
Prestižní značku 
získala Znojmačka

Odborná porota udělila znojem-
ské podnikatelce Zuzaně Boudové 
prestižní značku Regionální potravi-
na Jihomoravského kraje 2017. 

Z í s k a l a 
ji v  kategorii 
Ovoce a  zele-
nina v čerstvé 
nebo zpracova-
né formě, a to 
za  svůj extra 
džem Znojem-
ské mišpule 
s   v lašskými 
ořechy a kara-
melem. Oce-
něný výrobek 
má právo uží-
vat značku po dobu čtyř let. Letos se 
v kraji o značku ucházelo 167 produktů 
od 47 výrobců. Soutěžilo se v devíti ka-
tegoriích, kdy nejsilnější zastoupení měly 
pekařské výrobky. Soutěž Regionální 
potravina je projektem Ministerstva ze-
mědělství určeným na podporu malých 
a středních zemědělců a producentů 
potravin v krajích České republiky.  lp

LISTY
ZN

O
JE

M
SK

É
NOVINY MĚSTSKÉHO 

ÚŘADU ZNOJMO
ČERVENEC 2017 

ČTVRTEK 27. ČERVENCE 2017 | číslo 7 – ročník XXVI.  www.znojmocity.cz | facebook.com/znojmocity.cz | instagram.com/znojmochutna

Město pomůže 
s obnovou 
památek

Znojemské
kulturní léto 
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Miniklub
připravuje novinky 
pro rodiče a děti

» strana 3 » strana 8, 9, 12 » strana 10

MÚ INFORMUJE SPOLEČNOST
Nejen 
Kolonka má 
nové hřiště
» strana 5

MÚ INFORMUJE SPOLEČNOSTT

 Sympatické herečky Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová a  Daniela Zbytovská tvoří autorské divadlo MALÉhRY. Na  divadelní festival 
do Znojma přivezou své neotřelé scénické Čtení ke kafi.  Foto: Archiv NZ

 Oceněný džem.
 Foto: Archiv ZB

Znojmo v zajetí okurek a klaunů
Znojemské kulturní léto se ele-

gantně přehoupává do druhé polo-
viny prázdnin. V srpnu bude město 
v příjemném zajetí okurkových slav-
ností, klaunů, nového cirkusu a ne-
klasické klasiky. 

Slavnost i  okurek ov ládnou 
4. a 5. srpna Masarykovo náměstí. Hlav-
ním bodem programu bude tradiční 
soutěž o nejlepší nakládačku a rychlo-

kvašku. Lidé ochutnají speciality během 
gastroshow, uvidí zemědělskou techniku, 
přehlídku historických traktorů, uslyší 
swing i flašinetáře. V půli srpna upadne 
Znojmo na celých pět dní do příjemné-
ho zajetí klaunů, nového cirkusu a nekla-
sické klasiky Divadla Na zábradlí. Od 16. 
do 20. srpna se do centra města nastě-
hují herci, aby svým uměním obohatili 
5. ročník festivalu Znojmo žije divadlem. 

Přehlídku nejrůznějších divadelních 
žánrů pořádá Znojemská Beseda. Těšit 
se můžeme na nový cirkus, nonverbální 
maskovanou grotesku, trochu jiného 
Macbetha, staromilské one man show, 
pohybové site specific i pohádky pro děti 
a spoustu pouličních divadelních před-
stavení. Celý program Znojemského 
kulturního léta a něco navíc přinášíme  
na stranách 8, 9 a 12. lp

Znojmo chce získat dotaci na rea- 
lizaci česko-rakouského projektu 
Centrum obnovy Louka – Znojmo. 
Díky němu by v budově takzvané sta-
ré školy v areálu Louckého kláštera 
mohla být nová vzdělávací instituce.

Vznikla by pod taktovkou dvou 
vysokých škol Vysokého učení tech-

Bude v Louckém klášteře vzdělávací centrum?
nického a Donau – Universität Krems –  
Universität für Weiterbildung. Cel-
ková investice, ze které by finance 
putovaly i  na  rekonstrukci budo-
vy, je vyčíslena na padesát milionů  
korun. 

Projekt je zaměřený na zachování, 
ochranu, propagaci a rozvoj kultur-

ního dědictví. Dá se shrnout do dvou 
vzájemně propojených částí – do re-
konstrukce staré školy v lokalitě kláš-
tera Louka a  do  vzniku vzdělávací 
instituce nazvané Centrum obnovy 
Louka. Oživení rozsáhlého komplexu 
patří mezi priority vedení města.  

 Pokračování na str. 3.

Rozkveťte Znojmo
Město Znojmo vyhlašuje 10. roč-

ník soutěže Rozkvetlé Znojmo o nej-
lepší květinovou výzdobu oken, bal-
konu a předzahrádky.

Do soutěže se můžete přihlásit tím, 
že zašlete fotografie s uvedením adre-
sy a data pořízení fotografie elektro-
nicky na email zuzana.pastrnakova@ 
muznojmo.cz, do předmětu emailu 
napište „Soutěž – Rozkvetlé Znoj-
mo“. Fotografie do soutěže zasílejte 
do pátku 18. srpna. Vyhodnocení sou-
těže a vyhlášení výsledků proběhne 
na konci srpna. Výherci se mohou těšit 
na poukazy na odběr zboží v zahrad-
nictví Městské zeleně a na vstupenky 
na Znojemské historické vinobraní 
2017. Více na www.znojmocity.cz.  zp
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TŘI JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ 
Zastupitelé města Znojma se 
do konce roku 2017 sejdou ještě 
třikrát. První termín je stanoven 
na pondělí 18. září. V harmono-
gramu zasedání zastupitelstva je 
dále pondělí 13. listopadu a po-
slední jednání, které bude spojeno 
i  s  potřebou schválení nového 
rozpočtu, proběhne v  pondělí 
11. prosince. Zasedání se konají 
vždy od 15.00 hodin v zasedací 
místnosti zastupitelstva na Ob-
rokové 12. Jednání zastupitelů  
města je veřejné.

VSTUPNÉ NA VINOBRANÍ 
JE STÁLE VÝHODNÉ
Dvoudenní permanentku na Zno-
jemské historické vinobraní 2017 
můžete stále zakoupit výhodněji. 
Od 1. července je cena dvoudenní 
permanentky 350 Kč. Od 1.  září to 
bude 390 Kč. Jednotlivé vstupné 
na  pátek (270 Kč) nebo sobo-
tu (290  Kč) bude možné kou-
pit ve dnech konání vinobraní. 
Nedělní program bude opět 
zdarma. Vstupenky lze zakoupit 
v Turistickém informačním cen-
tru na Obrokové ulici ve Znojmě 
i v síti Ticketpro. Aktuální infor-
mace o  vinobraní najdete již 
nyní na  webových stránkách  
www.znojemskevinobrani.cz.

UZAVŘENÁ STUDENTSKÁ
Z důvodu rekonstrukce střešního 
pláště budovy gymnázia (na Ko-
menského náměstí) a s tím sou-
visejícím umístěním jeřábu bude 
29. až 30. července zcela uzavřena 
ulice Studentská, a  to od  7.00 
hodin dne 29. července do 18.00 
hodin dne 30. července. Objízdná 
trasa není stanovena.

OKNA PRO KLÁŠTER
Část jižního křídla Louckého klášte-
ra dostane dalších 36 nových oken. 
Město letos investuje 2,5 milionů 
korun, přičemž 700 000 korun po-
kryje dotace Ministerstva kultury. 
Okna jsou ručně vyrobená a kopí-
rují vzhled původních historických 
oken. Pokud vše půjde hladce, 
hotovo bude v říjnu. Již vloni v této 
jižní části kláštera město nechalo 
vyrobit a namontovat 35 oken. 

PŘIPOMÍNKA SRPNA 68
M ě s t o  Z n o j m o  z ve  o b č a ny 
na vzpomínkovou akci u příleži-
tosti 49. výročí srpnových událostí 
roku 1968. Památku těch, kteří 
se v  srpnu roku 1968 postavili 
okupantům, si připomeneme 
u pamětní desky v Horním parku 
21. srpna 2017 v 9.00 hodin.

 Premiér Bohuslav Sobotka společně se starostou Vlastimilem Gabrhelem na  zahájení 
semifinálového zápasu amerických fotbalistů.  Foto: archiv ZL

 Než budou položeny sítě, místo zkou-
mají archeologové.  Foto: pm

Znojemská radnice pokračuje 
v záměru dlouhodobého pronájmu 
dalších vybraných objektů nacháze-
jících se v areálu pivovaru. Přilákat 
investory by měly i nové inženýrské 
sítě, které jsou nutnou podmínkou 
pro další rozvoj atraktivního místa 
a které město v areálu pivovaru právě  
buduje.

K pronájmu je nabízena budova 
bývalých ležáckých sklepů a spilky, bu-
dovy bývalé strojovny, kotelny a paty 
komína a také budova bývalých šaten. 
Vítaný je podnikatelský záměr, jenž 
zapadá do koncepce rozvoje cestovního 
ruchu ve městě. „Rozhodli jsme se jít 

Další nabídka areálu pivovaru investorům
stejnou cestou jako v případě prvního 
investora – Znojemského městského 
pivovaru. Nabízíme k dlouhodobému 
pronájmu tři objekty, přičemž inves-
tor ponese veškeré náklady s nutnou 
rekonstrukcí. Samozřejmostí je dodr-
žení územní studie využití pivovaru. 
V podmínkách dlouhodobého proná-
jmu máme také jasně stanovenou časo-
vou osu pro rekonstrukci prostor. Naší 
snahou je přivést do areálu jen solventní 
investory, kteří mají jasnou představu 
a plán, jak svou činností k rozvoji této 
lokality přispět. Věřím, že se nám tyto 
investory podaří najít,“ říká starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel.  zp

Město opět podpoří jednotky 
dobrovolných hasičů v Načeraticích 
a Mramoticích. Zastupitelé schválili 
dofinancování nákupu nového ha-
sičského automobilu dobrovolným 
hasičům z Načeratic v případě získání 
dotace od Ministerstva vnitra.

„Dotace ministerstva může být ma-
ximálně 450 000 korun. Náklady na ná-
kup nového hasičského automobilu se 
odhadují na 1 210 000 korun. Do roz-
počtu na příští rok jsme se tak zavázali 

Načeratičtí hasiči dostanou nové vozidlo, 
Mramotičtí opravenou zbrojnici

zařadit 760 000 korun právě na nákup 
vozidla, za což jsem velice rád. Jednotka 
dobrovolných hasičů v Načeraticích si 
nový vůz určitě zaslouží. Vždyť se jedná 
o bezpečnost nás všech,“ říká starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Znojmo má ve svých řadách ještě 
jednu jednotku dobrovolných hasi-
čů, a to v Mramoticích. Ti se z nového 
moderního hasičského auta těšili mi-
nulý rok. Koupit se mohlo díky dota-
ci Jihomoravského kraje a  financím 

z městského rozpočtu. V Mramoticích 
se navíc ještě letos počítá s rekonstruk-
cí hasičské zbrojnice. Předpokládané 
náklady na její opravu jsou 1 935 000 
korun, přičemž milion město získalo 
jako dotaci z  Jihomoravského kraje. 
Předpoklad zahájení prací je v srpnu. 

„U všech zásahů bývají hasiči jako 
první. Proto je pro nás důležité, aby nejen 
profesionální, ale i dobrovolní hasiči měli 
kvalitní vybavení. Jejich práce si nesmírně 
vážíme,“ říká starosta Gabrhel.  zp

Premiér Bohuslav Sobotka se 
v doprovodu znojemského starosty 
Vlastimila Gabrhela vydal na víken-
dový pobyt na Znojemsko a při této 
příležitosti se setkal s místními. 

Znojmo, Boskovštejn, Moravský 
Krumlov nebo Dobšice – tady měl kaž-
dý možnost o víkendu 8. a 9. července 
navštívit letní akce a zároveň pohovořit 
s předsedou vlády.

Premiér zahájil víkend na Znojem-
sku v Boskovštejně. Odstartoval první 
rozjížďku závodu dračích lodí, pohovo-
řil se starostou i místními u chlazeného 
piva a navštívil muzeum kol. Poté odjel 
do Moravského Krumlova na Rybářský 
karneval a se zástupci města si prohlédl 
zámek, kde byla dříve vystavena slav-
ná Muchova Slovanská epopej. I o ní 
s místními premiér diskutoval, hlavně 
o přání, aby se epopej navrátila tam, 
kam podle nich patří. 

Cestou do Znojma se stavil Bo-
huslav Sobotka v Dobšicích a nabitý 

Premiér Bohuslav Sobotka 
strávil víkend na Znojemsku

sobotní program zakončil ve Znojmě. 
Na  stadionu zahájil pro Znojmáky 
úspěšný semifinálový zápas americ-
kého fotbalu mezi týmem Znojmo 
Knights a  rakouskými Steel Sharks 
Traun. Také zkontroloval, jak probí-

há stavba obchvatu. Premiér pak dru-
hý den nechyběl ani na rekonstrukci 
historické bitvy u Suchohrdel a svůj 
pobyt ve Znojmě zakončil jak jinak, 
než se sklenkou vína v  Louckém  
klášteře.  pm
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VYBRALI DOPRAVCE
PRO ZNOJEMSKO
Radní Jihomoravského kraje schvá-
lili podpis smlouvy se společností 
ČSAD Hodonín na zajištění auto-
busové linkové dopravy na Zno-
jemsku. Vybraní dopravci budou 
jezdit s autobusy na Znojemsku 
po dobu deseti let za cenu, která by 
neměla v součtu přesáhnout 2,74 
miliardy korun. Oproti odhadům 
se podařilo v tendru uspořit přes 
půl miliardy korun. Kromě ČSAD 
Hodonín budou na  Znojemsku 
zajišťovat dopravu společnosti 
PSOTA, BDS-BUS, Autobusová do-
prava Pobořany nebo ADOSA.

HAHN, ŠIMEČEK, LUDVÍK
JSOU NEVINNÍ, KREJČÍŘ NE
O vinně bývalého tajemníka Měst-
ského úřadu ve Znojmě Vladimí-
ra Krejčíře rozhodl Krajský soud 
v Brně. Dle rozsudku vzal úplatek 
40 000 korun a ponechal si pětitisí-
cový dar věnovaný městu. Za pod-
vod a zpronevěru byl potrestán 
dvěma lety vězení s podmínkou 
na tři a půl roku. Znojemské podni-
katele Stanislava Hahna, Miroslava 
Šimečka a Kamila Ludvíka, kterých 
se kauza vlekoucí se od roku 2010 
dotkla, zprostil soud obžaloby.

ZNOJEMŠTÍ FOTBALISTÉ ZLATÍ
Mladí fotbalisté týmu FK Znojmo 
si z turnaje v partnerském městě 
Torgau přivezli zlatou medaili. 
V  červnu v  německém Torgau 
reprezentovali město Znojmo 
na Turnaji mladších žáků a starších 
přípravek, ze kterého si odvezli 
nejen v kategorii mladších žáků 
zlatou medaili, ale také ocenění 
pro nejlepšího brankáře. Tím se 
stal Vít Rybníček. Skvělou spor-
tovní tečkou v závěru turnaje bylo 
i  třetí místo, které obsadil tým 
znojemské starší přípravky.

HUDEBNÍ FESTIVAL VYDRAŽIL 
70 700 NA PAMÁTKU
Koncert operní pěvkyně Pavlíny 
Senić a  jejích hostů, v  rámci le-
tošního 13. ročníku Hudebního 
festivalu Znojmo, stejně jako v mi-
nulých letech opět přispěl k ob-
nově uherčického zámku. Letos 
dražba vín vynesla 70 700 korun, 
které budou využity na  restau-
rování zámecké sochy boha Dia. 
Za devět let pomohly festivalové 
koncerty umělkyně s následnými 
dražbami unikátních kolekcí vín 
opravit na  zámku v  Uherčicích 
třináct oken banketního sálu, šest 
oken v andělské chodbě, scho-
diště v rozáriu a obnovit obelisk 
v lesoparku.

STALO SE

Vlastníci kulturních památek 
v  Městské památkové rezervaci 
Znojmo mají opět možnost požá-
dat na městském úřadě o příspěvek 
na obnovu nemovité kulturní památ-
ky, a to pro rok 2018.

Příspěvek je určen pouze na zvý-
šené náklady spojené se zachováním 
a obnovou autentických prvků a kon-
strukcí kulturní památky. Vlastní-
ci mohou požádat také o příspěvek 
na obnovu movité věci pevně spojené 
se stavbou, pokud je tato stavba kultur-
ní památkou.

Žádost je možné zaslat do 15. října 
2017 na adresu Městský úřad Znoj-
mo, odbor majetkový, Obroková 2/10, 
669 22 Znojmo, a to na formuláři, který 
je umístěn na internetových stránkách 
www.znojmocity.cz, odbor majetkový, 
v záložce Tiskopisy. 

Jedná se o  předběžnou žádost 
do anketního dotazníku, na jehož zá-
kladě stanoví Ministerstvo kultury 
celkovou výši příspěvku pro Znojmo. 
Ta je pak rozdělena mezi konkrétní 
žadatele, kteří budou městem vyzvá-
ni k dalšímu doplnění dokumentace 
potřebné k získání příspěvku. Na po-
skytnutí příspěvku podáním žádosti 
nevzniká právní nárok. Nezbytnou 
přílohou žádosti je závazné stanovisko 
orgánu státní památkové péče. 

Příspěvek není určen na moder-
nizaci objektů – např. zateplování, vy-

Město pomůže s obnovou vaší památky

tápění, elektroinstalace, rozvody vody, 
kanalizaci, vzduchotechniku, zdravot-
ně technické instalace; modernizaci 
bytového fondu a zřizování nových by-
tových jednotek, nové typy oken a dve-
ří (lze akceptovat pouze výměny oken 
a dveří, pokud se nachází v havarijním 
stavu, který vylučuje jejich opravu), 
zřizování obytných podkroví, nové 
vikýře; úpravy veřejných prostranství, 

úpravy komunikací terénní úpravy; 
parkové úpravy včetně ošetření zele-
ně; pořízení stavebně-historického, 
restaurátorského průzkumu, projek-
tové dokumentace, stavební dozory, 
a na kopie sochařských děl. 

Příspěvek Ministerstva kultury ČR 
činí maximálně 50 % ceny obnovy a sou-
časně město Znojmo poskytuje dotaci 
minimálně 10 % ceny obnovy.  ar, lp

Příspěvek je poskytován v rámci Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón. Vaše dotazy zodpoví Alena 
Rybníčková, tel.: 515 216 259, alena.rybnickova@muznojmo.cz.

 Domy v městské památkové rezervaci jejich majitelé postupně opravují.  Foto: Petr Doležal

 Loucký klášter.  Foto: J. Dubovský

Bude v Louckém klášteře vzdělávací centrum?
Dokončení ze str. 1

Budova staré školy v areálu kláštera 
v Louce by se dočkala kompletní rekon-
strukce – od zajištění statiky, změny dis-
pozice interiéru, zřízení vstupu do kos-
tela, až po fasádu objektu a výměnu 
oken a dveří. Pro Centrum vzdělávání 
by vzniklo reprezentativní sídlo.

Zastupitelé proto schválili podá-
ní žádosti a zároveň zařazení částky 
do rozpočtu města na léta 2018–2020. 
Maximální příspěvek z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj na realiza-

ci projektu činí osmdesát pět procent. 
Pět procent je financováno ze státního 
rozpočtu. Na Znojmo, jakožto příjem-
ce dotace, spadá zbylých deset procent 
výdajů, tedy maximálně pět milionů 
korun z rozpočtu města. 

V Česku a Rakousku se nachází 
velké množství nevyužitých stavebních 
kulturních památek (dále jen SKP), 
které vyžadují obnovu stejně jako kláš-
ter Louka. Cílem projektu je vytvořit 
impuls ke vzniku nové vzdělávací insti-
tuce, která bude připravovat pracovní 

sílu potřebnou právě pro obnovu SKP. 
Zároveň se stane centrem vzdělanosti 
pro široké okolí a bude spojovat rozdíl-
né přístupy k památkové ochraně a ře-
meslnému provádění staveb při obnově 
objektů. Žádost o dotaci z programu 
INTERREG V-A Rakousko – Česká 
republika připravuje Odbor územního 
plánování a strategického rozvoje města 
Znojma. Hlavním partnerem je Vy-
soké učení technické v Brně a rakous-
kým partnerem je Donau – Universität 
Krems – Universität für Weiterbildung. 
Termín podání žádosti je 3. listopadu 
2017 a v případě úspěchu je realizace 
projektu naplánována na tříleté období 
v letech 2018–2020. 

„Loucký klášter je dominanta 
Znojma a bylo by skvělé, kdyby se za-
dařilo oživit jeho další část. O to se 
snažíme od roku 2010, kdy se město 
stalo vlastníkem objektu,“ komentoval 
plány starosta Vlastimil Gabrhel a do-
dal, že přínos projektu vidí obzvlášť 
ve vzniku instituce: „Opravy jsou nutné, 
ale samotné aktivní využití veřejností je 
pro nás důležitým krokem.“  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
24. srpna, uzávěrka je 14. srpna.

NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Hejtman Jihomoravského kraje 
Bohumil Šimek podepsal Rozhod-
nutí o vyhlášení doby zvýšeného 
nebezpečí vzniku požáru pro celé 
území Jihomoravského kraje, a to 
v období od 18. července 2017 
do odvolání. V lesních porostech 
a  jejich bezprostředním okolí, 
na  suché trávě či na  plochách 
zemědělských kultur tak platí 
zákaz rozdělávat nebo udržovat 
oheň, zákaz kouření, odhazování 
hořících nebo doutnajících před-
mětů a zákaz používání zábavné 
pyrotechniky a jiných obdobných 
výrobků. Za porušení hrozí sankce 
podle přestupkového zákona.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 2. srpna ve 12.00 hodin.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. O kostý-
my se stará Anna Novotná, se kte-
rou je třeba se předem na zápůjč-
ce domluvit, na tel.: 721 505 910. 

INZERCE V LISTECH
I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si mů-
žete podat jak komerční, tak řád-
kovou inzerci. Řádkovou inzerci si 
mohou podat pouze soukromé 
osoby. Inzerenti, kteří nabízí 
jakékoliv pracovní místo nebo 
brigádu, mají možnost v LISTECH 
inzerovat vždy zdarma! Ceník 
a veškeré informace ke komerční 
a  soukromé inzerci jsou uve-
řejněny na  www.znojmocity.cz 
nebo je z ísk áte na  e -mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(ul .  MUDr.   J .  Janského,  tel . : 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel.: 515 215 222. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Do většiny znojemských školních 
budov se na prázdninové měsíce na-
stěhovali řemeslníci.

„V  uplynulých pěti letech jsme 
do oprav, vybavení škol a školek inves-
tovali desítky milionů korun s cílem 
zpříjemnit dětem i pedagogům pro-
středí. Opravili jsme střechy, fasády, 
okna, kuchyně i sociální zařízení. Teď 
již ve většině případů zbývá zmoder-
nizovat vybavení samotných učeben. 

Do škol a školek se nastěhovali řemeslníci
K tomu bychom rádi získali dotace 
z Evropské unie. Na tyto dotace mo-
hou již školy dosáhnout samy a my 
jsme si v rozpočtu vyčlenili dostatečný 
prostor, abychom úsilí škol podpořili 
a školy mohly evropské dotace kofi-
nancovat, což je pochopitelně podmín-
kou pro získání dotací. Na spolufinan-
cování těchto projektů jsme vyčlenili 
celkem 1 107 000 korun,“ zdůrazňuje 
místostarosta Jan Grois. Díky projek-

tům by se měly modernizovat učebny 
pro výuku chemie, fyziky, přírodních 
věd či jazyků.

Přesto se, nad rámec spolufinan-
cování projektů, do oprav a vybavení 
ve školách a školkách i letos investuje 
nemalá částka, a to celkem 8,5 milionů 
korun. Větší část, 5,8 milionů korun, 
putuje do základních škol. Do ma-
teřských škol jde téměř 2,7 milionů 
korun. zp

Vitalita a smysl pro humor pro-
vází životem Josefku Černoškovou 
ze Znojma, a to i v jejím úctyhodném 
věku 101 let.

„Po roce jsme se s paní Černoško-
vou opět setkali. Jsme vděční za vřelé 
přijetí a za vzpomínky a okamžiky, kte-
ré s námi sdílí. Gratuluji a přeji pevné 
zdraví a plno sil,“ sdělil místostarosta 
Jan Blaha, který za město Znojmo spolu 
s matrikářkou Lenkou Pavlačkovou osla-
venkyni poblahopřál k narozeninám. 
Paní Černošková byla učitelkou. Milo-
vala sport a tanec a k tomu také vedla 
své dvě dcery. Životní energii a zdravého 
ducha si prý zachovala díky neustálé 
aktivitě. Ještě v 98 letech se sama starala 
o zahradu a při sklizni ovoce jí ani žeb-
říky nebyly překážkou.  pm

Stále vitálních 101 let Josefky Černoškové

 Ke 101. narozeninám Josefce Černoškové gratuloval místostarosta Jan Blaha.  Foto: Archiv ZL

 Představitel znojemského ponocného Miroslav Kubák (vlevo) se svým retzským kolegou 
Robertem Schimeckem.   Propagační foto ZB

Znojemský ponocný zahraje 
z ochozu radniční věže u příležitosti 
její speciální večerní prohlídky a po-
nocný v Retzu provede zájemce měs-
tem. Oba ve stejný den.

V pátek 4. srpna si budou moci 
návštěvníci rakouského městečka užít 
procházku kolem Retzu doplněnou 
o kuriozity z období středověku. Pro-
hlídka s ponocným (Retzer Nacht- 
wächterführung) od 21.00 hodin na-
bídne tajemná zákoutí a zajímavosti 
života ve středověku. Za hodinu a půl 
dlouhou prohlídku zaplatí dospělí 
7 eur a děti 3,50 eur. Další možnost se 
naskytne 1. září a 6. října.

Ve Znojmě se ve stejný den 4. srp-
na postará o neobyčejný zážitek místní 
ponocný. Při večerních prohlídkách 
radniční věže (20.00–22.00 hod.) za-
hraje přímo z  jejího ochozu. Vstup 

Ponocní ve Znojmě a Retzu lákají návštěvníky
je pro dospělé 35 korun, pro děti 
25  korun, přičemž poslední vstup 
je ve 21.30. Další večerní prohlídka 
radniční věže s ponocným se koná 
18. srpna. Přes léto je navíc možné po-
nocného potkat každý pátek a sobotu 
večer, po dobu festivalu Znojmo žije 
divadlem dokonce každý večer. Exis-

tence ponocných není jediný spojující 
článek Znojma a Retzu. Objevte další 
společné zájmy, projekty nebo i akce 
regionu, které by mohly vyústit ve spo-
lečné pořádání Dolnorakouské zem-
ské výstavy v roce 2021, a to na spo-
lečné facebookové stránce Retz 2021  
Znojmo!  pm
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ČICHAL TOLUEN 
A OBNAŽOVAL SE
Městští strážníci zamířili do Grá-
nického údolí kvůli muži pod 
vlivem drog, který se obnažoval. 
Dvaatřicetiletý narkoman měl 
v  igelitovém sáčku plechovku 
s  toluenem, ze které vdechoval 
výpary. Strážníkům tvrdil,  že 
sbírá houby. Kolem sebe měl ne-
pořádek, na opakované pokyny 
strážníků nereagoval a  nespo-
lupracoval. V  důsledku účinku 
drogy ohrožoval veřejný pořádek 
i sebe. Byl proto vyšetřen lékařem 
záchranné služby a poté převezen 
do  znojemské nemocnice, kde 
kvůli svému zdravotnímu stavu 
musel zůstat. Muž je podezřelý 
ze spáchání několika přestupků 
proti veřejnému pořádku, za které 
může být pokutován až do výše 
30 000 korun.

RESTAURATÉR JDE PŘED KOMISI
Půl hodiny před půlnocí si stěžo-
vala občanka Znojma na hlasitou 
hudbu vycházející z  restaurace 
na ulici Sokolská. Strážníci zjistili, 
že v podniku hraje živá hudba. 
Provozovatele podniku za poru-
šení nočního klidu čeká vysvětlení 
před komisí.

DOSTIHLI 
UTÍKAJÍCÍHO ZLODĚJE
Do obchodního domu na Jarošově 
ulici vyjeli strážníci vyřešit drob-
nou krádež. Když hlídka přijížděla 
k  obchodu, zahlédla muže, jak 
utíká od obchodu směrem na Cou-
falovu ulici. Strážníci utíkajícího 
muže dostihli na křižovatce ulic 
Smetanova a Alšova a převezli ho 
„na místo činu“ k objasnění situa-
ce. Pracovník ostrahy obchodního 
domu potvrdil, že jde o  muže, 
který odcizil zboží a bez zaplacení 
utekl. Výtečník u sebe neměl žád-
ný doklad totožnosti a poté, co 
chtěl strážníkům z vozidla utéct, 
dostal na ruce pouta. Převezen byl 
na obvodní oddělení ke zjištění 
totožnosti. U šestadvacetiletého 
muže šlo o osobu dopouštějící se 
opětovného spáchání tohoto činu, 
proto byl předán policistům ČR.

VEZLI DO ÚTULKU KOZU
Do Městského útulku v Načerati-
cích vozí strážníci zatoulané psy, 
kočky, ale i  jiní zvířata. Aktuálně 
například kozu, která byla míst-
ním zahrádkářem odchycena pod 
Kraví Horou. Ten na pomoc přivolal 
městskou policii a ta zvíře předala 
do útulku.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Jak si město Znojmo vedlo v ob-
lasti odpadů v  roce 2016, ukázalo 
meziroční srovnání.

V roce 2016 bylo ve Znojmě vy-
hozeno celkem 14 249 tun odpadů. 
Meziroční nárůst celkového množství 
odpadů oproti roku 2015 tak činí při-
bližně 1 600 tun. Na první pohled tohle 
navýšení dává dojem, že se situace 
zhoršuje, ale opak je pravdou. Napří-
klad množství směsného komunálního 
odpadu, které obyvatelé Znojma vyho-
dili, nadále klesá.

Tento pokles již není tak výrazný 
jako před několika lety, ale i tak mezi-
roční vyhodnocení ukázalo, že občané 
vyhodili o 277 tun směsného komu-
nálního odpadu méně - v roce 2015 

Množství odpadu, které lidé vyhodili, klesá

Vše nemusí
skončit 
v kontejneru

Město Znojmo bude žádat o do-
taci z Ministerstva životního prostře-
dí, ze které by financovalo připravo-
vaný projekt s názvem Vše nemusí 
skončit v kontejneru. 

Jeho cílem je předcházení vzniku 
komunálního odpadu. Celková re-
alizace počítá s náklady 1,5 milionu 
korun, z nichž by osmdesát pět procent 
pokryla dotace.

V rámci projektu se počítá s vy-
bavením prostor vhodných k  třídě-
ní komunálního, zejména textilní-
ho odpadu za  účelem jeho dalšího 
využití. Součástí realizace bude ná-
kup svozového prostředku s  alter-
nativním pohonem. Realizace pro-
jektu je plánována v roce 2018. Více  
na www.rodinaokurkova.cz.  pm

to bylo 5 985 tun, o rok později 
5 708 tun. 

Čísla také dokládají, že si lidé 
zvykli na základní třídění odpa-
dů (papíru, plastu a skla) a po-
kračují v trendu 40 kg na osobu 
za rok, zhruba stejně jako v roce 
2015. Ve sběru oděvů se taktéž 
pokles ani nárůst nekonal. Vý-
znamné je i samostatné třídění 
odpadů na bázi dřeva - nárůst to-
hoto sběru je cca 30 %. Separace 
dřeva od ostatního velkoobjemo-
vého odpadu na sběrných dvo-
rech umožňuje jeho další využití. 
Další příznivý trend vykazuje 
i oblast třídění bioodpadů. Již 
teď končí méně bioodpadů mimo 
určené nádoby.

Dlouhodobý problém byl za-
znamenán u služby sběrných dvorů. 
U velkoobjemového odpadu sice tvoří 
meziroční nárůst pouze cca 60 tun, 
ale za posledních pět let se nárůst vy-
šplhal až na 500 tun. Město se tento 

problém bude snažit vyřešit tak, aby 
služba v dlouhodobém měřítku byla 
obzvlášť prospěšná občanům a zame-
zilo se její využívání nepoctivci. Velké 
díky patří všem občanům, kteří mají 
podíl na lepších výsledcích odpadové-
ho hospodářství města Znojma.  pm

Nové dětské hřiště vyrostlo 
v Kolonce, tedy ve vnitrobloku ulic 
Pražská, Slovenská, Rumunská a Ju-
goslávská. Nové hrací prvky doplnily 
i hřiště v příměstských částech.

Největším hracím prvkem v Kolon-
ce je loď s klouzačkou, žebříkem a pro-
lézačkou. Hřiště má 
také minikolotoč, 
houpačku, pružino-
vé houpadlo a ne-
chybí ani pískoviště 
a  dostatečný pro-
stor na běhání.

Město pořídilo 
svým nejmenším 
o b č a nů m  n ov é 
hrací prvky nejen 
do  Kolonky, ale 
doplnilo také další 
hřiště. Pět pružino-
vých houpadel, šest 
minikolotočů a pět 

Nejen Kolonka má nové hřiště

 Kolotoč nesmí na hřišti chybět.  Foto. Archiv ZL

dvouhoupaček bylo umístěno na hřiště 
na ul. Pražská, v Mramoticích, Derfli-
cích, Konicích a dalších příměstských 
částech. Pod houpadla byly položeny 
pryžové povrchy a PVC kryty na pís-
koviště. Město celkově do vybavení 
hřišť investovalo 358 765 korun.  pm

Nahlédněte do  pocitové mapy 
města a zjistěte, jak se cítí občané 
Znojma. 

Pocitová mapa města byla vytvoře-
na v rámci Fóra Zdravého města 2016, 
kde měli přítomní občané k dispozici 
velkou mapu města a jeho okolí, která 
sloužila jako podklad pro tvorbu po-
citové mapy. Pomocí bodů označovali 

Jak se cítí občané města Znojma?
na mapě místa, kde tráví volný čas, kde 
je zanedbané prostředí, kde je příjem-
né prostředí, kam pozvou své známé, 
kde se necítí bezpečně a kde hrozí do-
pravní nebezpečí. Sběr 
dat probíhal i po skon-
čení Fóra formou onli-
ne mapování. Celkově 
se do tvorby pocitové 

mapy zapojilo přes 300 občanů, kteří 
zaznačili dohromady 4 324 bodů. Vý-
sledky mapování vám nyní přinášíme 
přehledně pomocí webové prezentace 
na http://bit.ly/PocitovaMapaZnojmo. 
Odkaz můžete načíst také z QR kódu 
níže. Najdete zde nejen všechny mapy 
s vyznačenými body, ale i komentář 
k dané problematice.   zp
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ZA LEPŠÍ PRACÍ

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI: 

www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz

až 45.000 Kč měsíčně

www.starnet.cz/kariera

» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba

ASISTENTKA  
PRO  

ZPRACOVÁVÁNÍ  
OBJEDNÁVEK

TECHNIK  
PRO  

INSTALACE  
INTERNETOVÝCH  

PŘÍPOJEK

OBCHODNÍ  
ZÁSTUPCE

POJĎTE

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
přijme

PRÁVNÍKA NA DOBU NEURČITOU
Odbor výstavby města Znojma nabízí pracovní místo pro 

právníka na dobu neurčitou. 

Na pozici referenta – právníka – odboru výstavby se může hlásit 
každý, kdo splňuje podmínky výběrového řízení. 

Přihlášky lze podávat do 22. srpna 2017. 
Předpokládaný nástup je v září 2017 nebo dle dohody.

Hlavní podmínkou je vysokoškolské vzdělání v oboru 
právnického směru, a to minimálně bakalářské, znalost 

činností Územně samosprávného celku, zákona o územním 
plánování a stavebním řádu, správního řádu, zákona o obcích 
aj. Dále schopnost analytické práce, komunikační schopnost, 

znalost práce na PC, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost 
a fl exibilita.

Přihlášku k výběrovému řízení se všemi náležitostmi je možné 
podat do 22. srpna písemně v zalepené obálce na adresu 

Městský úřad Znojmo – personální oddělení, 
Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo, 

nebo na stejnou adresu na podatelně Městského úřadu Znojmo. 
Obálky se vždy označí slovy: 

„výběrové řízení – referent odboru výstavby – právník“.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO
 HLEDÁ REFERENTA 

ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ZDRAVOTNICTVÍ

Odbor sociálních věcí města Znojma hledá zaměstnance 
na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 

Všechny předpoklady a požadavky jsou uvedené v přiloženém 
dokumentu níže a na úřední desce města. Jde zejména o vyšší 
odborné nebo vysokoškolské vzdělání v oborech zaměřených 

na sociální práci a sociální pedagogiku, humanitární práci, 
sociálně právní činnost a charitní a sociální činnost, dále 

znalost zákonů a předpisů souvisejících s výše zmíněnými 
obory, ovládání PC, organizační a komunikační schopnosti, 

samostatnost a zodpovědnost.

Předpokládaný nástup na místo je v srpnu 2017. 

Přihlášku k výběrovému řízení se všemi náležitostmi je možné 
podat do 31. července písemně v zalepené obálce na adresu: 

Městský úřad Znojmo – personální oddělení, 
Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo, 

nebo na stejnou adresu na podatelně Městského úřadu Znojmo. 
Obálky se vždy označí slovy: 

„výběrové řízení – referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví“.

„Po osmnácti letech práce v restau-
ratérství jsme se rozhodli změnit strate-
gii. Z pevného místa restaurace na So-
kolské ulici přesouváme naše aktivity 
do terénu. Máme připraven speciální 
mobilní bar, u kterého můžete ochutnat 
výsledky našich receptur míchaných 
alkoholických i nealkoholických nápojů. 
A to všude tam, kde si nás budete přát. 
Rádi za Vámi přijedeme, připravíme 

Illegal bar mění strategii. 
Jede za vámi!

Vyhlášená znojemská restaurace ILLEGAL BAR mění svoji strategii. Její 
nové motto zní: Dřív jste chodili Vy za námi, teď jdeme my za Vámi!

chuťové zážitky na míru a vyhovíme 
i Vašim individuálním speciálním po-
žadavkům,“ shodují se majitelé oblíbe-
ného podniku. S MOBILNÍM ILLEGAL 
BAREM se setkáte už nyní na několika 
kulturně-společenských akcích měs-
ta Znojma. A to nejen v létě! Pozvat si 
MOBILNÍ ILLEGAL BAR můžete i Vy – 
na party, narozeniny, přátelské setkání, 
svatbu či rodinnou sešlost.

–  zavedená plně vybavená (včetně 
skla) steaková restaurace

–  drží certifi kát výjimečnosti 
a dlouhodobě první místo 
na TripAdvisor

–  podnik s osmiletou historií se opírá 
o stálou klientelu

–  nachází se v turisticky atraktivní 
lokalitě

–  výhodou je zimní vytápěná 
zahrádka i letní zahrádka s časově 

Restaurace ILLEGAL BAR zůstává na svém místě. Máte jedinečnou mož-
nost si ji pronajmout k realizaci vlastního projektu.

ILLEGAL BAR na Sokolské ulici ve Znojmě 
neomezeným provozem ve dvorním 
traktu, kde vaši hosté nebudou rušit 
v nočních hodinách spící občany

– prostory pro kuřáky i nekuřáky
– nově zrekonstruované toalety
–  velké parkoviště do 100 m 

(o víkendu bezplatné)
– fotografi e na www.illegalznojmo.cz

kontakt: 775 989 722, fb : illegal bar
www.illegalznojmo.cz PI 
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PRÁCE V ČESKU
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Přímětická 1812/50, 669 41 ZNOJMO
hledá 
učitele/učitelku TĚLESNÉ VÝCHOVY 
a učitelku odborného výcviku 
oboru KOSMETIČKA
Tel.: 537 020 555, 602 541 973
e-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz 

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

EXCALIBUR CITY
Příjme pro provozovny HATĚ/ HEVLÍN
– kuchaře/kuchařky
– pizza kuchaře / kuchařky
– pomocné kuchaře / kuchařky
– servírky/číšníky
Brigádníky: bar/kuchyň
Nabízíme stravu zdarma, zaměstnanecké 
výhody. Životopisy zasílejte na e-mail: 
monika.bulinova@excaliburcity.com, 
tel.: 515 206 378

BMTI ČR s.r.o.
nabízí práci na pozici

DISPONENT/DISPONENTKA
Náplní práce je zpracování podkladů pro příjem a výdej bednění 

a lešení ze skladu. Zpracování dat a administrativní podpora.

Požadavky: základní znalost NJ, uživatelská znalost 
PC, řidičský průkaz sk. B, komunikativnost, spolehlivost 

a pečlivost, schopnost pracovat v týmu
Nabízíme: zaškolení, 5 týdnů dovolené, stravenky 

Nástup možný ihned nebo dle dohody

MISTR SMĚNY / 3SMĚNNÝ PROVOZ
Požadavky: SŠ, řidičský průkaz sk. B, flexibilita

Nabízíme: práci na plný úvazek, 5 týdnů dovolené, stravenky 
Nástup možný ihned nebo dle dohody

U obou inzerátů uvést prosím kontaktní osobu: Magda Janoušková 
magda.janouskova@bauholding.com

tel.: +420 515 282 039

TAMURA EUROPE LIMITED
hledá nové kolegy/ně na pozici

TECHNIK ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ
 

Testování tranformátorů, zápis do systému, tvorba reportů
Podmínkou vyhláška č. 50/1978 Sb. min. §6 | Možná výše mzdy po zaškolení 
až 23.750 Kč | Příplatky za práci na odpolední směně | Možnost vzdělávání, 

získání profesních průkazů | Dovolená nad rámec zákona | Dotované stravování, 
pitný režim zdarma | Ochota pracovat ve dvousměnném provozu

Nástup možný ihned!

Kontakt: prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti 

na adrese Hakenova 2, Znojmo, tel.: 515 284 746, 778 477 612
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Ochutnejte zelené rodinné stříbro, bavte se s kašpárky

Znojmo je v povědomí lidí stále 
nejvíce spojené s vínem a okurkami. 

A mezitím, co vinařům se daří, pod-
nik na zpracování místního rodinného 
stříbra už dávno zanikl. Znojmáci i měs-
to se ale přesto snaží historický odkaz 
spojení Znojma a okurek stále oživovat. 
Důkazem toho jsou i Slavnosti okurek, 

Slavnosti  okurek lákají na tradici, fl ašinetáře i staré traktory
které každoročně nabízí pestrý kultur-
ně gastronomický program. Nejinak 
tomu bude i letos. Do centra města se 
4. a 5. srpna přestěhuje zemědělská tech-
nika, historické traktory, fl ašinetář, mu-
zikanti i kuchařští mistři v gastroshow.

Královskou disciplínou jsou sou-
těže o Nejlepší sterilovanou okurku 

Pátek 4. srpna
10.00–18.00 Výstava zemědělské 
techniky – AGRALL Bantice 
10.00–16.00 Trhy 
10.00–16.00 Flašinetář (také ulice 
Obroková)
14.00–18.00 Přehlídka historických 
traktorů (také Horní nám., Obroková)
16.00 Slavnostní zahájení Slavností 
okurek 
16.30 GASTROSHOW – první vstup 
17.00 Šarivari Swing Band 
18.30 GASTROSHOW – druhý vstup 
20.30–21.30 Tomáš Linka a Přímá linka 

Sobota 5. srpna
10.00–18.00 Výstava zemědělské 
techniky – AGRALL Bantice
10.00–16.00 Farmářské trhy 
10.00–14.00 Flašinetář (také ulice 
Obroková)
16.00–18.00 Soutěž o Nejlepší 
sterilovanou okurku a o Nejlepší 
rychlokvašku 
18.00–18.45 Soutěž Znojmia v plnění 
zavařovací sklenice na čas a přesnost 
19.00–20.00 Cimbálová muzika 
20.30–21.50 TEMPUS

OKURKOVÉ SLAVNOSTI – MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

16. 8. | 20.30 BuranTeatr: Kabaret 
U Vrtaného kolena aneb Rozbijte 
prasátka, přátelé! Šapitó na Horním 
náměstí
17. 8. | 18.00 Divadlo MALÉhRY: Čtení 
ke kafi . Znojemská Beseda – Dolní sál
17. 8. | 20.30 Víťa Marčík – 
Robinson Crusoe. Hradební příkop / 
za nepříznivého počasí šapitó
18. 8. | 20.30 Boris Bronski (DE): 
Comédie des Masques. Šapitó 
na Horním náměstí 
18. 8. | 22.00 Koncert Free n’Loop. 
Šapitó na Horním náměstí
19. 8. | 20.30 Divadlo Na zábradlí: 
Macbeth – Too much blood. Městské 
divadlo ve Znojmě 
20. 8. | 20.30 Bratři v tricku: Funus. 
Šapitó na Horním náměstí 

Pouliční představení
Horní náměstí a centrum města
16. 8. | 12.00–16.00 tYhle – Les 
Fantômes; Jan Šprynar, Zuzana 
Vodičková – Medvědí služba 
16. 8. | 16.00 Cink Cink Cirk – Dukto 
17. 8. | 12.00–16.00 Břéťa a Čeněk – 
Cvičenci; Jan Šprynar, Zuzana 
Vodičková – Infostánkaři 
18. 8. | 12.00–16.00 Le Cabaret Nomade 

Dětská představení
nádvoří Jihomoravského muzea / 
za nepříznivého počasí Znojemská 
Beseda 
18. 8. | 16.00 Studio dell´arte: 
O zvědavém slůněti 
19. 8. | 16.00 Divadlo Continuo: 
Murgila a Zorila

Program ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM

a o Nejlepší rychlokvašku. I letos vze-
jde vítěz z řad těch, kteří zaslali své 
naložené okurky k posouzení odbor-
né porotě. A také oni se budou moci 
zúčastnit soutěže Znojmia v plnění 
zavařovací sklenice na čas a přesnost. 

Po oba dva dny program na Ma-
sarykově náměstí obohatí účast Farmy 
rodiny Němcovy, mobilní Illegal bar 

s nabídkou míchaných nápojů, Znoj-
mia i Znojemský pivovar a na Hor-
ním náměstí též atrakce pro děti. Jen 
předem na propagačních letácích avi-
zované vystoupení Wabiho Daňka mu-
selo být, nikoliv vinou organizátora, 
změněno. Na Masarykově náměstí tak 
v pátek od 20.30 vystoupí Tomáš Linka 
a Přímá linka.  lp

 V  soutěži Znojmia budete moci změřit své síly v  rychlosti plnění zavařovací sklenice 
na čas a přesnost.  Foto: Archiv ZL

Pět dní bude Znojmo v  zajetí 
klaunů, nového cirkusu a neklasické 
klasiky Divadla Na zábradlí. 

Pátý ročník festivalu Znojmo žije 
divadlem (16.–20. 8.) je po roce zpět.

Zahájí ho komediálním kabaretem 
brněnské divadlo Buranteatr. Cenami 
ověnčený soubor si získal diváky díky 
svým neotřelým inscenacím a skvělým 
hereckým výkonům. 

V druhém festivalovém dni bude 
v nabídce hned několik představení – 
Čtení ke kafi  z Divadla MALÉhRY uvi-
díte v Dolním sále Znojemské Besedy, 

Pět dní v zajetí  klaunů, nového cirkusu a neklasické klasiky
v hradním příkopě vás sugestivním 
vyprávěním vtáhne do dalekých krajů 
jihočeský bard kočovného divadla Víťa 
Marčík a v podvečer na Slepičím trhu 
vystoupí Divadelní spolek Rotunda.

Pátek nabídne hvězdu meziná-
rodního formátu. Z Essenu přijede 
Michael Aufenfehn se svou fi ktivní po-
stavou Boris Bronski. Po představení je 
připraven navíc koncert Free n’Loop. 

V sobotu se festival přesune do di-
vadla za jedním z nejvýraznějších sou-
borů české divadelní scény Divadlem 
Na zábradlí. Přijede se zbrusu novým 

kusem Macbeth – Too much blood. 
„Klasickou tragédii přepracovalo 
divadlo neklasicky, svým osobitým 
a nezaměnitelným stylem. Předsta-
vení je v angličtině, přesněji v basic 
english. A pro ty, kteří nerozumí ani 
slovíčkům jako blood, love and sex, 
bude připraveno titulkovací zařízení. 
Těšit se můžete na herecký koncert 
Petra Čtvrtníčka, Miloslava Königa, 
Anežky Kubátové nebo Petra Jeništy, 

kterého mohli diváci našeho festivalu 
vidět vloni v roli nezapomenutelného 
Hitlera,“ uvedl Lukáš Krejčí, drama-
turg festivalu.

V neděli doslova pohřbí festival 
Bratři v  tricku s  novocirkusovým 
představením Funus. Děti uvidí dvě 
pohádky. A od středy do pátku budou 
ulice v okolí Horního náměstí patřit 
pouličnímu divadlu. Okupovat je bu-
dou klauni a pohyboví performeři.  lp

 Pouliční představení Dukto souboru Cink Cink Cirk je oslavou léta, odlišnosti a šílen-
ství.  Foto: M. Hrdlička
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  Podpora rodičů v prevenci proti 
vyhoření, stresu, únavovému syn-
dromu

  Podpora rodin v pojmenování hlav-
ních potřeb v oblasti sociálních slu-
žeb města Znojma

  Osvěta znojemské laické i odborné 
veřejnosti o potřebách a zkušenos-
tech rodin s dětmi s postižením

Klub Pharos je také aktivním čle-
nem Komunitního plánování soci-
álních služeb Znojemska a Rodinné 
politiky města Znojma. Činnost klubu 
je spolufinancována městem Znojmem 
a členskými příspěvky.  os, lp

10 ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ČERVENCE 2017Sociální služby a školství 

Miniklub Znojmo připravuje na nové adrese novinky
Mateřské centrum Miniklub 

Znojmo našlo zázemí v třípatrovém 
domě na Zámečnické ulici v centru 
Znojma. Rodinám s dětmi nabízí Mi-
krojesle, Miniškoličku a nově od září 
také dětskou skupinu Miniklub a Ži-
vou školu.

Mateřské centrum Miniklub 
Znojmo (dále jen Centrum) zaměřu-
je svoji činnost od září 2013 na péči 
o děti od dvou do šesti let. „Snažíme 
se rodinám pomáhat s  péčí o  dítě 
a ulehčit tak ženám po mateřské do-
volené nástup do  práce. V  projek-
tech budování Mikrojeslí jsme se 
stali partnery města Znojma a  letos 
jsme otevřeli již čtvery Mikrojesle. 
Nejžádanější naší aktivitou se stal 
adaptační program pro děti Mini- 
školička Opička v Centru Stará Vo-
dárna u řeky Dyje, kterou navštěvují 
děti před nástupem do mateřské škol-
ky a zvykají si tak postupně na tuto 
životní změnu. Přivedla nás na cestu 
pozvolného přechodu na  Dětskou 
skupinu Miniklub, která je alterna-
tivou mateřské školky s nízkým po-
čtem dětí a s možností nepravidelné 
docházky dítěte podle potřeby rodiny. 
Dětskou skupinu Miniklub v Centru 
na Zámečnické ulici otevřeme v září 

a  již nyní mohou rodiče přihlašovat 
své děti. Přihlášky najdou na webu 
www.miniklub-znojmo.cz,“ říká 
Jolana Ambrosková, předsedkyně 
spolku Mateřské centrum Miniklub  
Znojmo.

Novinkou bude Živá škola
Další novinkou bude na  stejné 

adrese otevření první třídy Živé školy. 
Od září nabídne vhodnou alternati-
vu žákům 1. stupně základní školy, 
kterým nevyhovuje klasický přístup 
státního školství i  velký počet dětí 
ve třídě. „Je určena dětem, které jsou 
v  režimu individuálního domácího 
vzdělávání. Budeme vycházet ze škol-
ního vzdělávacího programu Začít 
spolu a z projektu Zdravá škola. Navíc 
budou děti v  rámci výuky využívat 
i naši přírodní pobočku ve Vodárně,“ 
doplnila předsedkyně.

Pozitivum je, že s financováním 
rodinám pomáhají státní, krajské 
fondy a město Znojmo, což je vel-
kým přínosem pro fungování rodin 
v  regionu. „O  snížený počet dětí 
ve  všech provozech Centra pečují 
lidé se srdečným vztahem k dětem, 
kteří vnímají svoji práci jako poslání. 
To se velice odráží na  vývoji dětí. 

O všechny se stará jedenáct stálých 
odborně vzdělaných a proškolených 
zaměstnanců. Využíváme i externist- 
ky nejčastěji s  pedagogicko-psy-
chologickým vzděláním. Zároveň 
rádi spolupracujeme s organizacemi 
i  jednotlivci podobného zaměření 
a rádi uvítáme v týmu další nadšené 

 Příměstské tábory jsou určeny dětem do deseti let. Čas, který na nich tráví, je pro ně 
zjevně radostný.  Foto: Archiv MCM 

jedince,“ konstatovala předsedkyně 
Ambrosková. 

Nedílnou součástí aktivit Centra 
jsou přednášky, školení, kroužky a také 
letní příměstské tábory. Ty letošní jsou 
již naplněné, ale s  jejich pořádáním 
počítá Mateřské centrum Miniklub 
Znojmo i do budoucna.  lp

Klub Pharos nabízí pomocnou ruku i zábavu
Klub Pharos je spolek Asocia-

ce rodičů a přátel postižených dětí. 
Sdružuje rodiče, děti a jejich přáte-
le. Ve Znojmě ho najdete přes face-
bookové stránky nebo přímo u Jany 
Svobodové, tel. 731 629 964.

Klub vznikl v roce 1996 při Dět-
ském centru ve  Znojmě na  popud 
rodičů dětí s různým zdravotním po-
stižením. Vytváří bezpečný prostor 
ke vzájemné podpoře, výměně zku-
šeností, rad, postřehů, zážitků pod 
odborným vedením dobrovolníků 
z řad sociálních pracovníků. Vědomí, 
že v tom rodiče nejsou sami, pomáhá. 

Klub nabízí různé formy aktivit 
jako rukodělná tvoření, muzikotera-
pie, relaxační plavání, besedy, besídky, 
pobyty, vzdělávání, práce ve skupině. 
Členové se schází nepravidelně. Ob-
vykle jedenkrát za měsíc. Činnosti si 
dopředu společně plánují. Spoustu 
zajímavých akcí a aktivit lze shlédnout 
na facebookové stránce Pharos. 

Mezi hlavní cíle Klubu Pharos patří
  Podpora rodin s dětmi s postižením 

při výchově a socializaci
  Podpora rodičů v návratu do pra-

covního procesu

BUĎME V TOM SPOLU

Letos vznikla podskupina Klubu 
Pharos zaměřená na rodiče dětí 
s autismem, která pracuje na stej-
ném principu jako samotný Klub. 
Na facebooku ji najdete pod ná-
zvem Buďme v tom spolu. I zde 
najdou rodiče vzájemnou podporu 
druhých. Budou si moci vyměnit 
zkušenosti i se společně pobavit 
při různých aktivitách. 

 Klub Pharos organizuje i vycházky do přírody.  Foto: Archiv KP
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Věk: 4 roky | Plemeno: kříženec 
Kačenka je velmi bojácná fenka. S ostatní psy se snese velmi dobře a bude 
i novému pánovi dobrou společnicí. Má strach z holí, tyčí a podobných 
předmětů. Je trochu nedůvěřivá a potřebuje mít jistotu bezpečí. Vhodným 
domovem by jí byl uzavřený dvůr s přístupem do domu. Kontakt: Městský 
útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Kačenka

 Certifi káty děti převzaly na radnici z rukou místostarosty Ludvíka Hekrleho.
  Foto: Archiv ZL

 Maceška nabízí také předporodní i po-
porodní kurzy s výukou jak pečovat o no-
vorozence včetně jejich masáží.
 Foto: Archiv RCM

Rozdali jazykové certi fi káty 
úspěšným dětem

Sedmnácti žákům ze znojemské-
ho centra Helen Doron English se 
podařilo získat certifi kát za úspěšně 
složenou zkoušku z angličtiny. 

Na takzvané Cambridges jazyko-
vé zkoušky z angličtiny se připravu-
jí žáci ve městech po celé republice. 
I ve Znojmě tedy budí velký zájem. 
A je potěšující, že se všem letos do-
cházejícím dětem do  centra Helen 
Doron English podařilo s vynikajícím 
výsledkem absolvovat první náročnou 
zkoušku tohoto druhu v jejich životě.

Helen Doron je unikátním a prově-
řeným systémem výuky angličtiny pro 

děti od 3 měsíců do 19 let. Centrem, 
ve které jsou vzdělávány i děti mateř-
ských a základních škol, prošlo během 
jeho devítiletého působení asi 180 dětí. 

Všem žákům, kteří zkoušku 
úspěšně složili a  splňují podmínky 
projektu Znojmo mluví anglicky, jsou 
ze strany znojemské radnice zkouš-
ky propláceny. Proplácení certifiká-
tů z  jazyků je zahrnuto v rámci pro-
jektu Kolumbus a jeho části Znojmo 
mluví anglicky, která má za cíl zvy-
šovat konkurenceschopnost občanů. 
Více informací o  projektu najdete 
na www.znojmokolumbus.cz.   pm

Součástí Rodinné politiky Města 
Znojma je také Rodinné centrum Ma-
ceška. Najdete ho v areálu Mateřské 
školy na Pražské ulici ve Znojmě.

Rodinné centrum Maceška bylo 
založeno v říjnu 1999 jako občanské 
sdružení maminek na mateřské do-
volené. Umožňuje matkám i s malými 
dětmi vyjít z  izolace a prožívat ma-
teřskou dovolenou aktivně. Děti zde 
navíc nacházejí přirozené prostředí 
vrstevníků. 

Fungujeme na  principu vlastní 
aktivity a tvořivosti matek, rodinných 
příslušníků i samotných dětí. Od jejich 

Maceška nabízí
matkám vyjít z izolace

zájmů se také odvíjí program a provoz 
centra.

 „Maceška je otevřená pro mamin-
ky a rodinné příslušníky bez rozdílu 
věku, vzdělání a sociálního zázemí. Na-
bízíme jim celodenní program během 
celého týdne. Mají u nás herny vyba-
vené pro pohodové a bezpečné tráve-
ní volného času. Jsme jediné zařízení 
ve Znojmě, které nabízí kroužky pro 
děti již od 10 měsíců. Nabízíme, jako 
jediní ve Znojmě, laktační poradnu pro 
kojící maminky. Zapůjčujeme odsávačky 
mateřského mléka, dětské váhy a další 
zařízení pro novorozence. Pořádáme 
přednášky, besedy, workshopy, semináře, 
kulturně-společenské akce nejen pro čle-
ny, ale i pro širokou veřejnost. V nabídce 
přihlížíme vždy k zájmu a požadavkům 
rodičů, “ vyjmenovává zakladatelka zaří-
zení Dagmar Entlerová.

Rodinné centrum Maceška je 
členem Sítě Mateřských center v ČR. 
V roce 2004 získalo ocenění Společnost 
přátelská rodině. Informace o progra-
mu získáte na www.maceskaznojmo.cz, 
facebooku RC Maceška, telefonu 
773 670 915 nebo osobně při návštěvě 
zařízení.  lp



 Na základě žádosti znojemských radních udělil 14. května 1893 arcivévoda Albrecht Fri-
drich svůj souhlas, aby kasárna nesly jeho jméno. Slavnostní kolaudace nového kasárenské-
ho areálu proběhla 28. června 1893.  Dobové foto

 Na Káře jde vždy o akce plné pohody. Jako Šramlfest. Foto: www.sramlefst.eu
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Do  Dobšic jsou 7. října zváni 
všichni pamětníci vojenské slávy Žiž-
kových kasáren, a to na Přátelské se-
tkání u příležitosti 20. výročí zrušení 
Vojenské posádky Znojmo.

Komplex Císařských a královských 
kasáren arcivévody Albrechta, později 
přejmenovaný na Žižkovy kasárna, 
stál na  Jarošově ulici od 19. století. 
Sídlilo v něm postupně několik pěších 

Přátelské setkání připomene 
slávu Žižkových kasáren

Přátelské setkání u příležitosti 
20. výročí zrušení Vojenské 
posádky Znojmo

7. října ve 14.00 hod. 
v Kulturním a sportovním centru 

Za Sokolovnou 9, Dobšice
Hraje Cimbálová muzika ONDRÁŠ, 

občerstvení zajištěno.
Poplatek 300 Kč/os. je nutné 
uhradit do 31. srpna 2017 

F. Skřivánkovi,  
adresa Fejfalíkova 15, 

669 02 Znojmo,  
tel.: 724 183 834, 515 216 524, 
frantisek.skrivanek@email.cz

pluků a 9. motostřelecký pluk, ke kte-
rému patřil také autopark Malá Louka, 
střelnice v Mašovicích a  tankodrom 
na Načeratickém kopci. Součástí měs-
ta tak byla dlouhá léta silná vojenská 
posádka. V 90. letech 20. století však 
význam armády pomalu upadal a po-
liticko-společenské změny se dotkly 
i útvaru ve Znojmě. V roce 1997 došlo 
ke zrušení místní posádky a armáda 

postupně všechny budovy Žižkových 
kasáren opustila. Ohromný areál na Ja-
rošově ulici předala městu, které ho 
po roce 2003 zbouralo a na jeho místě 
postavilo obytné domy. „Ze Znojma 
se tak definitivně vytratila dominan-
ta, která zde stála více než 100 let,“ 
konstatuje jeden z hlavních organi-
zátorů setkání František Skřivánek. 
Přátelským setkáním v Dobšicích si 
pamětníci připomenou někdejší slá-
vu Císařských a královských kasáren 
arcivévody Albrechta a znojemské vo-
jenské posádky.  lp

Šramlfest a Umění do Znojma
přivezou umělce. Na pět dní

Šramlfest a  Umění do  Znojma 
spojily své síly a do města 25.–29. čer-
vence přivezou výtvarníky, divadelní-
ky a hudebníky z Česka i ze zahraničí. 

Série akcí začne v  úterý 25. 7. 
v centru Znojma výtvarným sympo-
ziem a vyvrcholí v prostoru Na Káře 
v pátek 28. 7. a v sobotu 29. 7. jubilej-
ním 10. ročníkem Šramlfestu – festiva-
lu alternativní, pouliční a jiné kultury. 
Vystoupí na něm mimo jiné i hvězda 
slovenské alternativní scény Katarzia 
s kapelou nebo belgická roztančená 
ska sestava Krema Kawa.

Spolek Umění do Znojma osla-
ví své páté narozeniny výtvarným 
sympoziem, večerem dynamických 
prezentací PechaKucha Night pod 
širým nebem (26. 7. Na Káře, 20.20), 
workshopem pro děti (27. 7. Na Káře, 
15.00) a  besedou s  umělci (27. 7. 
Na Káře, 17.30). „Od začátku je naším 
cílem přinášet současné umění do na-

šeho malého města. Zdálo se nám 
totiž, že Znojmo je kulturně izolováno. 
Pozvali jsme proto pětici zajímavých 
současných umělců, aby nám ukázali 
svůj pohled na naše město, kraj a lidi. 
Věříme, že pro místní obyvatele to 
bude inspirativní setkání,“ říká před-

sedkyně spolku Umění do Znojma 
Andrea Krejčí. Na program Umění 
do Znojma plynule naváže festival Šra-
mlfest (28.–29. 7.). Na Káře a v okolí 
Mikulášského náměstí si ho lidé budou 
moci užít v pátek od 15.30 a v sobotu 
od 16.00 hodin.  lp

Fotosoutěž
Voda je život

Zapojte se do fotografické sou-
těže na téma Voda je život. Soutěž 
je určena pro analogové, digitální 
barevné nebo černobílé fotografie, 
které lze posílat do 31. srpna.

Fotografie vyhodnotí odborná po-
rota, která se zaměří na splnění tématu, 
originalitu zpracování a kompozici. 
Na tři nejzdařilejší snímky čekají jejich 
autory věcné ceny. Soutěž vyhlašuje 
Vodárenská akciová společnost, a.s. 
Partnery soutěže jsou město Znojmo, 
Znojemská Beseda a Foto Mašek.

Podmínky soutěže:
–  lze přihlásit pouze snímky, jejichž 

jste autory
–  námět musí vystihovat dané téma
–  maximální počet snímků od autora 

jsou 3 kusy
–  na zadní stranu fotografie je nutné 

uvést jméno autora, adresu, telefon, 
název a datum pořízení snímku

–  fotografie je formátu 20 x 30 cm
–  pro zaměstnance pořadatele je vy-

psána zvláštní kategorie

Uzávěrka soutěže je 31. srpna a fo-
tografie lze posílat na adresu VAS, divi-
ze Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znoj-
mo. Informace získáte na divizi Znojmo 
na kontaktech: tel 515 282 546, email: 
sekretar@vaszn.cz.  lp

Buďte s námi
v obraze!

Stáhněte si aplikaci Mobilní roz-
hlas pro Znojmo a buďte informováni 
o všem, co se ve městě děje. 

Aplikace je jednoduše ke stažení 
zdarma ve vašich chytrých telefonech 
přes Google Play (Android) a App Sto-
re (iOS). Mezi užitečné funkce aplikace 
patří Chytrá nástěnka s informacemi 
o dění ve městě, Info o obci, Foto-
hlášky Zmapujto nebo Tísňové linky. 
Novinky v  aplikaci se vám zobrazí 
ale nejen Push notifikací, ale aplikace 
funguje velice dobře i  sama o sobě. 
Nečekejte proto jen na Push notifi-

kace, ale používejte tuto 
aplikaci i sami! Prakticky 
denně v ní totiž přibý-
vají nové informace, a to 
právě i bez upozornění. 

„Stáhněte si tedy naši 
aplikaci, aktivně ji vyu-
žívejte a buďte v obraze,“ 
doporučuje mluvčí zno-
jemské radnice Zuzana 
Pastňáková.  zp 

QR iOS

QR Android



 Největší seriál závodů na horských kolech má osmnácté narozeniny. Připojte se k osla-
vám jízdou na kole.  Foto: Archiv ZL
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Lukostřelecký klub má už přes 
pět let zapůjčené prostory části are-
álu Louckého kláštera. Díky vlastní-
mu úsilí a vizi a za podpory města 
Znojma se klubu podařilo prostory 
zvelebit. 

Úspěchem jsou skvělé výsledky 
a nárůst členské základny. Zájem o pro-
story, kde by mohli lukostřelci trénovat 
a zároveň získali svoji základnu, proje-
vil Lukostřelecký klub (dále jen Klub) 
ještě v době, kdy areál kláštera vlastnil 
stát. Po převodu kláštera do vlastnictví 
města se jednání výrazně zjednodušila.

„S městem se od první chvíle jed-
nalo pozitivněji. Výsledkem byl pod-
pis smlouvy o výpůjčce v  listopadu 
2011 a v roce 2012 byly zahájeny práce 
na úpravě prostoru,“ vzpomíná před-
seda Klubu Martin Zahradník.

Lukostřelecký klub v klášteře prosperuje
Prostor byl v dezolátním stavu –

zarostlý, polorozpadlý, plný odpadků. 
Na jeho postupné úpravě se podíleli 
členové Klubu, jejich rodinní přísluš-
níci i přátelé. Klub následně navázal 
spolupráci s vedením města Znojma 
a především se Správou nemovitostí 
města Znojma. A tak postupně vznikla 
venkovní střelnice se zázemím pro 
lukostřelce i pro zimní tréninky.

Že se Klubu daří, dokládají vý-
borné výsledky lukostřelců na mis-
trovstvích ČR. V srpnu 2016 spolu 
s městem uspořádal Klub ve Znojmě 
Mistrovství ČR žactva a fotbalové hřiště 
se stalo dějištěm souboje 120 lukostřel-
ců. Lukostřelecký klub Znojmo eviduje 
v současné době 67 členů a uvítá nové 
nadšence. Bližší informace naleznete  
na www.lkznojmo.cz/#clubinfo.  mp

Kolo pro život, největší seriál 
závodů na  horských kolech, slaví 
18. jubileum. Do Znojma zavítá po-
čtvrté, a to v sobotu 9. září 2017, kdy 
se uskuteční jeden z  jeho závodů - 
Znojmo Burčák Tour Kooperativy. 

Závodů se mohou účastnit pro-
fesionálové i  široká veřejnost, děti 
i dospělí. O zábavu bude postaráno 
v doprovodném programu. Registrujte 
se na závod už nyní!

Jako první odstartují dětské zá-
vody, zvlášť holky a kluci, mezi 9.00 
až 11.50 v parku před Louckým kláš-
terem. Pro dospělé jsou závody při-
způsobené výkonnostním kategoriím, 
a tak mají na výběr tři různě nároč-
né trasy. Nejprve odstartuje katego-
rie na 57 km z Masarykova náměstí 
v 11.30 hodin, z areálu Louckého kláš-
tera vyrazí závodníci na trasu 33 km 
ve 12.30 hodin a nakonec následuje 
nesoutěžní fitness jízda dlouhá 17 km, 

Seriál závodů Kolo pro život 
dorazí už počtvrté

jejíž trasa povede od Louckého klášte-
ra přírodou a vinicemi.

Kromě závodů je pro soutěžící 
a návštěvníky nachystaný doprovod-
ný program. V parku před Louckým 
klášterem se celý den budou odehrávat 
dětské závody a hry a na programu 
je i  tombola. Ke koupi bude kvalitní 
občerstvení nebo také sportovní vy-
bavení.

Informace a přihlášky lze získat 
na  kontaktu info@kolopro.cz nebo 
na  tel. 721 712 537. Více informací 
o závodě na www.kolopro.cz.  pm

Registrace online je možná do stře-
dy 6. září. Kdo se nestihne zaregist-
rovat, má šanci se přihlásit osobně 
v  předvečer závodu v  Louckém 
klášteře od 18.00 do 20.00 hodin 
nebo v den závodu v sobotu 9. září 
od 8.00 do 11.30 hodin. 
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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: květen až 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.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září 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 
9.00–12.30, 13.00–18.00 (poslední 
prohlídka půl hodiny před zavírací 
dobou). 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno: červenec 
až srpen denně v 14.00. Vstupné lze 
zakoupit v radniční věži na Obrokové 
ulici.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září 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, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–11.30, 
12.00–17.00, květen až září také 
So–Ne. 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, 
www.muzeumznojmo.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.
Pohádkové léto v Domě umění 
červenec až srpen: zpestření prázdnin 
a dovolené pohádkami pro nejmenší 
a jejich rodiče. 

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až 1. říjen (pouze 
po telefonické domluvě).

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Po–Ne 
9.00–17.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 
Léto na Cornštejně červenec až 
srpen: program sestavený nejen 
z šermířských vystoupení. 

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: květen až červen, září, říjen 
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, Ne 
10.00–17.00, červenec až srpen Po–Pá 
8.00–19.00, So 9.00–13.00, 13.30–19.00, 
Ne 10.00–13.00, 13.30–18.00

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
Otevřeno: TIC květen až září Po–Ne 
9.00–16.00, Jižní příst. cesta květen 
až září Po–Čt, Ne 9.00–21.00, Pá, So 
9.00–23.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
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
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: květen až červen, září, říjen 
So, Ne a svátky 9.00–19.00, červenec, 
srpen denně. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.

Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.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, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 
Červenec až srpen divadelní prázdniny.

KONCERTY

29. 7. VRANOVSKÁ ROMANCE
Zámek Vranov nad Dyjí – romantický 
večer s hudbou a čajem v unikátním 
prostředí vranovského zámku. 
Ondřej Smeykal (didgeridoo), 
Dagmar Voňková (kytara, zpěv) 
a Patrik Hábl (živá malba). 20.00.

2. 8. KYTAROVÉ DUO MANERA
Slepičí trh – večer španělských 
melodií a argentinského tanga. 20.00.

3. 8. PETR VONDRÁČEK 
A KNEZAPLACENÍ
Na Káře – herec a hudebník Petr 
Vondráček, jehož největší vášní je 
muzika, vystoupí se svou kapelou. 
Večer zahájí folková skupina 
Knezaplacení. 20.00.

23. 8. ONDŘEJ FENCL
Slepičí trh – písničky z/s duší. 20.00.

VÝSTAVY

12. 5. – 30. 7. ZNOJEMSKO 
LETECKY 
Dům umění – z archivu 
Jihomoravského muzea letecké 
snímky Znojma a obcí regionu, 
fotografie historické i novodobější. 

12. 5. – 13. 8. POKLAD CÍSAŘSKÉ 
DYNASTIE TCHANG
Znojemský hrad – autentický císařský 
poklad z 8.–9. století.

2. 6. – 13. 8. NÁVRAT ZAŠLÉ KRÁSY
Minoritský klášter – sbírkové 
předměty Jihomoravského muzea, 
jejich stav před a po restaurování.

13. 6. – 1. 10. HRAČKY 
ŠLECHTICKÝCH DĚTÍ
Znojemský hrad – výstava 
mechanických a technických hraček 
z let 1800 až 1940. 

21. 7. – 8. 10. EXPEDICE 
STŘEDOVĚK
Dům umění - interaktivní výstava 
o tom, jak se asi žilo na hradě 
i na bitevním poli ve středověku. Více 
na str. 15.

4. 8. – 29. 10. 1916: STOLETÁ 
VZPOMÍNKA NA TŘETÍ ROK 
VELKÉ VÁLKY
Dům umění – pokračování cyklu 
výstav zahájeného v roce 2014. 
Základní reálie roku 1916, exponáty 
vojenské výzbroje i výstroje, zápisky 
vojáků, rodáků ze Znojemska  
a další. 

18. 8. – 17. 9. VÝSTAVA MODELŮ
Dům umění – výstava železničních 
modelů a kolejiště.

19.–20. 8. VÝSTAVA JIŘIN 
A MEČÍKŮ
Kostel sv. Václava – výstava květin 
na emporách kostela.

Do 6. 10. DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter – výstava 
předmětů, které v posledních letech 
přijalo muzeum do svých archivů 
jako dary od občanů a institucí.

Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla představuje drobné 
kovářské práce, ale i lékařské nástroje 
či šperkařství se zlatnictvím.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz,  
www.illusion.cz.
Aktuální info na kontaktech kina.

DALŠÍ AKCE

27. 7. FILMOVÉ LÉTO 
ZA VLKOVOU VĚŽÍ
Kapucínská zahrada za Vlkovou 
věží – letní kino pod hvězdami: 
LIMONÁDOVÝ JOE. 21.30.

25.–27. 7. PECHAKUCHA NIGHT 
VOL. 21 A NAROZENINOVÁ 
OSLAVA
Na Káře – večer setkávání architektů, 
designérů, grafiků a mnoha  
dalších zajímavých osobností 
s veřejností. Oslava 5 let Umění 
do Znojma provázená hudební 
a divadelní produkcí. Více na  
www.umenidoznojma.cz. a na str. 12.

28.–29. 7. ŠRAMLFEST
Na Káře – 10. ročník festivalu 
alternativní, pouliční a klubové 
kultury. Kapely, divadla, výtvarno 
a ještě něco navíc! Program vždy 



15ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ČERVENCE 2017 Společnost

 NENECHTE SI UJÍTod 16.00 na www.sramlfest.cz. 
Více na str. 12.

28. 7., 3., 10. a 17. 8. DÁMSKÝ 
GAMBIT
Slepičí trh – představení Divadelního 
spolku Rotunda. Nevhodné pro děti 
do 15 let! 20.30.

4.–5. 8. SLAVNOSTI OKUREK
Masarykovo nám., Horní nám. 
– tradiční okurkový trh s kulturním 
programem. Více na str. 8.

4.–18. 8. NAVAJN – ŘÍZENÉ 
DEGUSTACE, www.navajn.cz
4. 8. Noční romantické Znojmo I. 
Zelenářská ul. – prohlídka města 
s degustací sladkých bílých 
a růžových vín. Od 20.30.
5. 8. Prohlídka města 
se znovínskými víny  
Zelenářská ul. – od 18.00.
9. 8. Řízená degustace růžových 
a sladkých vín  
Slepičí trh – degustace při svíčkách 
na nádvoří u Znojemského podzemí.  
Od 19.00.
11. 8. Řízená degustace vína a kávy 
pod širým nebem  
Hradební příkop – od 19.00.

12. 8. Řízení degustace na lodi 
Vranovská přehrada – degustace 
na lodi s plavbou po Vranovské 
přehradě. Od 18.00, hráz: nástupiště 2.
18. 8. Noční romantické Znojmo II.  
Zelenářská ul. – prohlídka města 
s degustací sladkých bílých 
a růžových vín. Od 20.30.

8. 8. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Hradební příkop/v případě špatného 
počasí Městské divadlo Znojmo – 
úspěšné představení Divadelního 
spolku Rotunda. 20.30.

16.–20. 8. ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM!
Horní nám. – festivalová přehlídka 
divadel. Více na str. 8.

25. 8. KRÁL VÍN ČESKÉ 
REPUBLIKY 2017
Loucký klášter – mimořádná pultová 
degustace 600 nejlepších českých 
a moravských vín z největšího 
vinařského projektu. www.kralvin.cz

26. 8. LAHOFER AUTHOR CUP
Pláž Vranovské přehrady – závod 
horských kol okolo Vranovské přehrady 
na tratích 51 km a 29  km, na pláži 
závody pro děti. www.lahocup.cz.

 ŘEMESLNÉ DÍLNY
U Klarisek jsou vítány děti s tvůrčím duchem
Vlastnoručně malované tenisky, hedvábný šátek, tričko, hrníček i další věci 
si mohou vyrobit děti na  prázdninových výtvarně řemeslných dílnách 
znojemské šperkařky Ivety Hlobilové. Společně s  dcerou, která studuje 
na vysoké škole obor design šperku, vymyslely zajímavý týdenní program 
pro holky a kluky. Tvoří se na dvorku historického Domu Klarisek v centru 
Znojma. Rodiče vodí děti v 8.00 a vyzvedávají je v 16.00 hodin. Poslední tur-
nus tvořivých dílen začíná 31. července (více info na www.artfashion.cz).  
Šanci naučit se základy kresby, malby i spousty řemeslných dovedností 
budou mít děti i během školního roku. Iveta Hlobilová pro ně připravuje 
ve svém ateliéru pravidelná setkání.  lp

 PRÁZDNINOVÝ VÝLET 
Mikulovské pivobraní vás uvítá speciály, koncerty i vodní atrakcí
Vydejte se do krásného kraje pod Pálavou, kde 11. a 12. srpna vypukne 
v Mikulově jedinečný pivní festival pro celou rodinu spojený s rockovou 
hudbou. Program v amfiteátru začne v sobotu v pravé poledne. Po oba 
dny je připraveno k  ochutnávce nejen několik druhů zrzavého moku 
včetně pivních speciálů, ale také koncerty, vodní atrakce, pěnová párty 
hasičů, bublinková show, grilované speciality a mnoho další zábavy pro 
děti i dospělé. Více na www.mikulovskepivobrani.cz.  lp

 VÝSTAVU
Vyzkoušejte si roli válečného jezdce středověku
Interaktivní výstava Expedice středověk v  Domě umění přenese ná-
vštěvníky do  období středověku. Dozvědí se řadu zajímavostí z  tohoto 
rozporuplného historického období a  vyzkouší, jak se asi žilo na  hradě 
i na bitevním poli. Pro malé, ale i velké jsou k dispozici repliky dobových 
oděvů, nářadí a náčiní, hudebních nástrojů a her, pomůcek útrpného prá-
va a mnohé další. Na zájemce o válečnou tématiku čeká kolekce zbroje 
a zbraní, ale také maketa koně k vyzkoušení role válečného jezdce či frag-
ment husitské vozové hradby. Výstavu, kterou připravilo Jihomoravské 
muzeum ve Znojmě ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, bude 
možné navštívit do 8. října 2017.  lp

 KONCERTY
Urbanová, Kabát i 4TET zazpívají ve Znojmě
Prázdniny nebudou trvat věčně, ale zábava ano. A není nic lepšího než si 
ji pojistit i v podzimních měsících, kdy se do Znojma chystá hned něko-
lik umělců. Operní divu Evu Urbanovou uslyšíme 19. října od 19.00 ho-
din v  městském divadle. Turné skupiny Kabát rozburácí zimní stadion  
24. října ve 20.00 hodin. S Michalem Horáčkem, Lenkou Novou, Fran-
tiškem Segradem a Ondřejem Rumlem se potkáme v projektu Na cestě 
23. listopadu v divadle a v Dukle to 29. listopadu rozjede vokální kvar-
teto 4TET s Jiřím Kornem. Vstupenky na všechny koncerty jsou již nyní 
k mání v předprodeji na TIC Obroková 10 nebo na TICKETPORTAL (skupina  
Kabát).  lp

Stále početnější skupina turistů 
přijíždí do Znojma na kolech. Právě 
pro tyto návštěvníky města provo-
zuje Cyklo Klub Kučera informační 
centrum v blízkosti řeky Dyje. 

V Mezinárodním cykloturistickém 
centru služeb a  informací dostanou 
standardní služby jako v jiných info-
centrech, ale navíc také mnoho uži-
tečných rad i služeb specifických pro 
cyklisty a cykloturistiku. Obsluhu tvoří 
cyklisté, kteří ochotně poradí, kam 
na kole vyrazit. Velké množství mapo-
vých podkladů pomůže při orientaci 
na cyklotrasách i v příhraniční oblasti 
Rakouska. Široký záběr informací je 

Cykloturistické informační centrum
doplněn o  přehled certifikovaných 
subjektů v národním projektu Cyklisté 
vítáni. Přesný popis jednotlivých bodů 
v projektu Místa technické a první 
pomoci je samozřejmostí. Cyklisté zde 
mohou v případě technických problé-
mů bezplatně využít kufr s nářadím 
a náhradními díly pro základní opravy 
kol. Kontaktní bod s mezinárodním 
názvem SELF SERVICE je doplněn 
o  zdravotnický batoh. V  půjčovně 
infocentra se nachází krosová nebo 
horská kola, koloběžky, šlapací káry 
a trojkolky. Cyklistické infocentrum 
slouží také jako kontaktní bod pro sběr 
kol v projektu Kola pro Afriku.  cv

 Ve Znojmě najdou cyklisté Mezinárodní cykloturistické centrum v blízkosti řeky Dyje, bu-
dově Stará Vodárna na adrese U Obří hlavy 7.  Foto: Archiv CKK
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Mise splněna! To si mohli hrdě říci 
američtí fotbalisté Znojmo Knights 
(Rytíři) v sobotu večer, kdy v rakous-
kém Gmundenu porazili ve  finále 
IV. divize domácí Rams 24:7.

Znojemští Rytíři prošli základní 
částí IV. divize jako nůž máslem. Ne-
poznali nic jiného než vysoká vítěz-
ství a inkasovali pouze jedinou šestku. 
Ve své konferenci získali první místo 
s neuvěřitelným skóre 209:6. Semifinále 
už tak jednoznačné nebylo, i díky hod-
ně svérázným výrokům rozhodčích, 
ale i  tak jej Rytíři zvládli a po výhře 
21:14 je čekalo finále v Gmundenu. To 
se vyvíjelo od počátku pro Znojemské, 
i když domácí Rams byli silní v po-
stupném útoku a nebylo jednoduché je 
zbavit útočné výhody. Přesto šli Rytíři 

Knights získali Mission Bowl a postupují
do vedení jako první a šestku v první 
čtvrtině potvrdili následným kopem 
za další bod. Stejný scénář měla i druhá 
čtvrtina a v polovině té třetí přidali 
Rytíři další tři body za podařený kop. 
Teprve potom se dostali ke slovu také 
domácí. Rychlý útok přetavili v sedm 
bodů, ale to bylo z  jejich strany vše. 
Naopak Znojemští v poslední čtvrtině 
přidali další touchdown potvrzený ná-
sledným kopem a mohli se radovat ze 
zisku poháru Mission Bowl III a také 
postupu o divizi výše.

„Věděli jsme, že nás nečeká lehké 
utkání, ale pořád jsme věřili ve vítěz-
ství. Soupeř měl rychlé hráče, nejrych-
lejší s  jakými jsme se během soutěže 
potkali. Byl také silný v postupném 
útoku. My jsme o tom věděli a přizpů-

sobili jsme tomu naši obranu. Museli 
jsme být hodně trpěliví. Ale povedlo 
se to, získali jsme Mission Bowl a jsme 
z toho nadšeni. Vybojovali jsme de-
vět vítězství v řadě a splnili svůj cíl. 

Musím také poděkovat našim fanouš-
kům. V Gmundenu jich bylo asi sto 
a vytvořili nám svým povzbuzováním 
prakticky domácí prostředí,“ uvedl 
znojemský trenér Radim Pařízek. eks

V sobotu v 17 hod. začne pro fot-
balisty 1. SC Znojmo v Příbrami nová 
soutěžní sezóna. S čím do ní vstupují? 
Především s novým trenérským duem 
Jiří Balcárek – Miroslav Paul. A také 
s vědomím, že i když v generálce proti 
Uničovu zvítězili 3:1 a také v prvním 
ostrém zápase v  poháru MOL Cup 
porazili Polnou 3:0, výkon ještě nebyl 
ideální. Jak vidí situaci těsně před za-
hájením soutěže trenér Jiří Balcárek?

Generálka před prvním pohárovým 
zápasem a startem Fortuna národní 
ligy se konala ve vaší rodné Leštině 
a navíc proti Uničovu, který jste vlo-
ni dovedl k prvnímu místu v MSFL. 
Jaké to pro vás bylo? 

Fotbalisté vstupují do bojů ve druhé lize
Bylo to příjemné. V Leštině je krásné 

prostředí, pěkný sportovní areál, ale já 
jsem se spíš soustředil na své mužstvo. Mě 
bohužel pořád mrzí, že nemůžeme dodr-
žet nějakým způsobem náš tréninkový 
plán. Z důvodu četných zranění musíme 
nějaké tréninky rušit nebo omezovat, 
abychom vůbec mohli k těm utkáním 
nastoupit. Proti Uničovu jsme měli k dis-
pozici třináct hráčů, a to byl mezi nimi 
ještě Šimon (Chwaszcz – pozn. red.), kte-
rý tu byl na zkoušce. My jsme se na tom 
závěrečném soustředění už měli zaměřit 
na taktické věci a standardní situace, ale 
museli jsme spíše řešit zdravotní problé-
my, kterých jsme měli opravdu hodně.

To nezní moc optimisticky...
Přesně tak. Je to pro to mužstvo ta-

kové specifické. Na stoperu třeba musel 
alternovat mladý Franta Malár, který by 
měl získávat zkušenosti na jiném místě. 
V době, kdy už bychom měli vše dolaďo-
vat a řešit maximálně jeden, dva posty, 
tak jich musíme řešit daleko víc a je to 
takové rozházené. Ale jsem přesvědče-
ný, že to ještě doladíme. Potřebujeme 
na některých postech posílit. Víme to 
my trenéři a ví to i vedení. A doufám, že 
se to podaří co nejdříve dovést do zdár-
ného konce. 

Je ještě prostor získat nějaké posily 
před startem druhé ligy?

Já doufám, že ano. 

Navzdory potížím jste zvládli první 
kolo poháru a vyhráli v Polné 3:0. Jak 
jste byl spokojený s tímto zápasem?

Výkon v první půli nebyl dobrý. 
Nedařila se nám kombinace a  to už 
od stoperské dvojice. Byla tam taková 
nejistota, kdy už jsme si ve třicáté vteřině 
dali takovou přihrávku, že jsme soupeři 
nabídli gólovku. Měli jsme problémy 
i s kombinací směrem nahoru, nedo-
stávali jsme se do situací a možností, 
do kterých bychom chtěli. I přesto, že 
jsme hráli špatně, jsme si vytvořili dvě, 
tři šance, z kterých musíme dát gól a tím 
si pomoci. Ve druhé půli jsme proved-
li nějaká střídání, trochu se to zvedlo 

a padly tři góly. Pak už to byl otevřený 
fotbal, ale nám tam chyběla ta kvalita, 
měli jsme spoustu nevynucených chyb. 
A ve druhé lize to bude strašně bolet. Ale 
šetřili jsme Mezlíka s Lackem, doufám, 
že v Příbrami už budou k dispozici a že 
se na ten zápas dobře připravíme a vý-
kon bude daleko lepší.

S čím tedy vstupujete do soutěžní 
sezóny?

Samozřejmě s tím, že chceme kaž-
dý zápas vyhrát. eks

 Nový trenér 1. SC Znojmo Jiří Balcárek.
  FOTO: eks

Tým 1. SC Znojmo

Brankáři: Martin Štěpanovský, Vlastimil Veselý, Jiří Koukal
Obránci: Radek Mezlík, Oleksiy Chereda, Tomáš Pospíšil, Jaroslav Svozil, Tomáš 
Cihlář, David Helísek, František Malár.
Záložníci: Matúš Lacko, David Štrombach, Stijepo Njire, Jan Hladík, Michal 
Holub, Jan Javůrek.
Útočníci: Dominik Urbančok, Rostislav Šamánek, Jakub Teplý.

Domácí zápasy 1. SC Znojmo
2. kolo Pátek 4. 8. 1. SC Znojmo FK – FC Hradec Králové 19.30
4. kolo Pátek 18. 8. 1. SC Znojmo FK – MFK Frýdek–Místek 19.30
6. kolo Neděle 27. 8. 1. SC Znojmo FK – SFC Opava 19.30
9. kolo Pátek 22. 9. 1. SC Znojmo FK – FC MAS Táborsko 19.30
11. kolo Pátek 13. 10. 1. SC Znojmo FK – SK Dynamo Č. Budějovice 19.30
13. kolo Pátek 27. 10. 1. SC Znojmo FK – FC Sellier & Bellot Vlašim 19.30
15. kolo Pátek 17. 11. 1. SC Znojmo FK – FK Olympia 19.30
(termíny se mohou změnit na žádost televize)

Prodej permanentek
Cena permanentek je stejně jako vloni 700 Kč.  Permanentky se prodávají na Měst-
ském stadionu v pondělí a středu od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod. 
Ve čtvrtek pak od 15.00 do 18.00 a v pátek od 10.00 do 12.00 hod., případně 
po domluvě na tel.: 777 034 359 či na e-mailu: zdenek.planka@1scznojmo.cz


