější 
klubové soutěži Evropy.

V úterý 3. května proběhlo ve stu-
diích švýcarské televize v Curychu lo-
sování základních skupin, kterému byli 
přítomni i zástupci Orlů. Symbolický 
puk s logem znojemského klubu vytáhl 
z osudí šéf soutěže Martin Baumann 
a přiřadil jej do skupiny F společně s ně-
meckým Red Bullem Mnichov a švýcar-
ským klubem Fribourg-Gotterón.

Red Bull Mnichov je úřadujícím 
německým mistrem, který play-off 
prosvištěl s velkou lehkostí, ve čtvrt-
fi nále a semifi nále ztratil jediný zápas 
a ve fi nále zdolal Wolfsburg dokonce 
4:0 na zápasy. Fribourg zase patří mezi 
finančně silné švýcarské celky. Pro 

české fanoušky je jistě zajímavé, že 
jednou z nejčerstvějších posil tohoto 
klubu je útočník Roman Červenka. 
Na pozici mládežnického trenéra navíc 
v týmu pracuje bývalý útočník Orlů 
Pavel Rosa.

Konkrétní plán zápasů Ligy mis-
trů i přípravného období bude znám 
v  nejbližších dnech. První zápasy 
ve skupinách budou sehrány 18. srpna. 
Do play-off  postupují z každé skupiny 
dva nejlepší týmy. Více informací včet-
ně cen vstupenek a konkrétních termí-
nů zápasů najdete na www.hcorli.cz.

Pokračuje také skládání týmu 
pro novou sezónu. Úspěšný ročník 
2015/16 s sebou přinesl velký zájem 
o členy stříbrného týmu a lukrativní 
nabídky pro mnohé hráče z extraligy 
či zahraničí. Do české nejvyšší soutěže 
odešli Colton Yellow Horn (Plzeň), 
Martin Podešva, Antonín Bořuta (oba 
Zlín) nebo Martin Bača (Hradec Krá-
lové). Novými tvářemi v kabině jsou 
naopak bývalý útočník NHL Petr Ka-
lus, největší talent polského hokeje 
Patryk Wronka nebo obránce Dalibor 
Řezníček.  lper

Ohňostroj otevře hotel
s nejkrásnější vyhlídkou

Hotel s  nejkrásnější vyhlídkou 
ve Znojmě – Boutique Hotel Kateři-
na s Restaurací Panorama na Valech 
– zahájí letošní sezónu slavnostním 
otevřením s ohňostrojem. Vzhledem 
ke své komorní velikosti rozdělil slav-
nostní akci do dvou dnů.

„Budování hotelu a restaurace nám 
trvalo několik let. Máme velkou radost, 
že se vše povedlo, a chceme se o tu ra-
dost podělit s našimi partnery, přáteli 
a dalšími hosty. Veřejnost rádi přivítá-
me na slavnostním otevření 28. května, 
kdy se může těšit na zajímavý program, 
a tak doporučujeme hostům udělat si 
rezervaci stolu. Pro naše partnery pro-
běhne ofi ciální otevření den předem. 
Jsem potěšen, že přestřihnout červenou 
pásku mi pomohou starosta Znojma 
Vlastimil Gabrhel a Zuzana Vojtová, 
ředitelka Centrály cestovního ruchu 
jižní Moravy. Slavnostní den zakončí-
me ohňostrojem,“ uvedl majitel hotelu 
Ivan Kuzin.

Vytříbený design celé rekonstrukce 
přidal hotelu a restauraci atmosféru 

odpovídající nádhernému výhledu 
na Národní park Podyjí, který posky-
tuje prostorná terasa a ze kterého mo-
hou hosté čerpat energii a pozitivní 
emoce každý den v roce. K příjemné 
atmosféře přispívá nevtíravá hudba, 
výběr dobrých vín, čerstvé a kvalitní 
ingredience k přípravě pokrmů, chutná 
kuchyně a pečlivá obsluha. Návštěvníky 
jistě potěší sezónní grilování na terase 
i obědové menu, které s pravidelnou 
nabídkou ryb láká stále více strávníků. 
Restaurace jim připraví zdravou stravu 
a nealkoholické nápoje bez přídavků 
chemických látek, mléčné koktejly, fre-
she, čerstvě pečený chléb, lehké zákusky 
a další dobroty. 

Horkou novinkou je takzvaný 
Brainfood, tedy pokrmy připravované 
z potravin, které podporují koncentraci, 
paměť a chrání a vyživují náš mozek. 
„Naši hosté se mohou těšit na romantic-
ké večery ve dvou. Na terase nebo třeba 
u krbu a pěkně připraveného stolu,“ říká 
hoteliér Ivan Kuzin z Boutique Hotelu 
Kateřina a Restaurace Panorama.  PI

www.hotelkaterina.cz

Originální design 
obsadí pivovar

Dva dny, 20. a 21. května, budou 
garáže Městského pivovaru Znojmo 
patřit marketu originální autorské 
tvorby a bohatému doprovodnému 
programu.

Na čtvrtém ročníku Garage Desig-
nu 2016 mohou děti i dospělí strávit 
příjemně celý den. Nákupy autorských 
oděvů, šperků, hraček, knih i nábytku 
lze proložit mnoha doprovodnými ak-
tivitami. Připraveny budou tvořivé a vý-
tvarné dílny pro malé i velké. „Budete 
si moci vyrobit vlastní buttonky, placku 
i brož, upéct veganskou minivánočku 
nebo namalovat svoji svíčku. Děti si 
budou moci vyrobit ptáčka Felixe nebo 
se barevně vyřádit s hračkami v novém 
pojetí a rodiče si mohou namíchat z by-
linek krém, pastu nebo sůl,“ vyjmeno-

vává Andrea Krčálová z organizačního 
týmu. Ulici Přemyslovců oživí dětský 
koutek a kola, koloběžky a houpací sítě 
Cyklo Klubu Kučera. „Pokud nám bude 
přát počasí, ulice se zazelená a vy si 
budete moci poležet na trávníku,“ říká 
další z organizátorek Andrea Krejčí. 
Číst se budou knihy a promítat fi lmy 
a protože Garage Design podporuje 
dárcovství kostní dřeně, bude možné se 
během marketu zařadit do registru dár-
ců. Večery ovládne hudba. Občerstvení 
obstarají veganská kuchyně, pochout-
ky z grilu i výborná káva. Garage De-
sign pořádá spolek Umění do Znojma 
ve spolupráci se Znojemskou Besedou. 
Vstup na market a fi lmové projekce je 
zdarma. Celý program najdete na face-
booku.  lp

Garage Design
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Vranovsko a Bítovsko
má pro turisty nabídku

Turisty vyhledávané Vranovsko 
a Bítovsko má pro své návštěvníky 
nabídku: Přijeďte, nebudete litovat, 
nabídneme vám spoustu novinek. 
O zážitky rozhodně nebude nouze.

K Vranovu nad Dyjí neodmyslitel-
ně patří vyhledávaná Vranovská pláž, 
která letos nabízí turistům několik 
novinek. V kempu budou k dispo-
zici nová karavanová terasovitá stá-
ní a nové přístupové cesty, milovní-
ci letního kina mohou využít novou 
kinokavárnu v  jedné z  restaurací. 
Od 17. do 19. června bude probíhat 
seakajaková akce pro širokou veřej-
nost. Pod dohledem zkušených in-
struktorů se mohou zájemci naučit 
základy pádlování mořského kajaku, 
záchranu a  sebezáchranu na klidné 

vodě či využít tyto zkušenosti při expe-
dicích na moři. Další novinkou budou 
ochutnávky piva Tesák z produkce no-
vého rodinného Hasičského pivovaru 
v Bítově spojené s exkurzemi pivovaru. 
Novinkou lodní dopravy na přehra-
dě je nová loď Poseidon s kapacitou 
200 osob. Další s novinek je možnost 
procesu tvorby originálů tiff any tech-
nikou a dekorativní vitráže spojené 
s výstavou výrobků ve Vranově. Během 
července a srpna se mohou návštěvníci 
těšit na animační programy, kinoka-
várnu, tobogán (všechny tyto aktivi-
ty jsou zdarma – v rámci vstupného 
do kempu), půjčovnu plavidel a spor-
tovních potřeb, lanový park, kienovu 
houpačku z mostu a spoustu dalších 
volnočasových aktivit.  tz
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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: květen a červen, září 
Po–Ne 9.00–17.00, červenec a srpen 
9.00–18.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, 
tel.: 515 282 211, 515 222 311, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: 3. května až 28. června 
Po–Ne 9.00–18.00, 29. června 
až 2. října Út–Ne 9.00–17.00 
(poslední prohlídka hodinu 
před zavírací dobou).

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: květen, červen, září denně 
9.00–17.00, červenec a srpen denně 
9.00–18.00 (poslední prohlídka 30 před 
zavírací dobou).  

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze 
v červenci a srpnu.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, 
tel.: 515 282 211, 515 222 311, 
www.znojmuz.cz. 
Otevřeno: 3. května až 28. června  
Po–Ne 9.00–18.00, 29. června  
až 2. října Út–Ne 9.00–17.00 
(poslední prohlídka čtvrt hodinu 
zavírací dobou). Vstup pouze 
za příznivých klimatických podmínek! 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel.: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. 
Otevřeno: květen až 2. října Po–Ne  
9.00–11.30, 12.00–17.00. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, 
e-mail: 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, Medailérská tvorba J. T. Fischera.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, 
tel.: 515 282 211, 736 465 085, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. 
Otevřeno po domluvě 30. dubna až  
2. října.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel.: 515 282 211, 604 891 875, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. 
Otevřeno: 28. května až 29. září 
Po–Ne 9.00–17.00 (poslední 
prohlídka hodinu před zavírací 
dobou).

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, 
tel.: 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: duben až říjen Út–Ne 
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–13.00, květen a 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: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: květen až září Po–Ne 
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta 
otevřeno: květen až září 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.: 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz 
Otevřeno: květen až 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: Otevřeno: květen a červen 
So, Ne a svátky 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: Út, Čt 10.00–16.00, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně 
den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO

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.

19. 5. MIGHTY SHAKE ZNOJMO:
SPLŇ SI SVŮJ SEN V. – TANEC 
V SRDCI
Představení tanečního studia Mighty 
Shake Znojmo pod záštitou starosty 
města Vlastimila Gabrhela. Výtěžek 
ze vstupného bude určen dětem 
z Praktické školy Znojmo. 18.00 
a 20.00

20. 5. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie o jednom 
hypochondrovi, mladé lásce 
a chamtivé manželce v podání 
Divadelního spolku Rotunda. 19.00

21. 5. PŘEHLÍDKA 
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Nápadité taneční choreografie 
tanečnic ze Střediska volného času 
ve Znojmě. 14.00

22. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Finále regionálních kol dětské 
pěvecké soutěže pořádané 
Znojemskou Besedou. Vstup volný. 
16.00

23.–27. 5. SMETIŠŤÁK TOM
Původní autorská ekologická hudební 
interaktivní pohádka. Předplatné ZŠ.

23.–24. 5. VERONIKA
Divadelní adaptace bestselleru 
P. Coelha v podání studentů 

Gymnázia Dr. Karla Polesného 
ve Znojmě. 18.00

29. 5. JARNÍ MUZIKÁLOVÝ 
KONCERT ALEŠE SLANINY 
A JEHO HOSTŮ
Slavné muzikálové melodie v podání 
předních sólistů Městského divadla 
v Brně A. Slaniny, A. Zelové, 
L. Bergerové, J. Machy a L. Vlčka. 
Spoluúčinkují studenti Gymnázia 
Dr. K. Polesného ve Znojmě. 15.00 
a 18.00

30. 5. NAŠE RADOST
Představení Akademie tanečních 
a pohybových kroužků Střediska 
volného času Znojmo. 17.00

23. 6. VELKÁ ZEBRA ANEB JAK 
ŽE SE TO JMENUJETE?
Christian – v podání Ondřeje 
Vetchého – má „nemoc“. S každou 
ženou vydrží jen chvíli, pak uteče 
a předstírá svoji smrt. Dále hrají: 
J. Dulava, K. Hrachovcová Herčíková 
a další. 19.00

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

26. 2.–25. 9. POKLADY 
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé 
a dekorační kameny pocházející 
z okolí Znojma a jižní části 
Českomoravské vrchoviny.

21. 3.–29. 5. ZNOJEMSKÝ HRAD 
A ROTUNDA SV. KATEŘINY
Jižní přístupová cesta – výstava 
vítězných prací výtvarné soutěže 
v rámci oslav 790 let Znojma.

25. 3.–10. 6. NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
– ČTVRT STOLETÍ PRO PŘÍRODU
Minoritský klášter – výstava 
bilancující 25 let ochrany 
přírody v národním parku, 
vzniklá ve spolupráci Správy NP 
a Jihomoravského muzea. 

7. 4.–26. 5. POSLOVÉ JARA ANEB 
ČÁPI NA FOTOGRAFIÍCH
Dům umění – fotografická výstava 
vzniklá z nejlepších snímků soutěže 
uspořádané Českou společností 
ornitologickou v roce 2014, kdy byl čáp 
v centru pozornosti jako pták roku. 

29. 4.–4. 6. TAK TO VIDÍME MY – 
ZUŠ ZNOJMO
Dům umění – tradiční výstava 
prezentující aktuální tvorbu žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Znojmo.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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 ZŘÍCENINU

Vzhůru na Cornštejn!
Brány zříceniny hradu Cornštejn se v  nové turistické sezoně otevřou 
28. května. Jihomoravské muzeum, které památku spravuje, připravilo 
pro první návštěvníky speciální program Vzhůru na Cornštejn. Po hradě 
a  bezprostředním okolí zvídavé hosty doprovodí zajímavými výklady 
geolog, archeolog, zoolog a historik. O děti se postará cornštejnská Bílá 
paní, chybět nebudou ukázky historického šermu v podání skupiny Al-
bion. Novinkou bude noční pozorování se Znojemskou astronomickou 
společností. Více informací získáte na webu www.muzeumznojmo.cz  lp

 KONCERT

Kapela postižená muzikou hraje pro Konipasku
Výteční The Tap Tap zahrají v sobotu 4. června pro spolek Konipaska, kte-
rý pomáhá potřebným. Letošní koncert v Camping Country v Hlubokých 
Mašůvkách začne v 18.00 hodin a výtěžek půjde na činnost Domácí hos-
picové péče, kterou spolek Konipaska provozuje ve spolupráci s Oblastní 
charitou Znojmo. Do Hlubokých Mašůvek přijíždí kapela tvořená studen-
ty a absolventy školy Jedličkova ústavu v Praze pravidelně již několikátý 
rok, aby hudbou pomáhala. Sami The Tap Tap o sobě říkají, že jsou posti-
ženi muzikou. Kapela přitom není žádná rychlokvaška. Během šestnácti-
leté existence si poctivě „vyhrála“ své místo na české i zahraniční hudební 
scéně. V  Mašůvkách jejich snahu podpoří i  autogramiáda hokejistů HC 
Orli Znojmo a připravená ochutnávka vín Vinařství Lahofer.    lp

 PŘEDNÁŠKU 

Povídání plné zdraví – Bylinky, koření a letní pokrmy
Přednáška výživové poradkyně Ivany Stenzlové, která v březnu předná-
šela na téma Jarní detoxikace zdraví, měla u posluchačů velký úspěch. 
Zkušená odbornice nyní připravila další přednášku, tentokrát na téma 
Bylinky, koření a letní pokrmy. Nechte se inspirovat, jak vylepšit své zdra-
ví pomocí bylinek a jak zařadit bylinky a koření do svého jídelníčku.
Přednáška v rámci Jarních dnů zdraví se uskuteční ve středu 8. června 
od 16.00 do18.00 hodin ve Štukovém sále Znojemské Besedy na Masa-
rykově náměstí. Vice informací na www.znojmo-zdravemesto.cz.  tp

 VÝSTAVU

Výstava přibližuje čtvrtstoletí Národního parku Podyjí
V  minoritském klášteře je až do  10. června k  vidění výstava Národní 
park Podyjí – čtvrtstoletí pro přírodu, bilancující 25 let ochrany přírody 
v národním parku. Výstava vznikla ve spolupráci Správy NP a Jihomorav-
ského muzea a autoři projektu v patnácti tematických okruzích ukazují 
péči o chráněné území, rostliny a živočichy. Na více než dvou stovkách 
fotografií a  infografik najdou návštěvníci nejen přírodu Podyjí. Prostor 
dostala i prezentace budování návštěvnické infrastruktury, spolupráce 
s rakouskými partnery z Národního parku Thayatal nebo péče o kulturní 
a technické památky či výzkum území.  lp

 PONOCNÉHO

Potkejte se s ponocným a vystoupejte do věže
Ve  Znojmě bude chodit ponocný, a  to na  trase Masarykovo náměstí–
Mikulášská ulice–Mikulášské náměstí–ulice Přemyslovců–Václavské ná-
městí–Obroková–Masarykovo náměstí (morový sloup). Potkat ho bude 
možné 17. 6.–30. 9. Pá a So 21.00 a 22.00, 7.–23. 7. a 17.–21. 8. denně 
21.00 a 22.00. Ve dnech 1. 7., 5. 8. a 19. 8. bude ponocný k vidění jen 
na vyhlídkovém ochozu radniční věže, kde jsou pro zájemce připraveny 
od 20.00 do 22.00 hodin Večerní prohlídky s ponocným (poslední pro-
hlídka ve 21.30). Vstupné je 35/25 korun.  lp

15Společnost

 NENECHTE SI UJÍT3. 5.–28. 6. ČESKÉ 
KORUNOVAČNÍ KLENOTY 
NA DOSAH 
Znojemský hrad – denně 9.00–18.00. 
Na výstavu platí zvláštní vstupné: 
plné 80 Kč / snížené 40 Kč / senior 
nad 65 let 60 Kč. Prohlídka výstavy je 
bez průvodce, 30 až 45 minut.

3. 5.–7. 9. KAREL IV. 
A JIHOZÁPADNÍ MORAVA 
Znojemský hrad – denně 9.00–18.00, 
od 29. 6. denně mimo pondělky  
9.00–17.00. Plné vstupné 60 Kč 
/ snížené 30 Kč / senior nad 
65 let 45 Kč. Výstava je součástí 
prohlídkového okruhu znojemským 
hradem s průvodcem, asi 60 minut.

1. 6.–10. 7. KNIHY PRO DĚTI 
OCENĚNÉ V ČECHÁCH 
A NA SLOVENSKU
Dům umění – putovní výstava 
ve spolupráci s Památníkem národního 
písemnictví věnovaná nejlepším 
knihám pro děti z předešlých let.

17. 6.–1. 9. DOSTAVENÍČKO 
S KLOBOUKY
Minoritský klášter – výstava současných 
klobouků z dílny Magdaleny Kopotové 
z Brna, kterou obohatí historické 
exponáty z její sbírky.

KONCERTY

21. 5. TOM JEGR & GANG 
Dům Na Věčnosti – blues rock 
z Brna. 20.30

4. 6. DURMAN DURMAN
Dům Na Věčnosti – rock’punk’roll 
ze Znojma. 20.30

6. 6. VIVAT CAROLUS QUARTUS 
Městské divadlo – koncertní hold 
králi a císaři Karlu IV. Štěpán RAK 
(kytara), Alfred Strejček (přednes, 
flétny). 19.00 

11. 6. THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE
Dům Na Věčnosti – legenda českého 
undergroundu. 20.30

DALŠÍ AKCE

20. 5. HRAJEME SI NA MALÍŘE
RC Maceška – zábavná malířská show 
s malířem Adolfem Dudkem. 15.30  

21. 5. VRBOVEC – OTEVŘENÉ 
SKLEPY 2016 
Sklepní ulička Vrbovec, sklep č. 24 
u Pavlíků – skvělá vína, občerstvení, 
Cimbálová muzika Vinohrádek. 
Podrobnosti na facebooku. 10.00–20.00.
 
22. 5. SETKÁNI S BIOTRONIKOU
Agrodům – přednáška Tomáše 
Pfeiffera. 17.00

23. 5. MARIÁN JELÍNEK
VŠ Klub Harvart – beseda s českým 
hokejovým trenérem, dlouholetým 
osobním koučem Jaromíra Jágra. 19.00 

28. 5. VZHŮRU NA CORNŠTEJN!
Zřícenina hradu – program  
k zahájení sezóny na Cornštejně, 
zábava i odborné informace o hradě 
a jeho okolí, vystoupí skupina 
historického šermu Albion. Od 14.00

2., 4. a 9. 6. ZNOJMO SLAVÍ 
KULATINY – 790 let města 
Jihomoravské muzeum připravilo 
populárně naučné přednáškové večery. 
První se bude zabývat Znojmem 
z hlediska věd historických, druhý 
z hlediska věd přírodních. O první 
červnové sobotě se pak mohou 
zájemci vydat na dobrodružnou 
výpravu kolem znojemských hradeb.
– 2. 6. v 18.00, Dům umění
Únětická kultura v historickém jádru 
města Znojma (dr. David Rožnovský, 
JMM)
Znojmo za vlády markraběte 
Vladislava Jindřicha 1198–1222 
(prof. Martin Wihoda, FF MU Brno)
Znojmo v roce 1226 (dr. Jiří Kacetl, 
JMM)
Skulptury pozdní gotiky a rané 
renesance ve Znojmě (dr. Petr 
Čehovský, FF UP Olomouc)
– 4. 6. v 9.00 u Karolininy brány, 
Mikulášské náměstí
Po stopách znojemského středověkého 
městského opevnění  (Jiří Kacetl)
Muzejní historik provede zájemce 
podél hradebního prstence města 
a vysvětlí, jak se město Znojmo 
bránilo nepřátelům ve středověku. 
– 9. 6. v 18.00, Dům umění
O povodních a povodňové značce 
od Podskalského mlýna ve Znojmě 
(Mgr. Jaroslav Šmerda, JMM)
Znojemské vinařství (dr. Jiří Mačuda, 
JMM)
Zoologické zvláštnosti Znojma 
(dr. Antonín Reiter, JMM)
Vliv hospodských a kavárenských 
povalečů na druhovou pestrost 
rostlin královského města Znojma 
(Ing. Radomír Němec)
Po čem to šlapeme? (Mgr. Jaroslav 
Šmerda, JMM) – na přednášku naváže 
asi hodinová vycházka městskými 
uličkami.

11. 6. PROHLÍDKA ZNOJMA SE 
ZNOVÍNSKÝM VÍNEM
Prohlídku pořádá Agentura NaVajn. 
Sraz u Vlkovy věže v 15.50. Více 
na www.navajn.cz

18. 6. VÝROČÍ NAVAJN 
S PROHLÍDKOU MĚSTA
Oslava jednoho roku od založení 
Agentury NaVajn spojená s prohlídkou 
města s degustací sektů. Sraz u Vlkovy 
věže v 17.50. Více na www.navajn.cz
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Na oslavy výročí láká Znojmo milovníky sportu 
a adrenalinu. Zdolají šest století starou věž

V  červenci se oslavy 790. výro-
čí od povýšení Znojma na královské 
město přehoupnou do své druhé po-
loviny a opět budou lákat nejen spor-
tovce, ale i místní a turisty na ojedině-
lou akci. Město bude 8. července hostit 
unikátní závod Znojmo Extreme 790. 

„Červenec symbolizuje v našem 
speciálním kalendáři akcí 15. století, 
tedy období výstavby radniční věže – 
dnešní chlouby a dominanty Znojma. 
Výstavbu radniční věže si připome-
neme extrémním závodem ve výběhu 
na radniční věž, ve kterém budou mít 
běžci za úkol v týmu zdolat symbolic-
kých 790 schodů,“ říká místostarosta 
Znojma Jan Grois.

Závod Znojmo Extreme 790 orga-
nizuje město ve spolupráci s Rabbits 
Znojmo, spolkem sportovců, kteří se 
pravidelně účastní závodů Spartan race, 
běžeckých závodů a dalších sportovních 
klání. „Závodů ve výběhu do schodů je 
v republice více, avšak ten znojemský 
je jedinečný hned v několika ohledech. 
Běhá se na téměř 600 let starou věž. 
Na závodníky čekají různé druhy scho-
dů – klasické, točité, dřevěné; snížené 
podhledy, prach i zhoršená viditelnost. 
Otestujeme tak nejen adrenalin sportov-
ců, ale také jejich šikovnost a obratnost,“ 
dodává Jakub Šigut z Rabbits Znojmo.

Znojmo Extreme 790 se bude ko-
nat v pátek 8. července, přičemž re-
gistrovat se na něj už mohou zájemci 
přes speciální web www.extreme790.cz,  
kde najdou i podrobnosti. Závodit se 
bude ve 3–5členných týmech ve 3 ka-
tegoriích (mužské, ženské, smíšené). 
Každý tým zdolá dohromady 790 scho-
dů – v pětičlenném týmu to znamená 
pro každého vyběhnout 158 schodů, 
což odpovídá zhruba 10 patrům v pa-
neláku. Zdolat radniční věž však ur-

čitě nebude tak jednoduché. Závod je 
otevřen všem, kteří si chtějí vyzkoušet 
něco nového a jedinečného. Poměřit 
síly v  této disciplíně si budou moci 
sportovci, kteří se jinak nepotkávají. 
Jedněmi z těch, kteří složí tým a budou 
zdolávat radniční věž, jsou američtí 
fotbalisté ze Znojmo Knights. „Naše 
tréninky i zápasy bývají opravdu pestré, 
nicméně výběh na znojemskou radnič-
ní věž určitě nebude žádnou procház-
kou. Bude zajímavé vyzkoušet si naši 

rychlost, zdatnost a obratnost v disciplí-
ně, kterou si vlastně nemůžete pořádně 
natrénovat,“ říká Tomáš Volf, Running 
Back znojemských rytířů. Natrénovat 
si výběh opravdu nebude možné, zá-
vodníci ale budou mít možnost si trať 
dopoledne před závodem projít. 

„Oslovit hodláme i další znojem-
ské kluby, složit tým ale mohou i jed-
notlivci – kamarádi, kolegové z práce, 
kdokoliv. Zároveň věříme, že se závod 
stane lákadlem i pro sportovce z jiných 
koutů republiky. Určitě se jedná o zají-
mavou možnost, jak do Znojma dostat 
určitou skupinu lidí, která by k nám 
na jih Moravy možná jinak nezavítala. 
Z pátečního závodu se může stát hezký 
prodloužený víkend strávený ve Znoj-
mě a okolí,“ doplňuje Grois. 

Součástí závodu bude i doprovodný 
program, kterým chtějí organizátoři 
přilákat i fanoušky a diváky. A pracuje 
se i na online přenosu závodu. Počítá 
se také s programem pro děti, ochut-
návkou vína nebo kávy. Kdo bude chtít, 
bude se moci dozvědět více i o zdravém 
životním stylu nebo sportovní výživě.

„Rádi bychom, aby sportovci, ale 
i diváci ve Znojmě strávili příjemné 
odpoledne a užili si závod. Extrémní 
výběh na šest století starou věž tu ne-
máme každý den,“ uzavírá Grois.  zp

 Místostarosta Jan Grois s Jakubem Šigutem a Tomášem Volfem.   Foto: Archiv ZL

 Patrik Tondl se zno- 
jemským místostarostou 
Janem Blahou.  Foto: eks

Útočník Patrik Tondl sledoval Orly ze zámoří
Malou audienci u místostarosty 

Znojma Jana Blahy absolvoval osm-
náctiletý hokejista zámořského týmu 
Dallas Snipers Patrik Tondl. 

Mladý útočník se dokázal prosadit 
v  juniorské WSHL (Western States 
Hockey League), když ve 46 zápasech 
nasbíral 34 bodů za 14 branek a 20 asi-
stencí. „Město Znojmo vedle A týmu 
Orlů velmi intenzivně podporuje také 
mládežnický hokej ve Znojmě. Dává 
do něj ročně okolo čtyř milionů korun, 
a tak mám radost, když se znojemský 
odchovanec dokáže prosadit i v zámo-
ří. A navíc je Patrik můj bývalý žák, 
takže jsem mu chtěl osobně poděkovat 
a popřát mu v jeho zámořské kariéře 
hodně úspěchů,“ vysvětlil Jan Blaha. 

Patrik Tondl při své první sezóně 
v zámoří překvapil. „Po sezóně jsem 
měl pohovor s trenéry a byli se mnou 
velmi spokojeni. Říkali mi, že na to, že 
hraji první rok v Americe, jsem udělal 

hodně bodů, že se to 
jako nováčkovi pove-
de málokomu a že se 
mnou počítají na další 
sezónu,“ svěřil se na-
dějný hokejista.

Ani v  Americe 
přitom nezapomněl 
na klub, který jej vy-
choval, Orly Znoj-
mo. „Sledoval jsem 
na  internetu každý 
zápas a už jsem se tě-
šil na finále. To jsem 
stihl na  vlastní oči 
a byl jsem hodně rád, 
že jsem ho mohl vi-
dět,“ zdůraznil Patrik  
Tondl.  eks


