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 Na Znojemské kulturní léto zve všechny patron Znojemského hudebního festivalu hou-
slový virtuóz Pavel Šporcl, kterého v červenci uslyšíte na dvou koncertech.  Foto: L. Jíšová

Ministerstvo pro místní rozvoj 
schválilo projekt Centrum obno-
vy společného kulturního dědic-
tví (COL), který společně s městem 
Znojmem podávalo město Retz, 
Společně o.p.s. a Donau-Universität 
Krems. V rámci projektu tak opraví 
město Znojmo starou školu v  těs-
ném sousedství kostela sv. Václava 
v Louce.

Znojmo opraví starou školu v areálu kláštera
„Pro Znojmo i celý region je to 

skvělá zpráva! Na projektu jsme usi-
lovně pracovali, hodně jsme o něj stáli. 
V rámci projektu totiž opravíme bu-
dovu staré školy v areálu Louckého 
kláštera, národní kulturní památky. 
Vzniknou tu nejen školicí místnosti, ale 
také informační centrum a prostor pro 
výstavy a koncerty,“ komentuje skvě-
lou zprávu starosta Znojma Jan Grois. 

Předpokládané náklady na rekonstruk-
ci objektu staré školy jsou 55 milionů 
korun (cca 2 milionů EUR), přičemž 
90 % je hrazeno z Evropské unie, takže 
spoluúčast města je 5,5 milionů ko-
run. „Věříme, že díky tímto startujeme 
postupnou revitalizaci celého areálu,“ 
dodává starosta. Město Znojmo se totiž 
dlouhodobě snaží oživit celý areál kláš-
tera v Louce.  Pokračování na str. 2.

Oprava zavře 
most přes Dyji

Rekonstrukce mostu přes řeku 
Dyji uzavře na tři měsíce most pro 
veškerý provoz. Rozsáhlé práce za-
čnou v polovině září.

Most přes Dyji, spojující ulici Ko-
želužskou s ulicí Mlýnskou, se nachází 
v lokalitě s velkým počtem zahrádek. Jde 
o oblíbené místo také u rodin, cyklistů 
i u vodáků. Kvůli velkému zatížení trpí 
most částečnými statickými poruchami 
konstrukce. Na podzim se tak dočká 
rozsáhlých oprav za téměř 7 000 000 ko-
run. Hrazeny budou z rozpočtu města 
Znojma. Objízdná trasa povede přes 
Nový Šaldorf – Sedlešovice.  lp

Nebudete litovat, když se necháte 
hýčkat pestrým programem Znojem-
ského kulturní léta. 

Dvouměsíční radovánky, ve kte-
rých si vyberou zábavu podle svého 
zájmu malí i  starší věkem, začnou 
ve Znojmě 4. července ochutnávkou 
vín na nádvoří Znojemského pod-
zemí. Pod širým nebem se můžete 
podívat na  pět filmů letního kina 
za Vlkovou věží či navštívit divadelní 
představení znojemských ochotníků 
Rotunda, s  jehož režisérem Václa-
vem Beranem přinášíme na  straně 
9 velký rozhovor. Pro děti se budou 
hrát pohádky třeba se středověkou 
tematikou v  Jižním hradebním pří-
kopě nebo pro nejmenší dítka zahrají 
herci v Domě umění. Pamatováno je 
i na oblíbené historické dílny, střelbu 
z kuše a luku a k vidění budou i ukáz-
ky starých zbraní. Skvělý Rytířský 
jezdecký turnaj si užijete v provedení 
uznávané kaskadérské společnosti 
Štvanci. Na Moravě nemůže chybět 
ani cimbálová muzika a na tři víkendy 
ovládne Znojmo a  jeho krásné okolí 
počtrnácté Hudební festival Znojmo. 
Otevřeny jsou koupaliště, sportoviště, 
interaktivní výstavy. Prohlídky s ná-
paditým programem nabízí hrady, 
zámky, zříceniny. A uvidíte také slav-
nou Bitvu u Znojma. Více informací 
najdete uvnitř LISTŮ.  lp

Je tady pohoda letního Znojma

Revitalizace 
Jubilejního parku 

V  Jubilejním parku bude v  ná-
sledujících měsících rušno. Začíná 
tu první etapa jeho památkové ob-
novy, do které Znojmo vloží více než 
7 200 000 korun. 

Stavaři v první fázi zrekonstruu-
jí centrální bazén (okrasný bazén se 
žabičkami) a půlkruhový bazén. Dále 
zapracují na rekonstrukci cest a prů-
běžně budou následovat rekonstrukce 
schodišť, zídek a východní okrasné 
skalky. V druhé polovině výstavby do-
jde k opravě západního alpinia, k vý-
stavbě technologických šachet a park 
dostane nový mobiliář. Během první 
etapy bude zavedena také automatic-
ká závlaha a proběhnou práce spoje-
né s výsadbou rostlin pod taktovkou 
Městské zeleně Znojmo. 

Plány obnovy parku vznikly 
na základě dochované dokumentace 
původního návrhu Josefa Kumpána. 
Slavnostní otevření parku a odhalení 
busty T. G. Masaryka proběhne 28. října 
u příležitosti 100. výročí vzniku samo-
statného československého státu. pm
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PRŮCHOD STAVBOU
PRO CHODCE A CYKLISTY
Přímětická, respektive Hlavní ulice 
bude z důvodu budování mostu 
na stavbě obchvatu Znojma uza-
vřena od 23. července do 8. pro-
since 2018. V tomto období budou 
chodci a cyklisté využívat speciál-
ně vybudovaný podchod.

DĚTSKÝ DOMOV
DOSTANE NA AUTO 
Dětský domov ve Znojmě si bude 
moci koupit nové devítimístné vo-
zidlo pro dopravu dětí. Investiční 
záměr schválila Rada Jihomorav-
ského kraje. Vozidlo tak bude plně 
hrazeno z rozpočtu kraje.

SPÁDOVÁ ŠKOLA
PRO NOVÝ ŠALDORF
Spádovou školou pro Nový Šal-
dorf - Sedlešovice je od příštího 
roku ZŠ JUDr.  Mareše. Umožní 
to i navýšení kapacity školy. Pro 
zajištění kvalitní výuky, i přes více 
žáků ve třídách, přispěje na chod 
školy Nový Šaldorf každoročně 
200 000 korun.

OPRAVY PLYNOVODU
UZAVŘOU ULICE
Z důvodu stavebních prací sou-
visejících s opravou plynovodu 
(uložení nového vedení, překopy 
aj.) se postupně uzavřou úseky 
ulic Husitská a Otokara Březiny. 
Ulice Husitská se částečně uzavře 
od  9.  do  20.  července (od  kři-
žovatky s  ulicí Pražská po  kři-
žovatku s ulicí Otokara Březiny) 
a od 6. do 17. srpna (od křižovatky 
s ulicí Otokara Březiny po křižo-
vatku s  ul.  Svatopluka Čecha). 
Úplná uzavírka ulice O. Březiny 
platí od 23. července do 31. srpna 
(od  křižovatky s  ulicí Bratrstva 
po  křižovatku s  ulicí Husitská 
a od křižovatky s ulicí Husitská 
po křižovatku s ulicí Zborovská). 
V termínu od 23. do 27. července se 
uzavře úsek ulice Pražské (vybudo-
vání přípojky na pozemku 3423/2).

OPRAVY VODOVODU 
NA PRAŽSKÉ
Z důvodu opravy vodovodu ulice 
Pražská jsou stanoveny uzavírky 
několika jejích úseků: úplná v mís-
tě křížení ulic Prokopa Holého 
a Pražská (25.–29. 6. a 17.–19. 7.), 
částečná jednosměrná mezi budo-
vami katastru a Policií ČR (5.–7. 7.), 
úplná na cyklostezce a chodníku 
mezi ulicemi Pražská a Hradišťská 
(25. 6. – 29. 7.), úplná na cyklo-
stezce před budovou Policie ČR 
(2.–26. 7.) a úplná v ulici Rumunská 
na pozemku 5462 (16.–31. 7.). 

Pokračování ze str. 1.
Projekt má za cíl vznik Centra ob-

novy společného kulturního dědictví 
(COL), které se bude zabývat udržitel-
nou obnovou památkových objektů, 
areálů a historických sídel a bude roz-
víjet přeshraniční spolupráci při obno-
vě a propagaci společného kulturního 
dědictví. Pro Retz a Znojmo, partnerská 
města od roku 1998, znamená projekt 
navíc i prohlubování vzájemných vzta-
hů a propojování občanů v regionech. 

Doba trvání projektu je od 1. čer-
vence 2018 do 30. června 2021. Hlav-
ním výstupem z  něho budou dvě 
příkladně zrekonstruované a  zpří-
stupněné památky na obou stranách 
hranice, které budou společně sloužit 
odborné i laické veřejnosti. Výstupem 
měkkých aktivit projektu budou spo-
lečná odborná přeshraniční Metodika 
obnovy a Strategie obnovy a propagace 
společného kulturního dědictví.

Jako příklad dlouhodobě chátrají-
cí mimořádné památky byla vybrána 

Znojmo opraví starou školu…

takzvaná stará škola, součást Loucké-
ho kláštera ve Znojmě. Rekonstrukce 
této části kláštera umožní zpřístupnění 
národní kulturní památky veřejnosti 
a nastartuje postupnou revitalizaci ce-
lého areálu. Druhým objektem je sýpka 
v Retzu, představující naopak typickou 
památku lokálního významu, jejichž 
obnovu je nutné řešit nejčastěji.

Obě budovy umožní konferenční, 
výstavní, průvodcovské, informač-
ní, kulturní a osvětové aktivity. Jejich 
prostřednictvím budou předávány od-
borné poznatky a doporučení široké 
veřejnosti. Tato komplexní obnova, 
osvěta a propagace kulturního dědictví 
bude probíhat na základě přeshranič-
ních aktivit pro veřejnost.  zp

 Vizualizace, jak bude po  rekonstrukci vypadat stará škola vedle kostela sv. Václava 
v Louce.

Významnou technologickou ob-
měnu zaznamená srdce znojemské-
ho zimního stadionu: chladicí zaří-
zení ledové plochy. Jde o  investici 
za téměř 13 milionů korun.

Rekonstrukce ledové plochy 
a čpavkového hospodářství stadionu 
začala v minulých dnech. „Již v  loň-
ském roce jsme udělali nezbytnou 
opravu chladicího zařízení, nyní se 
pouštíme do velké, ale nutné rekon-
strukce, aby zimní stadion mohl fun-

Na zimním stadionu mění chladicí zařízení
govat dál,“ říká starosta Znojma Jan 
Grois.

V nové ledové ploše bude uloženo 
na 24 km trubek. Vlastní rekonstrukce 
chladicí technologie bude řešena opě-
tovně čpavkem jako chladivem a s oce-
lovým chladicím roštem. V návaznosti 
na bezpečnostní požadavky se využije 
maloobjemová technologie nástřiku 
chladiva do plochy. 

Rekonstrukci bude provádět firma 
Brnofrost, která ve výběrovém řízení 

podala nejnižší nabídku. I tak se jedná 
o velkou investici ve výši 12,7 milionů 
korun.

Výše uvedené práce jsou v podsta-
tě první etapou potřebné rekonstrukce 
chladicího systému na zimním stadio-
nu. V další fázi by měla přijít na řadu 
úprava strojovny.

Nyní probíhající práce potrvají 
tři měsíce. „Začátek hokejové sezóny 
bychom tak měli stihnout,“ dodává 
starosta Grois.  zp

Dům umění – jedna z nejkrásněj-
ších renesančních budov na Masa-
rykově náměstí ve Znojmě dostane 
letos novou tvář.

Dům umění, dříve známý také 
jako Slavíkovský palác, je v majetku 
města Znojma. Je hlavním sídlem vý-
stav Jihomoravského muzea Znojmo. 
Kromě jeho přední části na Masary-
kově náměstí, k němu patří i nádvoří 
a druhá budova se vstupem z ulice 
Dolní Česká. 

Práce na opravě fasády již začaly. 
Náklady se vyšplhají až na 2,5 mi-
lionů korun, z čehož milion je dota-
ce z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón pro rok 2018. Kro-
mě fasád se počítá také s  opravou 
klempířských prvků na atice budovy 

V září vynikne krása Domu umění
a repasí všech oken. Celková investice 
na opravu Domu umění tak činí více 

než 3 250 000 korun. Hotovo bude 
v září.  pm

 Druhá budova Domu umění s původní sgrafitovou fasádou s motivem psaníček. Vstup 
do ní je z ulice Dolní Česká.  Foto: pm



3ZNOJEMSKÉ LISTY 28. ČERVNA 2018 Zpravodajství

TOMÁŠ ŠTURALA SKONČIL
K  31. květnu 2018 rezignoval 
na vedoucí funkci Správy nemo-
vitostí města Znojma dosavadní 
ředitel Tomáš Šturala, a to z rodin-
ných a osobních důvodů. Pozici za-
stával od roku 2011. Město proto 
vypsalo výběrové řízení na nového 
ředitele. Jeho předpokládaný ná-
stup do funkce je v červenci 2018.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ JE
NEJLÉPE OPRAVENÁ PAMÁTKA 
Ocenění Nejlépe opravená památ-
ka Jihomoravského kraje v kate-
gorii velkých necírkevních staveb 
a odměnu 100 000 korun získala 
Expozice pivovarnictví v areálu 
pivovaru. Ocenění si z rukou radní-
ho Jihomoravského kraje Tomáše 
Soukala převzal starosta Znojma 
Jan Grois, který poděkoval všem 
lidem za zaslané hlasy. Získanou 
odměnu investuje město zpět 
do budovy s expozicí pro ještě 
větší komfort návštěvníků.

DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NASTOUPÍ 340 DĚTÍ
Od září nastoupí do znojemských 
mateřských škol 340 nových dětí. 
Do  školek byly přijaty všechny 
tříleté děti, které přišly k zápisu. 
Celkem letos k  zápisům přišlo 
436 dětí včetně 50 dětí z  jiných 
obcí. Největší zájem byl o  ma-
teřskou školu na Holandské (94), 
na Dělnické (72) a na Pražské (66). 
Zájem projevili rodiče i o mateřské 
školy v městských částech Konice 
a  Mramotice, kam je zapsáno 
17 dětí.

MĚSTO PODPOŘÍ SVŠE
Zastupitelstvo města schválilo 
poskytnutí individuální dotace 
ve výši 1 300 000 korun Soukro-
mé vysoké škole ekonomické 
ve Znojmě. Škola částku využije 
jednak na náklady na vědu a vý-
zkum, jednak i na uhrazení někte-
rých provozních nákladů (mzdové, 
režijní, náklady na opravy údržbu 
a jiné). 

ZNOJMO PŘÍKLADEM
V PAMÁTKOVÉ PÉČI
V prvním červnovém týdnu pro-
běhl ve  Znojmě workshop Pa-
mátková péče v praxi dvou histo-
rických měst. Do Znojma zavítali 
pracovníci oddělení památkové 
péče z městského úřadu v Chrudi-
mi, která je partnerským městem 
Znojma od  loňského podzimu. 
Diskutovalo se o revitalizaci pa-
mátkových rezervací i o reklamě 
v historických jádrech měst a její 
regulaci. 

STALO SE

Znojmo finančně podpoří ne-
mocnici i hasiče. Nejvyšší finanční 
podporu, 2 miliony korun, poslali 
zastupitelé Nemocnici Znojmo, která 
dotaci využije na pořízení tří nových 
sanitních vozů.

Znojemskou nemocnici finančně 
podporuje město každý rok. „V roz-
počtu na letošní rok, v kapitole zdra-
votnictví a sociální věci, jsme přísluš-
nou částkou na podporu nemocnice 
pamatovali. Houkání sanitek je bohu-
žel ve Znojmě čím dál častější jev. Je 
evidentní, že potřeba sanitek se zvyšu-
je. Proto je dotace od města na místě, 
pomáhá zdravotníkům zachraňovat 
lidské životy,“ komentuje schválení 
financí místostarosta města Znojma 
Jan Blaha.

Hasiči dostali zvon i podporu, 
ale nejvyšší částka jde do nemocnice

 Originální grafickou výzdobu zvonu tvo-
ří znak města Znojma, zpodobnění patrona 
hasičů sv. Floriána a vinná réva.  Foto: pm

Formou individuální dotace pod-
poří město Znojmo i své profesionální 
hasiče. Hasičský záchranný sbor Ji-
homoravského kraje (dále jen HZS) 
zažádal město o  podporu projektu 
Požární stanice Znojmo s rozpočtem 
500 tisíc korun. Zastupitelé schválili 
dotaci ve výši 350 000 korun na vyba-
vení nové stanice.

Město Znojmo také darovalo 
HZS požární zvon sv. Floriana jako 
připomínku vybudování a otevření 
nové požární stanice. Dar zhotovila 
za 69 000 korun rodinná firma s mno-
haletou tradicí odlívání zvonů Umělec-
ké zvonařství Dytrychová. Darovaný 
zvon posvětil v  rámci slavnostního 
otevření hasičské stanice 14. května 
Jindřich Bartoš. pm

Cenu města Znojma zastupite-
lé letos udělí spolku Hudba Znojmo 
a florbalovému týmu MUŽI A oddílu 
florbalu TJ Znojmo. Oba ve svém obo-
ru příkladně reprezentují město.

Spolek Hudba Znojmo (dále jen 
Spolek) je s dvěma festivaly, které orga-
nizuje, stálicí na poli kulturního a spo-
lečenského života ve městě. Díky jeho 
práci získává Znojmo stále větší renomé 
na poli vážné hudby nejen v České re-
publice, ale i za hranicemi. Každoročně 
se tak do Znojma sjíždějí umělci světo-
vého formátu. V lednu se už uskutečnil 
11. ročník JazzFestu Znojmo a 12. čer-
vence vypukne třítýdenní 14. ročník 
Hudebního festivalu Znojmo 2018 (více 
o festivalu na str. 12 – pozn. red.). 

„Celému týmu spolku Hudba 
Znojmo se daří propojit kvalitní hud-
bu s kvalitním vínem našich vinařů. 

Město Znojmo ocení florbalisty 
a spolek Hudba Znojmo

Cenu města Znojma udělují 
zastupitelé od roku 2016. 

Držitelé obdrží pamětní písemné 
ocenění a symbolický klíč 

k městu.

Navíc tento výjimečný zážitek pře-
náší i do míst, kde bychom to neče-
kali – do parku Podyjí, na nádvoří 
historických domů nebo na radniční 
věž,“ vyzdvihuje činnost Spolku sta-
rosta Znojma Jan Grois, který Spolek 
na ocenění navrhnul.

Dalším navrženým byl A – tým 
znojemských florbalistů, kterému se 
v sezóně 2016/2017 podařil historic-
ký úspěch. Pod vedením trenéra Jana 
Šťastníka postoupil podruhé ve  své 
historii do Superligy. Znojemští flor-
balisté se tak dostali mezi čtrnáct nej-
lepších družstev v České republice. 
Na konci sezóny 2017/2018 čekal tým 
těžký úkol – boj o udržení v Superlize. 
V rozhodujícím zápase proti Bulldogs 
Brno Znojmo zvítězilo. Příští sezónu 
tak bude pokračovat v reprezentaci 
města v nejvyšší florbalové soutěži.

„Florbalisté se starají nejen o vzor-
nou reprezentaci města Znojma, ale 
také o propagaci Znojma na celostátní 
úrovni. Za to jim patří uznání a po-
děkování. Gratuluji znovu k úspěchu 
a přeji hodně štěstí do další sezóny,“ 
řekl starosta Grois. Florbalisty nomi-
noval na ocenění Bedřich Daberger, 
předseda oddílu florbalu TJ Znojmo.

Předpokládá se, že oba oceněné 
kolektivy obdrží Cenu města Znojma 
z rukou starosty na zářijovém zasedání 
zastupitelstva 3. září 2018.  pm, lp

Částku v celkové výši 2 850 000 ko-
run získalo Znojmo z Programu re-
generace městských památkových 
rezervací a městských památkových 
zón pro rok 2018 (dále jen Program) 
spravovaným Ministerstvem kultury 
ČR.

Program je určený pro vlastníky 
kulturních památek v  Městské pa-
mátkové rezervaci (dále MPR). Ža-
dateli byly soukromé osoby i město 

Vlastníci kulturních památek dostanou miliony
Znojmo. To žádalo o dotaci na opravu 
Domu umění na Masarykově náměstí 
a opravu altánu ve Středním parku. 
Na opravy fasád Domu umění popu-
tuje z Programu přes milion korun, 
na opravu altánu přibližně 600 tisíc 
korun.

Znojemští zastupitelé schválili de-
set projektů, mezi kterými jsou pře-
vážně měšťanské domy v MPR. Dále 
také schválili výši podpory ze strany 

města – jednou z podmínek Programu 
je totiž i minimálně desetiprocentní fi-
nanční spoluúčast města při schvalová-
ní dotací soukromým subjektům. Cel-
ková spoluúčast města na financování 
osmi projektů soukromých vlastníků je 
284 500 korun. Z vlastních zdrojů tito 
hradí do 50 % nákladů. Ve schváleném 
rozpočtu České republiky na rok 2018 
je pro Program MPR a MPZ vyčleněna 
částka 185 000 000 korun.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 26. července 2018, uzá-
věrka je 16. července.

SVOZ BIOODPADU 
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden.

OPRAVY PRŮTAHU 
V DOBŠICÍCH 
V Dobšicích se po etapách opra-
vuje průtah obcí. Uzavírka potrvá 
až do 30. listopadu 2018. Objízdná 
trasa pro veškerý provoz vede 
obousměrně po ulici Družstevní až 
k okružní křižovatce u Baumaxu, 
dále prvním výjezdem ve směru 
na Pohořelice. Uzavírky ovlivní 
i linky autobusové dopravy. 

UZAVÍRKY NA PRŮTAZÍCH 
Opravy průtahu v  Příměticích 
uzavřely zcela do 22. července ulici 
K Suchopádu a také částečně ulici 
Vranovskou, a to do 31. července. 
V ulici Na Návsi bude do 22. čer-
vence platit jen částečná uzavírka. 
Od 23. července do 28. října 2018 
budou v ulici K Suchopádu v Pří-
měticích a v ulici Kuchařovická 
v  Suchohrdlech platit uzavírky 
částečné. Více k uzavírkám najdete 
na www.znojmocity.cz.

UZAVÍRKA NA OBCHVATU
Stavba obchvatu Znojma uzavře 
od 23. července do 8. prosince 
2018 Přímětickou ulici, a to kvůli 
stavbě mostu. 

UZAVŘENA AKÁTOVÁ
Z důvodu stavebních prací spo-
jených s rekonstrukcí vodovodu 
byla stanovena úplná uzavírka 
ulice Akátové ve  Znojmě, a  to 
do 20. července. Objízdná trasa 
nebyla stanovena.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén pro-
běhne ve  středu 4. července 
ve 12.00 hodin. 

OMEZENÍ PROVOZU
REGISTRU ŘIDIČŮ
V pátek 29. června 2018 nebude 
možné podat žádost o  řidičský 
průkaz ani jej vydat. Z důvodu 
celorepublikové odstávky infor-
mačního systému registru řidičů 
tak budou nedostupné služby 
agendy evidence řidičů.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Ve Znojmeské Besedě lze zapůjčit 
kostýmy na maškarní. Nutná rezer-
vace předem na tel. 721 505 910.

V  prostorách vídeňské radnice 
se místostarosta Znojma Jan Blaha 
zúčastnil vzpomínkového setkání 
při příležitosti 50. výročí Pražského 
jara 1968. 

Slavnostního večera, který spo-
lečně připravily Velvyslanectví České 
republiky ve Vídni a Rakousko-česká 
společnost, se zúčastnilo více než tři 
sta hostů z řad politické reprezentace 
obou zemí a z vídeňské diplomatické 
i krajanské komunity. Předseda Po-
slanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Ve Vídni připomněli výročí Pražského jara 68
Radek Vondráček zaslal do  Vídně 
zdravici, ve které uvedl: „Bez pomoci 
Rakouska by se mnoho našich osob-
ností a občanů, kteří pak ze svobod-
ného světa pomáhali myšlence svo-
bodného Československa, nedostalo 
k možnosti vykonávat tuto činnost 
či rozumné zaměstnání. Za všechny 
bych zde jako připomínku na tato vý-
razně ‚pootevřená vrátka‘ ke svobodě 
v Rakousku zmínil Karla Kryla, Pavla 
Landovského, Pavla Tigrida, Josefa 
Škvoreckého nebo Pavla Kohouta.“

Poděkování a uznání jak od vel-
vyslankyně ČR Ivany Červenkové, tak 
od starosty Vídně Michaela Häupla se 
dostalo významnému zástupci české 
krajanské komunity Eduardu Haran-
tovi při příležitosti jeho 88. narozenin. 
„Pan Harant je mimo jiného významný 
mecenáš Znojma, neboť v letech 2012–
2014 financoval za přibližně 7 700 000 
korun rekonstrukci areálu rodného 
domu Charlese Sealsfielda. V roce 2018 
pak dům daroval městu Znojmu,“ uvádí 
místostarosta Jan Blaha.  tz, lp

Ukáznit řidiče, aby dodržovali 
stanovenou rychlost v obcích, to je 
cílem nákupu mobilního radaru pro 
Městskou policii Znojmo.

Právě neukázněnost řidičů a ohro-
žení bezpečnosti dětí i  dospělých 
v souvislosti s rychle jedoucími auty, 
to byla nejčastější, zcela oprávněná, 
stížnost občanů bydlících v městských 
částech Znojma. A vedení města se ji 
rozhodlo vyslyšet.

„Při návštěvách a besedách v měst-
ských částech jsem sám mohl vidět, že 
většina řidičů opravdu nedodržuje 
rychlost a přes obce, jako jsou Kasárna, 

Strážníci budou radarem káznit řidiče
Načeratice, Derflice, ale i další, klidně 
jedou 70 km/h. A  to už je opravdu 
nebezpečná rychlost, proto jsme to 
nemohli nechat jen tak,“ říká starosta 
Znojma Jan Grois.

Měření rychlosti pro Městskou po-
licii Znojmo musela povolit dopravní 
policie. Pro letošní rok byly vytipovány 
následující lokality: průtahy městských 
částí Znojma (Kasárna, Mramotice, 
Hradiště, Derflice, Načeratice, Popice 
a Konice), měřit bude možno i v Přímě-
ticích, ve Znojmě v městské památkové 
rezervaci, na Loucké ulici a u Jubilej-
ního parku.

Městská policie Znojmo doposud 
radarem na měření rychlosti nedis-
ponovala. Model LTI 20/20 TruCam 
byl vybrán dle referencí od ostatních 
městských policií, jeho předností je 
navíc vysoká spolehlivost a přesnost 
naměřených údajů, nízké pořizovací 
a provozní náklady a nízká hmotnost. 
Cena činí 352 000 korun.

„Cílem rozhodně není šikanovat ři-
diče a vybrat co nejvíc pokut. Ale ukáznit 
řidiče, aby jezdili bezpečně. My počítá-
me i s tím, že se informace o radaru mezi 
řidiči rozkřikne a preventivně dají nohu 
z plynu,“ dodává starosta. zp

Pravidelného kontrolního dne 
na  stavbě obchvatu Znojma se 
zúčastnili opět i  zástupci města 
Znojma v čele se starostou Janem 
Groisem. „Velice kvituji to, že se s Ře-
ditelstvím silnic a dálnic a se zho-
toviteli tak důležité stavby, jakou 
obchvat je, setkáváme pravidelně 
každý měsíc. Díky tomu jsme nejen 
dobře informovaní, ale dokážeme 
vyřešit spoustu věcí,“ říká starosta 
Jan Grois.

V současné době probíhají práce 
na obchvatu zejména na jeho hlavní 
trase, kde se budují násypy a pokládají 
se vrstvy štěrkodrtě. Mostaři začnou 
v příštích dnech s odtěžením konso-
lidačních násypů a budováním pilo-
tového založení mostu na Přímětické 
ulici, který se tu bude od poloviny 
prázdnin stavět. Na kontrolním dni se 
řešila rovněž oprava cesty u zahrádek 
u Suchohrdel, která byla na jaře částeč-
ně poničena z důvodu odvozu zeminy 
z obchvatu na skládku v Tasovicích. 
Na město se totiž obraceli občané s do-
tazy, kdy se cesta vrátí do slíbeného 
původního stavu. „Do oprav se chce-
me pustit tak, aby vše bylo nejpozději 

Na obchvatu pracují zejména na hlavní trase
do poloviny července hotové. Za pří-
padné komplikace se omlouváme 
a děkujeme občanům za pochopení,“ 
dodává Roman Daniel ze společnosti 
Silnice Group.

Opravdu rušno začne být na ob-
chvatu v polovině prázdnin. Od 23. čer-

vence se totiž úplně uzavře ulice Přímě-
tická, resp. Hlavní z důvodu budování 
mostu. Pro pěší a cyklisty tu bude zřízen 
speciální průchod 36 metrů dlouhý 
a 1,7 metrů široký, s pevným povrchem 
a osvětlením. Uzavírka tu potrvá až 
do 8. prosince. zp

 Cestu u zahrádek byli zkontrolovat (zleva) Roman Daniel ze Silnice Group, starosta Jan 
Grois a vedoucí odboru dopravy Lukáš Janda.  Foto: Archiv ZL
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ANTIDEPRESIVA
ZAPÍJELA ALKOHOLEM
Strážníci našli na Kollárově ulici 
ve Znojmě starší ženu, která seděla 
na zemi a s hlídkou nedokázala 
komunikovat. Zrychleně dýchala 
a měla vyplazený jazyk. Hlídka 
zjistila, že žena užívá antidepresi-
va, která občas zapíjí alkoholem. 
Přivolaní záchranáři převezli ženu 
na vyšetření do nemocnice.

STRÁŽNÍCI DOPADLI 
V PARKU SPREJERY
Na  dva sprejery v  horní části 
městského parku upozorni-
la oznamovatelka telefonicky 
Městskou policii Znojmo v neděli 
navečer. Motorizované hlídce se 
podařilo krátce poté oba vandaly 
zadržet. Při kontrole inkrimino-
vaných míst našli strážníci nově 
vzniklé graffiti na schodech a bu-
dově altánu. Poblíž místa činu 
objevili také odhozenou nádobku 
od spreje. Případ předali státní 
policii k dořešení.

DEVATENÁCTILETÝ MUŽ
ŘÍDIL OPILÝ
Na ulici U Řeky v Oblekovicích si 
strážníci všimli auta, které stálo 
uprostřed komunikace. Do vozidla 
nastoupil muž a s vozidlem odjíž-
děl. Strážníci podle způsobu jeho 
jízdy pojali podezření na požití al-
koholu či jiné omamné látky, proto 
ho za pomocí výstražného zname-
ní zastavili. U devatenáctiletého 
muže byla provedena orientační 
dechová zkouška s  pozitivním 
výsledkem 1,29 promile alkoholu. 
Policie ČR si na  místě převzala 
případ k dořešení.

HOPSAL PO AUTECH
S JEDNOU BOTOU
Ráno po šesté hodině přijali stráž-
níci oznámení o mladém muži, 
který na  oploceném parkovišti 
na rohu ulice Dr. Milady Horákové 
a Vídeňské třídě chodí po vozi-
dlech. Dvě motorizované hlídky 
městské policie našly na  místě 
dvojici mužů, z nichž jeden od-
povídal popisu. Jednomu z nich 
chyběla na noze bota. Na kapotě 
a střeše jednoho ze zaparkova-
ných vozidel byly viditelné stopy 
chodidla. Navíc se muž podílel 
na poničení rozkvetlé zeleně u sil-
nice, kterou pošlapal. Zřejmě 
poničil i  fasádu domu, když se 
pokoušel přelézt plot. Jelikož 
mohla způsobená škoda snadno 
přesáhnout pětitisícovou škodu, 
případ na místě převzala státní 
policie. 

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Rozsáhlou rekonstrukcí projdou 
chodníky ve vybraných ulicích města 
Znojma i v jeho městských částech. 
„Dobrý stav komunikací je jedna 
z oblastí, na kterou jsme se chtěli za-
měřit. Proto budeme letos opravovat 
hned několik ulic ve městě. Neopo-
mněli jsme ani vybudování chodníků 
v Derflicích, Konicích a Mramoticích 
a na ulici Prokopa Diviše v Příměti-
cích,“ říká starosta Znojma Jan Grois. 
Celkově se do  chodníků investuje 
17 milionů korun.

Do oprav chodníků půjde 17 milionů
Jednou z prvních opravovaných 

ulic je ulice Hálkova (jedna strana). 
Dále se vybudují chodníky na ulici 
Dukelských bojovníků (u bytových 
domů před DPS), na Loucké, na Kláš-
terní, na ulici Palackého (pravá strana 
ve směru na Brno) a dále na ulicích 
Benjamína Kličky, Puškinova a Gaga-
rinova. Termín dokončení je v závis-
losti na ulicích na konci srpna nebo 
na konci září

V plánu je ještě další etapa oprav, 
mj. se mají po dohodě s Jihomoravským 

krajem vybudovat taktéž chodníky 
v Načeraticích. „Tady je situace o něco 
složitější, neboť průtah je ve vlastnic-
tví kraje, resp. Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, a chodníky tu 
vybudované žádné nejsou. Dohodli 
jsme se tedy, že kraj na nás pozemky 
potřebné pro vybudování chodníků 
převede a my je vybudujeme na vlastní 
náklady. Vzhledem k obrovskému pro-
vozu a bezpečnosti dětí i dospělých je 
to prostě a jednoduše potřeba,“ dodává 
starosta Grois. zp

V termínu 5. a 6. října 2018 pro-
běhnou volby do zastupitelstev obcí. 
Kandidovat mohou volební strany, 
tzn. ministerstvem vnitra registro-
vané politické strany, hnutí a jejich 
koalice, jednotliví nezávislí kandi-
dáti, sdružení nezávislých kandidátů 
nebo sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kan-
didátů. 

Kandidátní listiny, včetně pro-
hlášení kandidátů, je nutné odevzdat 
do 31. července 2018 do 16.00 ho-

Kandidátní listiny do komunálních 
voleb lze podat do konce července

din registračnímu úřadu (dále RÚ). 
V případě nezávislého kandidáta nebo 
sdružení nezávislých kandidátů doloží 
i petice podporující jejich kandidatu-
ru. RÚ pro Znojmo a dalších 77 obcí 
územního obvodu Pověřeného obec-
ního úřadu je Městský úřad Znojmo. 

Kandidátní listiny do Zastupi-
telstva města Znojma se odevzdávají 
na odbor správní (Pražská 59, přízemí 
vlevo, dveře č. 4). Kontaktní osobou 
je Dagmar Cnostová (515 216 371) 
a Ing. Radek Svoboda (515 216 391). 

Informace 
pro voliče
Právo volit do  za-
s tupite l s tva  ob ce 
má občan ČR, kte-
rý nejpozději druhý 
den voleb dosáhne 
věku 18 let a je v této 
obci ve dnech voleb 
přihlášen k trvalému 

pobytu. Právo volit má i občan jiného 
členského státu EU s povoleným trva-
lým pobytem a přechodným pobytem 
občana EU v dané obci, pokud nejpoz-
ději do 3. října 2018 požádá příslušný 
obecní úřad o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů. 

Překážkami ve výkonu volebního 
práva jsou omezení svobody z důvodu 
výkonu trestu odnětí svobody nebo 
z důvodu ochrany zdraví lidu, omezení 
svéprávnosti pro výkon volebního prá-
va či výkon služby vojáka v zahraničí.

Každý volič si může ověřit svůj 
zápis ve stálém seznamu voličů a v do-
datku stálého seznamu voličů u pří-
slušného obecního úřadu do 3. října 
2018 do 16 hodin. Znojemští tak mo-
hou učinit v budově Městského úřadu 
Znojmo na ulici Pražská 59 na přepáž-
kách evidence obyvatel. 

Kompletní informace naleznete 
na www.znojmocity.cz v Praktických 
odkazech ve složce Volby.  pm

O řidičský průkaz 
zažádáte kdekoli 

Od  1. července lze získat řidič-
ský průkaz a paměťovou kartu řidiče 
do  digitálního tachografu na  kte-
rémkoliv úřadě obce s  rozšířenou 
působností. 

Občané již nebudou muset cesto-
vat na úřad ve svém trvalém bydlišti, 
ale vyřídí si ŘP na jednom z 206 úřadů 
obcí s rozšířenou působností. Navíc 
s  sebou už nemusí nosit papírovou 
fotku. Stejně tak v jiné obci s rozšíře-
nou působností provedou i výměnu 
průkazů, změnu údajů nebo pomo-
hou při ztrátě dokladu. Podrobnosti  
na www.znojmocity.cz.  pm

Zámek Marchegg v  regionu 
Moravské pole, náležející k  Wein-
viertelu, byl zvolen jako místo pro 
plánovanou Dolnorakouskou zem-
skou výstavu v roce 2022, o kterou se 
ucházela také města Znojmo a Retz. 
Rozhodla o  tom dolnorakouská  
vláda.

„Je opravdu škoda, že jsme neu-
spěli, pracovali jsme na tom usilovně 
tři roky. Nicméně pokračujeme i na-
dále v naší přeshraniční spolupráci. 
Naši pozornost budeme nyní upírat 
na společný přeshraniční projekt Cen-

Zemská výstava 2022
bude v Marcheggu

tra obnovy společného kulturního dě-
dictví,“ připomíná starosta Jan Grois.

Pro výběr místa konání Dolno-
rakouské zemské výstavy 2022 byly 
rozhodující prostorové možnos-
ti na zámku v obci Marchegg, který 
bude díky výstavě zrekonstruován, 
a dále možnosti regionálního rozvoje. 
Již pracovní název výstavy Nádherný 
svět přírody je námětem, který dokáže 
předvést region Moravské pole v tom 
nejlepším světle. Důležitá část výstavy 
bude věnována přítomnosti a budouc-
nosti regionu.  zp



 Nejvíce kilometrů v  soutěži najezdili Lukáš Pavluš (742 km) a  Klára Valdová 
(342 km). Nejvíce ušel Libor Žák (142,4 km) a v pravidelnosti zvítězil tým Spr. I. za Měs-
to Znojmo a v jednotlivcích František Skřivánek. Výherce ocenil místostarosta Znojma 
Jakub Malačka. Text a foto: pm

6 ZNOJEMSKÉ LISTY 28. ČERVNA 2018Městský úřad informuje

NÁZOR OPOZICE

Vedení města oznámilo rekonstruk-
ci mostu přes Dyji „U Zeleného stromu“ 
(pod Kraví horou) v rozsahu asi 7 mi-
lionů korun. Poslední rekonstrukce pro-
běhla v roce 2009 za starosty Nezvedy, 
předchozí pak po povodni v roce 2002 
za starosty Balíka. Je to pořád dokola. 
Bodejť by ne – stávající most je totiž 
jen provizorní vojenskou mostovkou 
UNRA z doby těsně po skončení druhé 
světové války. Docela asi nechtěná rarita 
v rámci Moravy i Čech.

Dřívější most na tomto místě byl 
elegantní, obloukový a bez pilířů. Do-

Most u zeleného stromu
dala jej ocelárna ze severomoravské-
ho Sobotína v roce 1896 (viz foto). 
V posledních dnech války na začátku 
května 1945 jej zničila ustupující ně-
mecká vojska.

Člověka to nutí k zamyšlení, zda 
nyní, na konci druhé dekády 21. sto-
letí, v době hospodářské konjunktury, 
nepřišel čas postavit pod znojemským 
hradem přes Dyji konečně důstojný 
most nový.

Jiří Kacetl, zastupitel města
(Pro Znojmo / Moravské zemské 

hnutí)

 Historický snímek mostu.  Foto: Archiv JK

 Starosta Jan Grois s Terezkou Faktorovou (vlevo), pro kterou závodníci běželi první rok, 
a s Nellou Liškovou (vpravo).  Foto: archiv ZL

 Nejrychlejší běžci: Jan Bulín a Romana Smolková.
  Foto: archiv ZL

Závod ve  výběhu na  radniční 
věž – Znojmo Extreme 790 – přinesl 
spoustu skvělých výkonů, zábavy 
i dobrých skutků. 

Padl i traťový rekord, kdy se popr-
vé v historii závodu prolomila hranice 
45 vteřin. Mužskou kategorii ovládli 
Orli Znojmo, ženám kralovaly Hany 
Bany a v mixech zvítězili Draci. „Chtěl 
bych poděkovat všem, kteří se na or-
ganizaci závodu podíleli, i všem, kteří 
závodili nebo přišli fandit. Díky vám 
všem jsme mohli nejen strávit skvělý 
den, ale hlavně jsme pomohli Nelle 

Na Extreme 790 padaly běžecké rekordy
Liškové, pro kterou jsme všichni zá-
vodili,“ připomíná charitativní pojetí 
akce starosta Jan Grois.

Znojmačce Nelle Liškové, která 
trpí těžkým onemocněním ledvin, or-
ganizátoři díky závodu předali sym-
bolický šek ve výši 31 000 korun, které 
k ní poputují přes nadační fond Pink 
Bubble. Přímo na místě mohli lidé 
Nellu podpořit i koupí vlastnoručně 
malovaných obrazů, tašek nebo do-
mácích mýdel. 

Závodu se účastnilo celkem 30 týmů 
ve třech kategoriích: mužské, ženské 

a smíšené. Závod přená-
šela velkoplošná obrazov-
ka a live jej bylo možné 
sledovat na  Facebooku 
i YouTube. Skvělá atmo-
sféra tu panovala po celý 
den. Nemalý podíl na tom 
měla i moderátorská dvo-
jice, která po celé odpo-
ledne bavila publikum 
a  zpovídala závodníky. 
Moderování se letos ujali 
herec Mirek Hrabě a zpě-
vačka Martina Pártlová. 

Letošní ročník přinesl i  rekord 
tratě: nejrychleji na radniční věž vy-
běhl Jan Bulín z  týmu Orli Znojmo 
s neuvěřitelným časem 44,36 sekund, 
nejrychlejší ženou byla Romana 
Smolková z Hany Bany 1 (čas 58,17 
sekund). V  týmech zvítězili Orli 
Znojmo, druhá skončila TJ Znojmo 

LAUFEN CZ a třetí TEAM ZNOJMO 
KNIGHTS. Ženám kralovaly Hany 
Bany 1, druhé doběhly Kočky ve věži 
a  třetí Hany Bany 2. V mixech zví-
tězili Draci, druhý byl Grois Team 
a  třetí Máme žízeň. Podrobné vý-
sledky závodu a fotogalerii naleznete  
na www.extreme790.cz. zp

V souvislosti se vstupem v plat-
nost obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR) má i Městský 
úřad Znojmo svého vlastního pově-
řence pro ochranu osobních údajů. 
Je jím Ivo Hebelka. 

Mezi hlavní úkoly pověřence pa-
tří především poskytování informací 
a poradenství zejména v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů – jaké 
osobní údaje a proč úřad schraňuje. 

Pověřenec chrání vaše data
Pověřenec radí zaměstnancům 

a vedení města, jakým způsobem mají 
pracovat s osobními daty. Kontrolu-
je, jestli se neděje na úřadě s osobní-
mi daty občanů něco nepatřičného, 
a přijímá podněty a stížnosti občanů 
v souvislosti se zpracováním osobních 
dat. Pověřenec sídlí v budově MěÚ Ob-
roková 1/12 a kontaktní e-mail na něj 
je ivo.hebelka@muznojmo.cz, telefon 
515 216 208. zp

Do práce na kole má své vítěze
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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

Karriere im Hilfswerk 
Als Niederösterreichs größter Anbieter von Dienstleistungen 
im Bereich Gesundheit und Soziales bieten wir ein breites Angebot 
zur Unterstützung in der Pflege von älteren und kranken Men-
schen. Verstärken Sie unser Team! Hilfe und Pflege daheim 
Retzerland-Pulkautal sucht:

Dipl. Gesundheits- und Krankenpfleger/innen
Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.258,30 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG 
Zulage)

Stellvertretende/n Pflegemanager/in
Gehalt lt. SWÖ-KV ab 2.258,30 Euro brutto (Basis Vollzeit, plus SEG  
Zulage und allfällige Zulagen)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Hilfswerk Niederösterreich Betriebs GmbH 
z.H. Hanna Leon Touzard BA, E jobs@noe.hilfswerk.at
T 02742/249-1092, Ferstlergasse 4, 3100 St. Pölten
www.hilfswerk.at/niederoesterreich/jobs

Unser Angebot
n Teilzeit oder Vollzeit
n Weiterbildungsmöglichkeiten
n Keine Nachtdienste
n Kilometergeld/Dienstauto

Ihr Profil
n Diplom für allg. und/oder psychiatrische  
 Gesundheits- und Krankenpflege (in  
 Österreich anerkannt www.berufsanerkennung.at)
n Sehr gute Deutschkenntnisse
n Selbstständigkeit, Flexibilität
n Führerschein B (eigener PKW von Vorteil)

Tamura – Europe – Limited, o. s., 
přední světový výrobce transformátorů a elektronických 

součástí, hledá vhodné kandidáty na pozici:

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE

SKLADNÍK (VZV, ŘP C)

TECHNIK ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ 
(VYHL. 50, min. §6)

NABÍZÍME
 • Mzda až do výše 28.500 Kč.
 • 24 dnů dovolené.
 • Příjemný kolektiv.
 • Zajímavou práci ve stabilní a rostoucí mezinárodní společnosti.
 • Závodní stravování, školení a firemní akce. 
 • Narozeninový dárek.

V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, 

Znojmo. Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstance.

Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení, 
tel.: 515 284 746, 778 477 612.

Firma Mašek – umělecká výroba,
zabývající se zpracováním dřeva a výrobou loutek, 

přijme 

TRUHLÁŘE – do výroby s dřevoobráběcími stroji
Praxe práce se dřevem.

Vyučení v oboru truhlář výhodou.
Získáte: 25 dní dovolené, dotované obědy,  

zvyšování odborné praxe.
Platové ohodnocení: 18 000–23 000 Kč.

OBSLUHA DŘEVOOBRÁBĚCÍCH CNC STROJŮ 
Seřizování a obsluha CNC strojů na dřevo.

Provádění korekcí, výměna nástrojů.
Úprava programu v systému CNC stroje. 

Kontrola hotových dílů.
Práce dle technické dokumentace.

Získáte: 25 dní dovolené, dotované obědy,  
zvyšování odborné praxe.

Platové ohodnocení: 17 000–23 000 Kč.

Pošlete svůj životopis na email: bockova@umeleckavyroba.cz, 
popřípadě volejte na číslo 604 255 329.

Pro závod v Hrušovanech nad Jevišovkou 
hledáme kandidáta/kandidátku na pozici

MECHANIK MAR

Bez čeho se na této pozici neobejdete?
Bez středoškolského vzdělání, 

elektrotechnické zkoušky dle Vyhl.č. 50/78 , §6,
dobrého zdravotního stavu pro práci ve směnném provozu s nočními 

směnami (období kampaně),
pozitivního vztahu k počítačovým technologiím a počítačům samotným,

proaktivity a samostatnosti, kterou oceníme.

Co můžete získat navíc?
Práci ve společnosti, která je stabilní a působí na trhu více než 165 let.

skvělý kolektiv, který drží pospolu a vychází si vstříc.
Benefitem je nejen 5 týdnů dovolené, ale i kampaňové odměny 

a dotované stravování. Setkáváme se i mimo práci na poznávacích, 
kulturních a sportovních aktivitách.

Kontaktní osoba: 
Petra Surovcová

Moravskoslezské cukrovary, a.s.
e-mail: czhr.nabor@agrana.com 

tel.: 515 209 207
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Václav Beran je od  roku 1998 
vůdčí osobností Divadelního spolku 
Rotunda. S divokými devadesátkami 
jsou spojeny i jeho režisérské začátky 
u historického průvodu znojemského 
vinobraní. Každý rok je jeho práce 
podrobena nekompromisní kritice 
publika. V rozhovoru prozradil, co ho 
stále táhne dál a zda ještě umí udělat 
díru do dveří.

Divadlo hrajete od 70. let. Zažil jste 
vedení režiséra Jiřího Čapouna. Na-
kolik vás jeho osobnost ovlivnila a na-
kolik jste byl rebel a řekl, tak tohle 
umím taky?

Nikdy jsem žádný rebel nebyl. Ani 
jsem neměl ambice být režisérem, ale 
najednou v roce 1998 byl soubor bez 
režiséra a někdo se toho ujmout musel. 
A já byl jediný, kdo měl ty sebevražedné 
sklony, a tak jsem do toho šel (smích). 

Přijali vás kolegové herci?
Ze začátku z vděčnosti. Žádné pro-

blémy mi ale nikdy nedělali. 

Dostal jste nějaké rady od zkušeněj-
šího kolegy Čapouna?

Šel jsem si svojí cestou, učil se 
za pochodu, jezdil jsem a stále jezdím 
do jiných divadel. S Jiřím jsme spolu-
pracovali, a to bohužel skončilo jeho 
smrtí v roce 1998. Když ale hrajete di-
vadlo jako herec dvacet let, tak prostě 
něco z práce režiséra pochytíte. 

Co jste vlastně studoval?
Knihovnickou školu. Nejsem vy-

studovaný režisér, ale jako handicap 
to nepociťuji. Nikdy jsem neměl touhy 
být profík. Už v tom amatérském pro-
středí k tomu divadelnímu povolání 
čuchnete a velmi záhy zjistíte, jak ob-
tížná je profese herce i režiséra. Jako 
herec jste vlastně pořád služkou ně-
koho. Dříve jsem chodil na komparsy, 

ale ani to už nechci. Když se točili 
Muži v říji, seděli jsme v komparsu tři 
dny kvůli jednomu záběru, to čekání 
mě ubíjelo. A prosadit se jako herec 
v divadle? Lidé vidí jen to pozlátko, 
pár vyvolených herců v Praze. Mám 
několik známých, kteří se herecky ne-
chytili, i když byli dobří, a tu profesi 
nakonec nedělají.

Jak manévrujete herce do svých vizí?
Člověk si časem vybuduje něja-

kou pozici, a když se pár věcí povede, 
soubor vám začne věřit. Každá ins-
cenace je jiný kolektiv. Ten se vždy 
nějak zázračně semkne a táhne tu káru 
společně k cíli, ale je důležité, aby věřili 
režisérovi. Když tomu tak není, na vý-
sledku se to pozná. 

Podařilo se vám vzbudit v někom 
lásku k divadlu natolik, že šel herec-
tví studovat?

V jedné dívce jsem to kdysi pro-
budil a zavčas jí to rozmluvil (smích). 
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Václav Beran: Jsem cholerik věkem zklidněný

DÁMSKÝ GAMBIT 
Nádvoří Znojemského podzemí, 
„Na dvorečku“, Slepičí trh, 
20.30 hod.
6., 17., 25. července, 
3., 14. srpna

HADRIÁN Z ŘÍMSŮ 
Hradební příkop u Střelniční věže, 
20.30 hod.
12. července, 8. srpna

 Václav Beran na jevišti znojemského divadla v Revizorovi. Ve slavné Gogolově hře je hercem, režisérem i scenáristou.  Foto: Archiv

Byla velmi mladičká, ale dala si říct. 
Dnes dělá něco úplně jiného a je – dou-
fám – spokojená. Ale jedna si to roz-
mluvit nenechala a studuje herectví. 

Jak se k vám hlásí herci?
Napíší, zavolají, přijdou, ale dělá-

me jednu nebo dvě premiéry do roka. 
Z třicetičlenného souboru všechny ob-
sadit nemůžu, i když mě to mrzí. Sna-

žím se proto dělat hry s vícečlenným 
obsazením, což znamená i více práce. 
Třeba Revizora hraje dvanáct lidí.

Umíte zájemcům bez talentu říct: 
Nemáš na to.

Umím, ale udělal jsem to jen jed-
nou za celou kariéru. V podstatě se 
s každým člověkem dá pracovat, sna-
žím se nikdy nad nikým nelámat hůl, 
ale tam to bylo tak hrozný, že to nešlo. 
Vlastně jednou jsem nad jedním člo-
věkem v jeho mladém věku málem hůl 
zlomil. Připravoval jsem ho na zkouš-
ky a říkal si, že to nepůjde… A Pavel 
Gajdoš měl v sobě tu touhu tak silnou, 
že šel tvrdohlavě za svým cílem a stal 
se z něho výborný herec.

Co vás táhne v divadle dál?
Nevím, jestli to budu umět popsat. 

Asi odpovědnost k souboru a  lidem 
v něm a taky to, že mě to baví, a taky 
trochu tvrdohlavost, je v tom od vše-
ho kousek. Víte, třeba už pětadvacet 

let hrajeme na Slepičím trhu divadlo 
Na dvorečku (jde o nádvoří Znojemské-
ho podzemí – pozn. red.). To je úžasný 
prostor s neuvěřitelným geniem loci, 
téměř stále máme plno, je tam skvělá at-
mosféra. Vždycky prostě sednu a napíši 
nějakou novou hru, nedokážu to vzdát.

Hraje se Na dvorečku lépe než v ka-
menném divadle?

To jsou úplně odlišné disciplíny. 
V divadle je forbína, světla hercům 
perou do očí, prakticky na publikum 
nevidí a tady je mají na metr od sebe. 
A musí přitom hrát stejně jako na di-
vadle. Je to úžasná disciplína, strašně 
zábavná a strašně těžká. Každý, koho 
jsem poprvé vytáhnul na dvoreček, byl 
vyděšený k smrti, ale pokaždé nakonec 
řekl: Panebože, to je krása!

Je pro vás aplaus pořád ještě afrodi-
ziakum?

Obrovské.

Působíte jako kliďas. Co vás dovede 
naštvat?

Doba, kdy jsem dokázal prorazit 
skříň, je už dávno pryč. Jsem cholerik 
věkem zklidněný. I když pořád mě 
dovede vytočit nespravedlnost. Při 
zkoušení s  lidmi v divadle se ze mě 
stává takový samozvaný psycholog. 
S každým jednám jinak. Musím vědět, 
jak z něho dostat to, co si on myslí, že 
neumí, a já vím, že umí. Ta parta v di-
vadle je vůbec ohromná, obdivuji, jak 
dokáže vstřebat nováčky, pomoct jim 
zapadnout, přátelsky, bez povyšování.

A co ta skvělá parta připravuje nové-
ho pro veřejnost?

Ta parta momentálně nic, ale já se 
teď z režiséra měním na dramaturga. 
Čtu jeden scénář za druhým, než mě 
nějaký osloví natolik, že se ho rozhod-
nu inscenovat. 

A na co byste diváky pozval?
Momentálně určitě na naše let-

ní představení v hradebním příkopu 
u Střelniční věže a na Slepičím trhu. 
 Ľuba Peterková
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Zástupci Centra sociálních služeb 
Znojmo vyjeli na zkušenou do Žam-
berka, kde navštívili obdobné zaříze-
ní, v jakém pracují ve Znojmě.

Místostarosta Znojma Jan Blaha, 
který má sociální věci na starosti, uvedl  
důvod návštěvy: „V souvislosti s vizí 
Jihomoravského kraje o transformaci 
sociálních služeb a zaváděním regio-
nálních karet jsme jeli načerpat inspi-
raci a zkušenosti do zařízení, které již 
touto transformací prošlo. Zkvalitňo-
vání služeb našim klientům je pro nás 
prioritou.“ Ředitelka Centra sociálních 
služeb Znojmo (CSS) Radka Sovjáková 
shrnula výsledek cesty slovy: „Dostali 
jsme podrobné informace od ředitelky 

Vyjeli na zkušenou
do Žamberka

tamní organizace Miroslavy Krajčí-
rové, která celou transformaci ve své 
organizaci připravovala a následně 
provedla. Byly nám vysvětleny základ-
ní postupy a systémy, které jsou stejné 
napříč kraji a tudíž využitelné i v naší 
praxi. Ujistili jsme se, že některé kroky 
již máme úspěšně za sebou a transfor-
mace jako taková je spíše posunem 
vpřed, nikoliv ohrožením organizace 
a jejího současného stavu.“

Díky vstřícnosti starosty města 
Žamberk Jiřího Dytrta navštívili Zno-
jemští i rodný dům Prokopa Diviše, 
kde měli možnost zhlédnout expozici 
a dozvědět se zajímavosti ze života 
významné znojemské osobnosti.  zp

 Do  Žamberka vyjeli místostarosta Jan Blaha (uprostřed), vedoucí sociálního odboru 
Stanislav Maar (třetí zprava), ředitelka CSS Znojmo Radka Sovjáková (čtvrtá zprava) a další 
pracovníci Centra.  Foto: Archiv ZL

Spojení sil duševních i tělesných, 
to je Dyslektická olympiáda, která se 
již podesáté konala na Základní škole 
Pražská Znojmo. 

Jubilejní ročník přilákal z deseti 
škol ze Znojma a okolí rekordní po-
čet sto dvaceti žáků, kteří změřili své 
síly v osmi disciplínách. Vyzkoušeli 
si ošetření zranění, netradiční spor-
tování, znalosti z přírodovědy, české-
ho jazyka, matematiky a angličtiny. 
Museli prokázat vědomosti z doprav-
ní výchovy i zručnost jízdy na kolo-
běžce. Hudební stanoviště prověřilo 

Dyslektická olympiáda s rekordem
znalosti hudebních nástrojů. Děti si 
vyzkoušely i  základy programování 
pomocí včelky Bee. V parném dni pak 
mnozí přivítali ochlazení vodou u sta-
noviště hasičských dovedností. „Díky 
dobrovolníkům, kteří s neutuchajícím 
zájmem zajišťovali stanoviště, byly 
všechny disciplíny pojaty netradičně, 
zajímavě a pro děti velmi atraktivně. Byl 
jsem svědkem férového soutěžení pro- 
dchnutého přátelskou atmosférou mezi 
všemi účastníky,“ konstatoval místosta-
rosta Znojma Jan Blaha, který jubilejní 
10. ročník podpořil osobní účastí.  lp

Seniorská obálka, která má 
usnadnit řešení v  situaci tísně 
a  ohrožení zdraví nebo života, se 
začíná v těchto dnech distribuovat 
do nemocnic, na výjezdová stano-
viště Zdravotnické záchranné služ-
by Jihomoravského kraje a  bude 
ke stažení na webových stránkách  
www.seniorskapolitikajmk.cz.

Jde o  kartu, na  které senioři 
(i za pomoci příbuzných nebo svého 
praktického lékaře) vyplní základní 
údaje o  svých alergiích, nemocech, 
lécích (včetně dávkování) a kontakty 
na své blízké osoby a praktického léka-
ře. Údaje pak budou umístěny na vidi-
telném místě v bytě (na dveřích lednice 
nebo vnitřní straně vchodových dveří).

„Tyto údaje, které by měly být pra-
videlně aktualizovány, poslouží v pří-
padě zásahu záchranářů k rozhodnutí 
o  tíži zdravotního stavu, optimální 
terapii na místě nebo nutnosti trans-
portu do zdravotnického zařízení,“ 
uvedl jihomoravský radní Milan Vojta. 

Seniorská obálka pomůže 
v tísni nebo ohrožení zdraví

„Výjezdy k chronicky nemocným 
lidem vyššího věku, u kterých dojde 
k náhlému zhoršení stavu, patří k těm 
nejčastějším. Proto Seniorskou obál-
ku zcela jistě využijeme. Je to další 
krok k vylepšení přednemocniční péče 
v rámci našeho regionu,“ vysvětluje 
Milan Klusák, ředitel jihomoravské 
záchranky.

Tiskopis Seniorské obálky, její 
vznik i  Pravidla pro vyplnění jsou 
k dispozici na webových stránkách 
www.seniorskapolitikajmk.cz a  jsou 
též zasílány zájemcům v elektronické 
podobě PDF. lp

Kontaktní osoba pro zasílání 
a další informace:

Dana Žižkovská, koordinátorka 
pro JmK, tel. 770 11 65 65, 

e-mail: dana.zizkovska@mpsv.cz, 
MPSV Na Poříčním právu 1, 

128 01 Praha 2.

Centrum sociálních služeb Znoj-
mo (dále Centrum) se hlásí do gran-
tového řízení spojeného s projektem 
Pomáhej pohybem, které vyhlásila 
Nadace ČEZ.

Cílem Centra je získat 150 000 ko-
run na nákup osobního automobilu 
pro pečovatelskou službu ve Znojmě.

Nadace ČEZ bude vybírat mezi 
všemi přihlášenými projekty, kte-
ré tak chtějí získat finanční podporu 
na  zkvalitnění svých služeb. Pokud 
bude Centrum mezi vybranými, bude 
mu spuštěna webová stránka komu-

nikující s mobilní aplikací EPP – Po-
máhej pohybem. Aplikace zaznamená 
sportovní aktivity uživatele telefonu, 
a to od běhu, chůze až po posilování, 
a podle množství pohybu se zároveň 
každému načítají body. Je na uživateli 
aplikace, kterému projektu body přidělí. 
Každý projekt - v případě znojemského 
Centra by to bylo v úvodu zmíněné 
pořízení automobilu – musí pro získání 
finanční podpory nashromáždit ve sta-
noveném časovém limitu určitý počet 
bodů. Požadovaný počet bodů i časový 
limit stanoví Nadace ČEZ.  pm

Centrum Sociálních služeb chce 
pohybem získat automobil

Novou ředitelkou Základní školy 
na Václavském náměstí ve Znojmě se 
od 1. srpna 2018 stane Renata Jaho-
dová, která ve funkci nahradí dlou-
holetého ředitele Vladimíra Pařízka. 

Tomu za dosavadní práci jménem 
vedení města poděkoval starosta Jan 

Nová ředitelka školy
Grois. Konkurzu se zúčastnili tři kan-
didáti. O  jmenování nové ředitelky 
rozhodla rada města na základě do-
poručení konkurzní komise. Renata 
Jahodová vystudovala Pedagogickou 
fakultu Univerzity Palackého v Olo-
mouci. Ve školství působí 22 let.  lp

Smyčcový soubor žáků znojem-
ské Základní umělecké školy si při-
psal další úspěch. 

V květnu přijali znojemští hous-
listé pod vedením učitele Marka Filipa 
pozvání do rakouského Hornu. V silné 
konkurenci orchestrů s mnohem del-
ší tradicí i zkušenějšími hráči obsadili 
ve své kategorii krásné druhé místo. Nut-

no říct, že za úspěchem souboru není jen 
zodpovědný a nadšený přístup hráčů, 
kteří věnují přípravě svůj volný čas, ale 
též podpora ze strany vedení umělec-
ké školy i trpělivá práce učitele Marka 
Filipa. Mladí hudebníci byli úspěšní již 
v minulosti. Již krátce po svém vzniku, 
v lednu tohoto roku, vyhráli soutěž ko-
morních souborů v Retzu.  lp

Smyčcový soubor uspěl v Rakousku
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Plemeno: kříženec Sibiřského Husky | Věk: 11 let
Eby je velmi hodná fenka. Po úmrtí majitele však dosti strádá. 
Doporučujeme ji ke zkušenému a trpělivému pánovi. Eby si zaslouží dožít 
v rodinném kruhu, kde by byla milována.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

EBY

Střechu bazénu na základní ško-
le v Příměticích čeká rekonstrukce. 
Opravy začnou v červenci a potrvají 
do konce prázdnin.

Střechu zničil na Nový rok po-
žár. Za příčinu byla označena zábavní 
pyrotechnika. Požár poškodil kromě 
izolace i střešní fólie, solární panely 
a jejich vedení. Hasící voda protékala 
dovnitř budovy, a  tak byly zničeny 
i vnitřní omítky. Statika střechy ale 

Na střechu bazénu 
vstoupí řemeslníci

zůstala neporušená, a  tak mohl být 
bazén dosud v provozu bez omeze-
ní. Během letních prázdnin teď do-
jde k odstranění všech následků po-
žáru, přičemž náklady na opravu se 
vyšplhaly na více než 1 200 000 ko-
run. Po  dobu stavby bude bazén 
v Příměticích mimo provoz. Plavci 
se ale mohou vyřádit na venkovní plo-
várně Louka, která je pro ně denně  
otevřená.  pm

Poslední volná místa na  dvou 
letních táborech nabízí znojemské 
Středisko volného času (dále SVČ).

Rodiče mohou přihlásit děti na Fil-
mařský tábor na hájence v Olbramkos-
tele (22.–27. 7. 2018), kde je čeká zábav-
ně kreativní tábor, kde si děti (9–12 let) 
vytvoří filmové štáby i krátký film. 
Kontakt: I. Herzigová, tel. 732 473 595,  

e-mail: herzigova.i@svcznojmo.cz, 
cena 2 500 Kč. 

A  dále jsou ještě volná místa 
na pobytový tábor Pětiboj na hájence 
v Olbramkostele (5.–10. 8. 2018) vhod-
ný pro nadšené sportovce (8–15 let). 
Kontakt: R. Souček, tel. 605 405 066, 
e-mail: soucek.r@svcznojmo.cz, cena  
2 300 Kč.  lp

Pošlete je na filmařský tábor

Potřetí se na konci května v areá-
lu Městské plovárny Louka ve Znojmě 
sešli sportovní nadšenci, aby prově-
řili své síly a možnosti v sedmnácti 
sportech.

Setkání mladých, začínajících spor-
tovců opět zorganizovala na výbornou 
Česká unie sportu. Pod heslem Sportuj 
s námi! si děti mohly vyzkoušet, který 
sport jim bude nejlépe „sedět“. Na vý-
běr měly fotbal, hokej, florbal, korfbal, 

Louka vyšperkovaná sporty
košíkovou, aerobic, tenis, taekwon-do, 
kanoistiku, atletiku, plavání, americký 
fotbal, volejbal, gymnastiku, národní 
házenou, cyklistiku, biketrial. Letos se 
pohybové aktivity zúčastnilo 650 dětí 
druhých a třetích tříd ze třinácti základ-
ních škol z celého znojemského regionu. 
Poděkování za perfektně připravenou 
akci patří celému organizačnímu týmu 
v čele s předsedou okresního sdružení 
ČUS Zdeňkem Kolesou.  lp

Studenti druhého ročníku oboru 
Cestovní ruch Marcela Svobodová, 
Melisa Hradová, Filip Hron a  Ma-
těj Kotrnec ze znojemské Přímky se 
díky nápadu zřídit WIFI na nádraží 
ve Znojmě dostali do finále projektu 
Můžeš to změnit! 

Studenti ze SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo svůj nápad prezentovali 
na půdě brněnské radnice. Na kon-
ferenci se zde seznámili s ostatními 
studenty i s politiky a úředníky. Stali se 
součástí týmu, ve kterém společně vy-
brali problém, který je štve, a s pomocí 
mentora vypracovali projekt vedoucí 
k nápravě. „Setkali se s osobami, které 
ovlivňují jejich život, mohli jim říci 

Přímka představila nápad
svůj názor a získat je pro svůj pro-
jekt,“ uvedla pedagožka Květoslava 
Pykalová. 

„Mladí lidé vidí ve svém okolí řadu 
věcí, které by bylo třeba zlepšit. Často 
jde o drobnosti, které denně otravují 
život obyvatel a vedou k jejich špatné 
náladě. Studenti mají na změny čas 
i energii. Chybějící zkušenosti a infor-
mace i potřebné kompetence a kontak-
ty mohou studentům doplnit místní 
politici a pracovníci obecních úřadů. 
Ti mohou energii a  zápal mladých 
lidí ve své obci nasměrovat tak, aby se 
začaly měnit věci k lepšímu,“ popsala 
smysl projektu Můžeš to změnit! Kvě-
toslava Pykalová.  lp

Děti z mateřské školy Dělnická 
v  březnu vyhnala ze tříd havárie 
vody. Přesto nad ní zvítězily. V bu-
dově teď začali pracovat řemeslníci.

Vytopená budova školky musela 
nejprve vyschnout. Havárie poškodila 
výmalbu a podlahy. To vše nyní dají ře-
meslníci do pořádku. Náklady na obno-
vu se vyšplhají téměř na 900 000 korun.

Děti našly do-
časné útočiště na zá-
kladní škole Pražská, 
konkrétně na  jejím 
odloučeném pracovi-
šti na Slovenské. Díky 
vstřícnému postoji 
ředitele a  obětavé 
práci všech pedago-
gů mohly na Sloven-
ské vzniknout pro 
mateřskou školu dvě 
třídy. Díky podpoře 
města Znojma škol-
ka bezplatně využí-
vala i Sportovní halu 
Dvořákova, ve které 
děti nacvičovaly pro 

Děti z Dělnické vyhnala 
voda, stejně zvítězily

projekt Česko se hýbe ve školách vy-
stoupení s názvem Hastrmánci. Před-
vedly ho poslední květnový den na ce-
lostátním finále v Praze a zvítězily! 
„Děti, učitelé a ostatní zaměstnanci se 
po havárii museli vypořádat s mnoha 
těžkostmi a zvládli to výborně. Moc 
děkuji všem za jejich práci,“ poděkoval 
starosta Jan Grois.  pm

 Choreografii Jiřiny Hubené a Dity Polachové na písničku Hastr-
mánci tančily 5–6leté děti.  Foto: Archiv školy
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Na slavnostním večeru v Domě 
umění rozdal potřinácté Okrašlovací 
spolek ve Znojmě svá ocenění za rok 
2017.

Od roku 2006 ho udílí osobnos-
tem nebo neziskovým organizacím 
za významný počin nebo dlouholetou 
významnou činnost na poli kultury, 
ekologie nebo badatelské práce v na-
šem městě a regionu. V současném 
ročníku Ocenění Okrašlovacího spol-

Okrašlovací spolek ocenil 
divadelníky i učitele

 Ocenění převzali členové Divadelního spolku Rotunda Draha Juračková, Emil Macoun 
a Marek Machal.  Foto: Archiv ZL

Nejnavštěvovanější turistický cíl 
města Znojemské podzemí bude pro 
návštěvníky ještě atraktivnější.

„Znojemské podzemí každoroč-
ně navštíví na 50 000 lidí. Jeho další 
zatraktivnění je tak žádoucí,“ říká sta-
rosta Znojma Jan Grois. 

Klasická prohlídková trasa, která 
nese název Tajemné znojemské pod-
zemí, bude už na podzim obohacena 
o nové figury. Rozšířena tak bude na-
učná stezka. 

Návštěvníci tak najdou v podzemí 
nové ukázky scén jako budování pod-
zemí z doby 14. století, ukázku úkrytu 
před vetřelcem, spadající do období 
17.  století, i ukázku toho, na co se 
podzemí v minulosti využívalo: jako 
sklep měšťanského domu (tady se 
vrátíme to 14.–15. století) i jako úkryt 
před válečným běsněním a  požáry 
v 16. století.

Kromě nových figur se budou 
rekonstruovat i  ty stávající. „Rekon-
strukce se dočkají figury živočichů 
v podzemí, skřetů a  figura alchymi-
sty. Vše budeme realizovat za plné-
ho provozu Znojemského podzemí,“ 

Znojemské podzemí obohatí nové atrakce

doplňuje František Koudela, ředitel 
Znojemské Besedy, která významnou 
památku města provozuje.

Práce, které by měly trvat tři mě-
síce, bude provádět firma Konfroň 
Production & Advertising, která 

v e-aukci podala nejvýhodnější na-
bídku. Náklady na  instalaci nových 
scén a rekonstrukci těch stávajících 
vyjdou na 900 000 korun. Naučná stez-
ka i s novými figurami bude kompletně 
k vidění v září 2018.  zp

 Ukázka scény s názvem úkryt před běsněním a požáry, která jako jedna z více scén v pod-
zemí přibude.  Foto: Archiv ZL

ku ve Znojmě získali Divadelní spolek 
Rotunda za 40 let úspěšné ochotnic-
ké divadelní tvorby, Jindřich Kania 
za dlouholetou nezištnou práci při 
vydávání zpravodaje Život farností 
Znojma, dále Simona Dunglová za ve-
dení malířských kurzů pro znojem-
skou veřejnost a učitel Karel Fojtík – 
za kreativní vedení znojemského Big 
Bandu a žákovského klarinetového 
souboru.  lp

VOC Znojmo předá 
Dětskému centru 
16 770 korun

Spolek VOC Znojmo oslavil své 
pomyslné 10. narozeniny nejen květ-
novým Festivalem vína VOC Znoj-
mo, ale také charitativním prodejem 
svých archivních vín. 

Záměrem bylo podpořit Dět-
ské centrum Znojmo, kterému Spo-
lek předá z  prodeje a  dražby vín 
16 770 korun. „Uvolnili jsme mimo-
řádně do  internetového prodeje ar-
chivní vína VOC Znojmo, která ne-
jsou na volném trhu k dostání. Dvě 
lahve jsme vydražili přímo 8. května 
na festivalu – jedno za 2 000 korun, 
druhé za neuvěřitelných 5 100 korun. 
Ještě jednou děkujeme všem,“ uve-
dl předseda VOC Znojmo František  
Koudela.  lp

O titul Sommeliera 
zabojují studenti 
i profesionálové

Asociace sommelierů ČR s part-
nery pořádá 21. a  22. listopadu 
již 6.  ročník soutěže sommelierů – 
Sommelier Moravy – která proběhne 
v Louckém klášteře. 

Soutěžit budou studenti i profe-
sionálové. Součástí programu jsou 
zajímavé přednášky i  exkurze. Více 
informací o  celé soutěži naleznete  
na www.sommeliermoravy.cz.  lp

Město pomůže 
kostelu sv. Kříže 

Znojmo ze svého rozpočtu po-
skytne půl milionu korun na  další 
opravy kostela Nalezení sv. Kříže.

Částka je určena na druhou eta-
pu opravy krovu, výměnu laťování, 
chemické ošetření krovu proti dře-
vokazným škůdcům, výměnu střešní 
krytiny i klempířských prvků, hro-
mosvodu, opravu a přezdění říms, pro-
vedení ochrany krovu a jiné související  
práce.

První etapa oprav kostela sv. Kříže 
proběhla v roce 2017. Město Znojmo 
v loňském roce poskytlo farnosti dota-
ci ve výši 450 tisíc korun. Využita byla 
například na opravu střechy a krovů 
části presbytáře kostela a na opravu 
havarijního stavu barokní krovové 
konstrukce z roku 1665. Více o opra-
vách kostelů Římskokatolické farnosti 
u kostela sv. Kříže naleznete na www.
farnostznojmo.cz/opravy. pm

Turistické informační centrum 
(dále TIC) se připravuje na hlavní se-
zónu. Na rozšíření služeb TIC získa-
la Znojemská Beseda dotaci ve výši 
95 000 korun. 

Projekt s názvem Rozšíření slu-
žeb Turistických informačních center 
ve Znojmě 2018 má za cíl například 
pořídit nové propagační materiály. 
Celkové předpokládané náklady pro-
jektu činí 130 000 korun. Znojemské 
Besedě, která má provoz TIC v ulici 
Obroková i  toho na Jižní přístupové 
cestě na starosti, byla přidělena dotace 
od Jihomoravského kraje, a to ve výši 
95 900 korun. 

Díky finanční podpoře mohly být 
do nabídky propagačních letáků, které 
TIC poskytuje, pořízeny nové materi-
ály. V českém, německém a anglickém 
jazyce informují nové letáčky turisty 
o areálu znojemského hradu. Dále se 
nechaly zhotovit i  ty, které naláka-
jí turisty i našince na úchvatné pěší 
procházky v Národním parku Pody-
jí. Zajímavým novým suvenýrem ze 
Znojma bude letos i pexeso s obrázky 
města, které rozšíří atraktivní nabídku 
upomínkových předmětů.  pm

Infocentrum 
se chystá 
na sezónu
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PLACENÁ INZERCE

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 
a až sedmi dalších měn.  Navíc do 31. 8. zcela bez poplatků.

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

moneta.cz

Teď máme pro Vaši dovolenou výhodný kurz chorvatské kuny 

Kuny teď výhodně na cestu k Jadranu.

MNT_KUNY_ZNOJEMSKE_LISTY_204x134.indd   1 15/05/18   17:16

 Znojmo je jediné v České republice, které si světově uznávaná sopranistka Anna Prohas-
ka vybrala pro svůj úspěšný hudební projekt Had a Oheň. S orchestrem Il Giardino Armonico 
vystoupí 29. 7. v jízdárně Louckého kláštera.  Foto: Harald Hoffmann

 Hostina na  zámku ve  Vranově nad Dyjí 
nabízí 22. 7. vybrané lahůdky spojené s  ví-
nem. Hostinu doprovází hudba a  tanec. 
 Foto: Lenka Jíšová

Od 12. do 29. července ovládne 
město Znojmo a jeho okolí Hudební 
festival Znojmo 2018.

Již 14. ročník ponese motto Svár 
duše s  tělem a  opět snoubí hudbu, 
vyhlášená vína a přátelskou atmosfé-
ru letního Znojma. Festival v  tomto 
roce získal od města Znojma půlmi-
lionovou finanční podporu, která se 
odrazila i v programové nabídce. Festi-
valovým zahajovacím projektem bude 
oratorium Svár duše s tělem v unikát-
ním vlastním nastudování a dobové 
hudební interpretaci souboru Czech 
Ensemble Baroque (několikerá no-
minace hudebníků na prestižní Ceny 
Thálie).

Nesporně publikem nejvíce očeká-
vanou hvězdnou osobností bude dlou-
holetý patron festivalu Pavel Šporcl. 
Houslový virtuóz se představí ve dvou 
koncertech. Na jeden si přizve i svého 
bratra Petra Šporcla, který se řadí mezi 
nejlepší současné violoncellisty české 
hudební scény.

Vedle stálic programu jako je kon-
cert malých géniů, koncert při svíč-
kách (letos budou pro velký zájem 
publika dva), piknik v přírodě nebo 
koncert znojemských hudebníků se 

Hudební festival s hvězdami i záchodovým koncertem

objeví novinky. Varhanní matiné 
po kostelích spojí českou a rakous-
kou stranu. Hudební festival Znoj-
mo zároveň v tomto ročníku pořádá 
více koncertů v Rakousku. Dle slov 
prezidenta festivalu Jiřího Ludvíka 
chce spolupráci do budoucna ještě více 
posílit s výhledem na připravovanou 
Zemskou výstavu v roce 2021, o kterou 
usiluje Retz i Znojmo.

Bezesporu největší zahraniční 
hvězdou, kterou festival přiveze, bude 
proslulý italský ansámbl Il Giardino 
Armonico, držitel Ceny Grammy 
s označením nejuznávanější orchestr 
staré hudby na světě. Spolu s ním vy-
stoupí oceněními ověnčená operní 
diva Anna Prohaska.

Charirativní aktivity festivalu do-
posud směřované na uherčický zámek 

se mění. Koncert zde bude i letos, ale 
dobročinná aukce se přesouvá do kláš-
tera v Louce, kde se budou v jeho pro-
spěch opět dražit exkluzivní vína, a to 
na (Ne)vážném neboli „záchodovém“ 
koncertě, za  nímž stojí významný 
sponzor firma LAUFEN. 

Vstupenky a celý program najdete 
na TIC na Obrokové ulici. Více také 
na www.hudbaznojmo.cz.   lp
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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, 
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: 28. duben až září, svátky 
Út–Ne 9.00–17.00.

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

Novinka!
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Otevřeno denně od 28. dubna 
až do října (mimo ZHV 14.–16. 9. 2018). 
Prohlídky v 9.30 a v 15.30. Sraz vždy 
u Radniční věže, Obroková ul.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben až říjen Po–Ne 
9.30–17.30.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: duben až září Út–Ne 
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt 
hodiny před zavírací dobou). Vstup 
pouze za příznivých klimatických 
podmínek!
 
MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září Po–St, 
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45. 
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 
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. Stálé 
expozice: Staré umění Znojemska, 
Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno (i ve svátky 5.–6. 7., 28. 9.): 
červen až září Po–Ne 9.00–17.00. 
(poslední prohlídka v 16.00).

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno po telefonické domluvě 
1. května až 30. září.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: březen až červen 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: červen 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 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA 
otevřena: květen až září Po–Čt, Ne 
9.00–21.00, Pá a 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: červen až 16. září Po–So 
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: duben až červen, září, říjen 
So, Ne 9.00–19.00, červenec, srpen 
Po–Ne 9.00–19.00.

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. 

Divadelní prázdniny do září 2018.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

12.–29. 7. 2018 ZNOJEMSKÝ 
HUDEBNÍ FESTIVAL 2018
Znojmo a okolí – 14. ročník letního 
festivalu s podtitulem Svár duše 
s tělem. Více na str. 13.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – dlouhodobá 
výstava volně navazující na stálou 
muzejní expozici černého řemesla 
představuje drobné kovářské práce, 
vývěsní cedule a štíty, železo v době 
válečné, lampy, lucerny a svícny, 
krásu zámečnictví, ale také lékařské 
nástroje či šperkařství se zlatnictvím.

2. 4. – 27. 6. PESTRÁ PALETA 
LOJZY BUDÍKA
Dům umění – retrospektivní výstava 
obrazů malíře Jižní Moravy a umělce 
působícího v regionu Podyjí.

11. 5. – 26. 8. ZAHRADA NAŠÍ 
MINULOSTI
Dům umění – secesní keramika 
z Vranovské Vsi, výstava ze sbírky 
Jiřího Hořavy.

17. 5. – 29. 7. PROMĚNY – 
ZNOJMO ZNÁMÉ, MÉNĚ ZNÁMÉ 
I NEZNÁMÉ
Dům umění – obrazy znojemského 
malíře Pavla Davida.

15. 6. – 30. 9. ZA STARÝCH ČASŮ 
Znojemský hrad – druhá ze tří 
letošních výstav k 140. výročí 
Jihomoravského muzea ve Znojmě.

DALŠÍ AKCE

1. 6. – 30. 9. LÉTO 
NA CORNŠTEJNĚ 
Zřícenina hradu Cornštejn – 
ve správě Jihomoravského muzea 
ve Znojmě, které připravilo 
na červenec a srpen pestrý 
prázdninový program 
pro návštěvníky hradu (šermíři, 
divadélka, expozice v podzemí). 
Program na www.muzeumznojmo.cz.

1. 7. – 31. 8. ZNOJEMSKÉ 
KULTURNÍ LÉTO
Město Znojmo – celý program na str. 8.

3. 7. – 28. 8. POHÁDKOVÉ LÉTO 
V DOMĚ UMĚNÍ
Dům umění, vždy od 16.00.
 3. 7.  Řád červených nosů – Obrázky 

ze života hmyzu
 10. 7. Divadlo Kejkle – O kůzlátkách
 17. 7.  Dřevěné divadlo – O princi 

z knížky
 24. 7.  Na větvi – Kouzla skřítků
 31. 7.  Divadlo ELF – Plaváček

12. 7. SECESNÍ KABARET
Minoritský klášter – kultura odívání 
20. let formou módní přehlídky, 
swing, jazz i sklenička sektu. 
Dresscode ve stylu 20. let vítán. 16.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ

14.–16. 9. 2018
PRODEJ VSTUPENEK v TIC,  

Obrokova ul. 

Vstupné: 
350 Kč dvoudenní vstupenka 

pro dospělé,
250 Kč dvoudenní vstupenka 

pro studenty a seniory 
(prodej v síti TICKETSTREAM).

Zvýhodněné vstupné do 31. 8. 2018!
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 NENECHTE SI UJÍT

 OCHUTNÁVKY 

Vyberte si rajské posezení, prohlídku s NAVAJN 
nebo zahrádkovou Wine bar Chatku 
Ani v  létě nesmí ve  vinařském Znojmě chybět příjemné ochutnávky 
místních skvělých vín a  to na  netradičních místech. Vždyť letos zahájí 
ochutnávka 4. července i Znojemské kulturní léto. Připraví ji společnost 
NAVAJN, letošní tříletý oslavenec. Ujít si rozhodně nenechejte ani měst-
skou Rajskou vinici pod kostelem sv. Mikuláše, kde dostanete jako bo-
nus nádherný výhled na řeku Dyji. Vítěz nejlepšího mázhauzu vinobraní 
2017 Wine Bar Chatka zase láka k posezení na své zahrádce v srdci města 
Znojma na Masarykově náměstí.  lp

 HRADOVÁNKY
Na znojemském hradě najdete výstavu i Hradovánky 
Pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě připravili na letní měsíce 
na znojemském hradě hned několik aktivit. Od 15. června je zde otevřena 
výstava Za starých časů. Druhá ze tří letošních výstav k 140. výročí Jiho-
moravského muzea ve Znojmě je zaměřena především na nejstarší histo-
rii muzea. Návštěvníci zde vidí částečnou rekonstrukci pracovny kustoda 
muzejních sbírek, zásadní osobnosti v  dějinách muzea, Antona Vrbky. 
Prezentovány jsou také dobové fotografie a další předměty.
A pod jeden název Hradovánky 2018 ukryli muzejníci hned několik zá-
bavných akcí na hradě: 
Pověstmi protkaný hrad znojemský – 26. 7., 9. 8. a 23. 8. ve 20.30
Večerní prohlídky znojemského hradu doplněné o regionální pověsti.
Znojemským hradem s princeznou – 11. 7., 1. 8. a 29. 8. v 16.00
Hradem provází hraběnka z Deblína. 
Hradní tvoření aneb z Vrbkova šuplíku – 25. 7. a 15. 8. v 16.00
Tvůrčí dílničky pro děti a jejich rodiče či prarodiče k výstavě Za starých 
časů připomínající vznik znojemského muzea.
Středověký (šermířský) cirkus – 19. 7. v 17.00 
Tematické vystoupení skupiny historického šermu ALBION.
Šermířské vystoupení – 30. 8. v 17.00
Vystoupení skupiny historického šermu Přemyslovci. lp

 TURNAJ
Rytířský jezdecký turnaj s hudbou a v příkopě

V  rámci kultur-
ního léta pořádá 
Znojemská Bese-
da 13.  července 
Rytířský jezdecký 
turnaj. Středověké 
klání na  koních 
v podání Divadelní 
a kaskadérské spo-
lečnosti Štvanci 
bude mimořádnou 
podívanou pro ná-
vštěvníky Znojma 
všech věkových 
kategorií. Program 

v  atraktivním prostředí hradebního příkopu bude doplněn o  dobové 
hry pro děti a dobovou hudbu Lucrezia Borgia. Návštěvníci budou mít 
možnost prohlídky Střelniční věže, která je jednou z obranných věží zno-
jemského hradebního opevnění. Začátek turnaje v 16.00 a v 19.00 hodin. 
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.  lp

 BITVU
Bitva u Znojma a Suchohrdel 1809 rozburácí oblohu
Připomeňte si 14. a 15. července slavnou Bitvu u Znojma a zažijte rekon-
strukci bitevního střetu z roku 1809 – v sobotu nedaleko Dobšic a v ne-
děli u  Suchohrdel. V  parku vedle Louckého kláštera můžete od  pátku 
navštívit vojenské ležení. Na  sobotní večer je připraven komponovaný 
program přímo v areálu kláštera.  lp

Na červenec připravila znojemská 
šperkařka Iveta Hlobilová ve  svém 
ateliéru ArtFashion již podruhé vý-
tvarně řemeslné dílny pro děti.

Malí i větší výtvarníci od 6 do 15 let 
tak budou mít bohatý program od pon-
dělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00 ho-
din. Své výrobky si odnesou každý den 
s sebou domů. „Letos se s dětmi vydá-
me po stopách známých umělců a jejich 
tvorby. Každý den se hravou formou 

seznámíme s jedním významným umě-
leckým dílem a budeme samozřejmě 
také sami tvořit. Čekají nás nejrůznější 
výtvarné a řemeslné techniky, procház-
ky po Znojmě a okolí, návštěva ateliéru 
jednoho z místních výtvarníků i ně-
které z aktuálních výstav,“ prozradila 
lektorka. 

Volné termíny jsou 9.–13. červen-
ce a 23.–27. července 2018. Podrob-
nosti získáte na tel. 602 395 544.  lp

Lákavé výtvarné dílny pro děti

Městské divadlo Znojmo opět 
připravilo tradiční nabídku abonmá 
na divadelní sezónu 2018/2019.

Vybírat si můžete ze čtyř předpla-
titelských skupin, a to tří činoherních 
a  jedné hudební. Divadelní sezóna 
bude zahájena 3. října komedií Můj 
nejlepší kamarád, ve  které uvidíte 
Aleše Hámu, Terezu Kostkovou nebo 
Nelu Boudovou. Herecké umění ale 
přijedou do Znojma ukázat i Chantal 
Poullain a Martin Kraus ve hře Šest 
tanečních hodin v šesti týdnech, Miro-
slav Táborský ve vlastní režii hry Od-
volání, cenou Thalie ověnčený Ondřej 
Kavan, Kristýna Hrušinská s mamin-

Zveme vás do divadla
kou Miluší Šplechtovou nebo v kome-
dii Pension pro svobodné pány Patrik 
Děrgel s Annou Fialovou. Z hudebních 
hvězd uslyšíte legendu světové opery 
Gabrielu Beňačkovou či smyčcové trio 
Inflagranti a další. Kompletní nabídku 
najdete již nyní v brožuře v TIC na Ob-
rokové ulici.

Dosavadním předplatitelům rezer-
vujeme jejich letošní místa do 31. čer-
vence 2018. Poté budou dána k dispo-
zici novým zájemcům, kteří si abonmá 
mohou zakoupit od 1. do 11. září 2018. 
Platbu je možné provést pouze v TIC 
na Obrokové ulici (tel. 515 222 552). 
Abonentka je přenosná.  lp

Součástí Znojemského hudební-
ho festivalu bude 26. července cha-
ritativní koncert na podporu dárcov-
ství kostní dřeně. Zahraje ho v Česku 
naprosto ojedinělé uskupení Prague 
Cello Quartet.

Čtveřice cellistů zahraje na dřeň
Čtveřice mladých violoncellis-

tů v sobě skrývá hudební preciznost 
a  talent pro dramatično, jelikož svá 
vystoupení vždy zpestřují vtipnými 
scénkami, v hlavní roli s jejich hudeb-
ními nástroji. Koncertní show bude 

složena ze známých skladeb 
klasických mistrů, ale i popu-
lárních melodií. „Mám velikou 
radost, že můžeme publiku 
díky organizátorům festivalu 
a hlavně podpoře obce Chva-
lovice představit toto originál-
ní hudební seskupení, “ uvedla 
organizátorka koncertu Iveta 
Hlobilová z kampaně Znojem-
sko na dřeň.

Koncert se bude konat 
26. července v  18.00 hodin 
na  nádvoří Jihomoravské-
ho muzea. Vstupné ve  výši 
200 korun budou posluchači 
vkládat přímo na místě do za-
pečetěné kasičky. Výtěžek 
bude poté poslán na sbírkový 
účet Nadace pro transplantace 
kostní dřeně. Již nyní je možné 
si na e-mailu iveta.hlobilova@
znojemskonadren.cz vstupen-
ky rezervovat.  lp

 Prague Cello Quartet tvoří čtveřice mladých 
umělců – Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a Ivan 
Vokáč.  Foto: Archiv PCQ
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Znojmo na začátku června hos-
tilo fotbalový turnaj čtyř regionů, 
který v rámci spolupráce každoroč-
ně pořádají tři kraje České republiky 
a spolková země Dolní Rakousko. 

Místo turnaje každoročně rotuje 
mezi regiony, letos bylo na řadě právě 
Znojmo. Na znojemském stadionu se 
tak utkaly týmy reprezentující Jiho-
moravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj 
Vysočinu a Dolní Rakousko. 

Zahájení turnaje a záštitu nad ním 
převzala členka Rady Jihomoravského 

Fotbalisté čtyř regionů 
prohnali míč po stadionu

kraje Jana Pejchalová spolu se staros-
tou Znojma Janem Groisem. Fotbalové 
sestavy byly složené z hráčů ve věku 
15 a 16 let. Po vzájemných zápasech 
zvítězili Jihočeši. Druhé místo obsadili 
fotbalisté Kraje Vysočina, třetí patří 
Jihomoravskému kraji a „bramboro-
vou“ medaili převzali hráči z Dolního 
Rakouska. Poděkování patří všem or-
ganizátorům včetně dvou škol, SOŠ 
Dvořákova a GPOA Pontassievská, 
které poskytly sportovcům ubytování 
a stravu.  tz

 Vyhlášení výsledků a předání pohárů bylo v režii místostarosty Znojma Jana Blahy, který 
předal pohár vítěznému fotbalovému týmu z Jižních Čech.  Foto: Archiv ZL

 Jiří Křivánek a  Jan Fojtík v  cíli náročného závodu Cape Epic. 
 Foto archív Jiřího Křivánka

Dvakrát bronz a  jednou čtvrté 
místo – to je úspěch florbalových 
týmů ZŠ Mládeže na republikových 
finálových soutěžích v různých věko-
vých kategoriích. 

Žáci 6. a 7. ročníků získali bronz 
na Mistrovství ČR (dále MČR) v Uher-
ském Brodě, žákům 8. a 9. ročníků 
umístění na stupních vítězů uniklo 
a skončili na 4. místě na MČR v Pra-
ze. Bronzovou medaili získali i žáci 
I. stupně na MČR v Ostravě. Na ZŠ 

Florbalisté ZŠ Mládeže opět úspěšní
Mládeže se sportovcům zkrátka daří. 
Dělené 4.–5. místo si vykopali ve fut-
salu na MČR žáci 7. ročníků. 

O svých zážitcích se žáci rozpoví-
dali na znojemské radnici, kde je při-
jal starosta Znojma Jan Grois. „Všem 
týmům gratulujeme! Přeji krásné 
prázdniny bez úrazů a v příštím roce 
další úspěchy,“ pogratuloval za vedení 
města starosta Grois. Více k  jednot-
livým úspěchům naleznete na webu 
školy.  pm

Volejbalisté a  volejbalistky 
ZŠ  Prokopa Diviše v  Příměticích 
uspěli na finále volejbalové Sportov-
ní ligy základních škol v Karlových 
Varech, kde soupeřilo 12 nejlepších  
týmů ČR!

Zlato a bronz z republikového finále!
Děvčata si přivezla bronzové me-

daile a chlapci byli zlatí. Atmosféru 
finálového zápasu chlapců ve Varech 
sledovalo na 800 diváků a přenášely ho 
i televizní kamery (odkaz: www.bit.ly/
volzsprim). pm

Tour de France horských kol. To 
je přezdívka etapového závodu Cape 
Epic, který se jede v náročných pod-
mínkách jižní Afriky a je určen bike-
rům. Mezi 680 dvojicemi, které se letos 
postavily na start, 
byl i   znojemský 
závodník Jiří Křivá-
nek, který náročný 
podnik absolvoval 
po boku Jana Foj-
tíka. 

„Př ipravova l 
jsem se na triatlon 
a úplně na poslední 
chvíli jsem dostal 
nabídku od  Hon-
zy Fojtíka. Týden 
před závodem mi 
volal, že mu vypadl 
parťák, jestli bych 
do toho s ním ne-
šel... Tak jsem jel. 
Bohužel tři dny před závodem jsme 
chytili žaludeční problémy, které tam 
sice měl skoro každý, ale u ostatních 
trvaly tak den, den a půl. U mě to bylo 
deset dní, docela jsem to protrpěl,“ uve-
dl Jiří Křivánek k tomu, jak se do jižní 
Afriky dostal a co ho tam čekalo.

Nakonec i přes zdravotní problé-
my skončili s Janem Fojtíkem v popře-

Cyklista Jiří Křivánek 
skončil 28. na Cape Epic

dí elitní kategorie, na 28. místě. „Když 
tam stojíte v jedné řadě s mistrem světa 
a s olympijským vítězem a s těmi nej-
lepšími na světě, tak je to dobrý pocit 
a velká motivace. Nebýt těch zdravot-

ních problémů, asi bychom se pohybo-
vali o deset, dvanáct míst více vpředu, 
ale na to, jak jsem na tom byl, mohu 
být spokojený,“ dodal Jiří Křivánek. 

Ten si nyní s chutí zajede sobotní 
Znovín Cup a pak už se bude připra-
vovat na zářijové mistrovství světa 
v triatlonu, které se podobně jako Cape 
Epic koná rovněž v jižní Africe.  eks


