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Pravidelné týdenní repor ty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí aplikace  
Zlepšeme Česko – 
Mobilní rozhlas! 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Během letních prázdnin mají 
do Znojma naplánovanou cestu hu-
dební i hokejové hvězdy. Uvidíte je 
v akci a některé z nich možná potkáte 
i v ulicích města.

S příchodem prázdninových měsí-
ců nabízí město svým obyvatelům i ná-
vštěvníkům bohatý program v rámci 

V létě k nám míří hvězdy
Znojemského kulturního léta. Najdete 
v něm desítky koncertů, některé se 
světovými hvězdami, dále letní kino, 
divadelní představení, zajímavé vý-
stavy, degustace vín na netradičních 
místech i pohádky pro děti. Vodáci 
už mají připravené lodě na řece Dyji. 
V plném provozu jsou venkovní kou-

paliště Louka i menší v Mramoticích. 
Navíc v  červenci se mohou zvláště 
sportovní fanoušci těšit na novinku – 
jednodenní exhibiční akci Znojmo 
žije hokejem. Návštěvou ji poctí velké 
hokejové hvězdy. O tom všem, ale také 
o aktivitách radnice, se dozvíte více 
uvnitř Listů.  lp

Tichá linka 
pro neslyšící

Lepší komunikaci s  neslyšícími 
nabízí Městský úřad ve Znojmě, a to 
prostřednictvím Tiché linky.

Radnice se zapojila do projektu 
s názvem Bezbariérová komunikace 
pro neslyšící, který má za cíl pomá-
hat osobám se sluchovým postižením 
v komunikaci při vyřizování úředních 
záležitostí prostřednictvím aplikace 
Tichá linka. Projekt zaštiťuje nezisková 
organizace Tichý svět.

„Lidé se sluchovým postižením trpí 
komunikační bariérou a my se za po-
moci této služby chceme pokusit o její 
prolomení,“ vysvětluje snahu o lepší 
služby občanům místostarosta Znojma 
Jakub Malačka.  Pokračování na str. 2.

Šestadvacet z jednatřiceti zastu-
pitelů města Znojma zvedlo ruku pro 
podání žádosti o dotaci na revitaliza-
ci vnitrobloku Dukelských bojovníků 
a Sokolovská.

„Jde o vnitroblok sídliště s osmi 
panelovými domy, kde se od poloviny 
70. let minulého století, kdy sídliště 

Na zelené pásy mezi domy žádají dotaci
vzniklo, neinvestovalo. To jsme se roz-
hodli změnit,“ říká starosta Znojma 
Jan Grois a dodává: „V roce 2015 pro-
běhlo veřejné projednání projektové 
dokumentace, která řešila kompletní 
opravu právě těchto prostor. Doku-
mentaci jsme následně doladili podle 
přání občanů, kteří si například místo 

vodního prvku zvolili lanový herní 
prvek.“ Dotaci žádá město ze Státní-
ho fondu rozvoje bydlení, konkrét-
ně z programu Regenerace veřejných 
prostranství na sídlištích. Není to ale 
poprvé, co o dotaci Znojmo žádá. Sna-
hu získat dotaci mělo město již vloni. 
 Pokračování na str. 3.

Poplatek 
za odpady

O b ča n é  m a j í  p o s l e d n í  d ny 
na uhrazení poplatku za odstraňo-
vání komunálních odpadů. 

Poplatek 400 korun je splatný 
k  30.  červnu 2019. Platit je možné 
na pokladně MÚ Znojmo na ulici Ob-
roková 12. Lze využít platbu poštovní 
poukázkou (na vyžádání), bankovním 
převodem nebo prostřednictvím služby 
SIPO České pošty. Více na www.znoj-
mocity.cz pod odborem finančním. pm
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ČESKÁ TELEVIZE VE ZNOJMĚ 
Česká televize vysílá od  konce 
dubna nový vinařský cestopis 
Krajinou vína, jehož průvodcem 
je Václav Žmolík. Díl věnovaný 
odrůdě Veltlínské zelené, typické 
pro zdejší region, natáčel štáb 
v centru Znojma, ve Vlkově věži, 
informačním centru VOC Znojmo 
i ve vinicích. Premiéru odvysílá te-
levize 27. června ve 20.55 na ČT2. 
Každý díl je po odvysílání dostup-
ný na iVysílání ČT.

NÁVRHY NA CENU
 JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2019
Stejně jako v předchozích letech 
bude i v letošním roce udělena vý-
znamným osobnostem našeho re-
gionu Cena Jihomoravského kraje. 
Návrhy mohou podávat zastupi-
telé, obce, spolky, ale i  jednotliví 
obyvatelé kraje až do 31. červen-
ce. Více na webových stránkách  
www.kr-jihomoravsky.cz.

NOVÁ ZELEŇ U DIVADLA
V  květnu pracovali pracovníci 
Městské zeleně Znojmo na úpra-
vách prostranství kolem Měst-
ského divadla. Došlo zde k rekon-
strukci již dosluhujícího závla-
hového systému, nově byl vyset 
trávník a zeleň doplní nové keře 
růží a magnolie.

JEDNÁNÍ ZASTUPITELŮ V ZÁŘÍ
Zastupitelé města Znojma se se-
jdou v druhé polovině roku ještě 
třikrát. První termín je stanoven 
na pondělí 2. září. V harmonogra-
mu je dále 11. listopadu a poslední 
jednání, které bude spojeno i s po-
třebou schválení nového rozpočtu, 
proběhne v pondělí 9. prosince.

LÉTO S BLANÍKEM VE ZNOJMĚ 
Rádio Blaník míří se svým pro-
gramem v  sobotu 29. června 
do Znojma. Na Horním náměstí 
se vystřídají hudební osobnosti, 
vystoupí Václav Neckář, Petra 
Janů a také Martin Motýl. Chybět 
nebudou soutěže o ceny, stánky 
s  občerstvením, studio Rádia 
BLANÍK a spousta hezkých dárků. 
Každý si odnese nové CD s názvem 
20 LET HEZKY ČESKY, kde najdete 
20 nejoblíbenějších českých písní 
za  posledních 20 let. Vstupné 
na akci je zdarma. Program star-
tuje v 17.00 hodin. 

BRUSLENÍ NA UMĚLÉM 
KLUZIŠTI
Přijďte si zabruslit na zimní stadion. 
Denně je tu přístupné umělé kluzi-
ště, a to od 16.00 do 18.00 hodin. 
Bruslení je pro všechny zdarma!

Pokračování ze str. 1.
Městský úřad zakoupil tablet a přes 

webové stránky www.tichalinka.cz byl 
bezplatně zaregistrován do systému 
Tichá linka. „Tablet bude lidem pri-
márně přístupný na podatelně měst-
ského úřadu na ulici Obroková 1/12, 
kde byli neziskovou organizací proško-
leni dva zaměstnanci úřadu k užívání 
této aplikace,“ dodává Malačka.

Systém nabízí neslyšícím dvě mož-
né služby. Neslyšící klient může být 
dálkově spojen s osobou, která ovládá 
znakovou řeč a bude tak plnit úkol tlu-

Tichá linka pro neslyšící
močníka při komunikaci mezi úřední-
kem a klientem. Lze také využít službu 
online přepisu. Přepisovatel přepisuje 
mluvenou řeč do textu, který se ihned 
zobrazí osobám se sluchovým posti-
žením na monitoru, kde si jej mohou 
přečíst. Tuto službu využívají převážně 
neslyšící, kteří například neovláda-
jí znakovou řeč. Služba bude lidem 
samozřejmě nabízena zcela zdarma. 
„Snažíme se pro všechny občany ne-
ustále zkvalitňovat služby městského 
úřadu,“ říká místostarosta Jakub Ma-
lačka. zp

 Místostarosta Jakub Malačka ukazuje 
znak Tiché linky v podatelně úřadu.  Foto: zp

 Vítězný návrh vodního prvku na Horním náměstí.

Umístění vodního prvku na Horní 
náměstí je častým podnětem disku-
zí mezi znojemskými občany, proto 
se radnice rozhodla začátkem roku 
vypsat architektonicko-výtvarnou 
soutěž na jeho umístění. Vítěze od-
tajnila radnice 18. června v Louckém 
klášteře. 

Soutěž byla vyhlášena podle pra-
videl České komory architektů, hlavní 
slovo tak měli odborníci na architektu-
ru, veřejný prostor a technologii, niko-
liv politici. Předsedou poroty byl archi-
tekt Aleš Burian. Přizván byl i zástupce 
Národního památkového ústavu.

Vítězná kašna 
bude Korunou Znojma

Autorem vítězného návrhu „Ko-
runa Znojma“ je Ing.  arch. Štěpán 
Matějka ze Ždáru nad Sázavou. Ten 
se také osobně ujal prezentace svého 

Koruna Znojma má ochladit Horní náměstí

díla a veřejnosti přiblížil jeho vzhled 
i funkčnost. Sám o něm říká: „Znojmo. 
Významné moravské královské město, 
kde byl krátký čas pohřben i král Pře-
mysl Otakar II. Vodní prvek doplňuje 
stávající barokní kašny na dalších zno-
jemských náměstích do „trojkašní“. 
Naše kašna má proto archetypální tvar 
poukazující na bohatou královskou 
historii města, svým zpracováním je 
ale prvkem patřícím do 21. století. Jako 
bývá na dortu třešnička, na Horním 

náměstí to je Koruna,“ shrnuje Štěpán 
Matějka.

Představeny byly i dva další oceně-
né návrhy (umístěné na 2. a 3. místě) 
a tři odměněné. Stejně tak bylo k vidě-
ní dalších 45 soutěžních návrhů. 

S  vítězem nyní město vzejde 
v  jednání a mělo by na  tento archi-
tektonický návrh nechat zpracovat 
podrobnou projektovou dokumentaci. 
Vodní prvek by se mohl budovat příští  
rok.  pm

Výstava všech soutěžních návrhů 
bude až do konce července k vidění 
v uličce mezi radnicí a obchodním 
domem Dyje.

 Kašnu restauroval akademický sochař Petr Roztočil. Foto: zp

Restaurátorské práce na kašně 
na Masarykově náměstí jsou u kon-
ce. Kolemjdoucí už opět vidí z kašny 
tryskat vodu. 

„Jsem rád, že se vše stihlo do začátku 
léta. Každý vodní prvek, každé ochlazení 
v jinak rozpáleném centru Znojma je 
potřeba,“ říká starosta Jan Grois.

Poté, co byla kašna ke konci loň-
ského roku celkově očištěna (spárování 
i  její povrch), se na  jaře přistoupilo 
ke spárování speciálním tmelem za-
stavujícím průnik vody mezi kvádry, 
které kašnu tvoří.   zp

Kašna na Masarykově náměstí je plná vody
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Tvoříme Znojmo: 
30 návrhů zlepšení
Občané Znojma a  jeho měst-
ských částí podali celkem 30 ná-
vrhů do participativního rozpoč-
tu, do projektu Tvoříme Znojmo. 
14 z nich jsou projekty pro město 
Znojmo a 16 odevzdali občané 
z městských částí. Nyní probíhá 
posuzování příslušnými odbory, 
aby se zjistila realizovatelnost 
návrhů. Které z nich postoupí dále, 
bude známé do  poloviny srp-
na. Navrhovatelé mohou na svůj 
projekt získat až 750  000  ko-
run. Aktuální informace najdete  
na www.tvorimeznojmo.cz. 

Městská zeleň 
jezdí elektromobily
Městská zeleň Znojmo má nově 
k dispozici dva elektromobily. Vy-
užívány budou zejména při údržbě 
parků či hřbitovů.  Výhodou elek-
tromobilů je jejich ekonomičnost, 
tichá jízda a nulové vypouštění 
škodlivých emisí. Cena jednoho 
čtyřmístného a  jednoho dvou-
místného vozidla činí dohromady 
2,3 mil. Kč, přičemž 1,2 mil. Kč bylo 
hrazeno z dotace od Státního fon-
du životního prostředí. 

Zbourali objekt na Pražské
V půli června byla zahájená plá-
novaná demolice posledního 
objektu bývalého sídla Městské 
zeleně na Pražské ulici. Bourací 
práce prováděla speciální technika 
a trvaly 4 dny. Nyní firma provádí 
třídění suti, odklízí odpad a srov-
nává terén. Město chce prostor 
dále využívat pro parkování. Zda 
se tu vybuduje klasické parkoviště, 
nebo parkovací dům, vedení zatím 
nerozhodlo.

Koncerty ke 100. výročí
Základní umělecká škola Znojmo 
uspořádala dva ojedinělé koncer-
ty. Vyvrcholily tím oslavy stoletého 
výročí českého hudebního škol-
ství ve Znojmě. Téměř sedmdesát 
muzikantů znojemské hudební 
školy a Musikschule Retz sestavilo 
společný orchestr, který zahrál 
díla Wolfganga Amadea Mozarta, 
Vítězslava Nováka a dalších. 

Pivní slavnosti trhly rekord
5. ročník Pivních slavností, které 
se konaly v sobotu 8. června, hlásí 
rekordní objem vyčepovaných 
piv. Celkem se vypilo 15 tisíc litrů 
zrzavého moku, z toho na 12 tisíc 
Znojemského piva, a odhadem do-
razilo asi 14 tisíc návštěvníků. Příští 
ročník Pivních slavností ve Znojmě 
se bude konat 13. června 2020.

STALO SE

 Vizualizace revitalizace.

Pokračování ze str. 1.
„O dotaci jsme žádali už vloni, 

nebyli jsme úspěšní. Proto letos žá-
dost podáváme znovu. Tím pádem 
nebudeme revitalizaci vnitrobloku 
realizovat letos, ale příští rok a v roce 
2021, za jeden rok se totiž všechny nut-
né práce pravděpodobně nestihnou,“ 
vysvětluje místostarosta Jakub Ma-
lačka. Celkové náklady na revitalizaci 
vnitrobloku Dukelských bojovníků 
a Sokolovská jsou 20 300 000 korun. 
„Žádáme o maximální možnou do-
taci, tedy o 6 000 000 korun. Vlastní 
podíl spolufinancování města tedy 
bude, v případě získání dotace, o  to 
nižší, 14 300 000 korun,“ vypočítává 
Malačka.

V  rámci kompletní revitalizace 
vnitrobloku se opraví chodníky, veřej-
né osvětlení, obnoví se zeleň, postaví 
dětské hřiště, pískoviště a další dvě od-

Na zelené pásy mezi domy žádají dotaci

počinkové plochy. Herní prvky budou 
jednoduchého moderního vzhledu, 

odpovídající celkovému konceptu re-
vitalizované plochy.  zp, lp

 Od 1. července se bude parkovat u zavře-
né restaurace Diana. Foto: Archiv ZL

Hned tři komunikace letos opra-
vuje znojemská radnice. Celkově 
do jejich oprav investuje 20,6 milionů 
korun. Rekonstrukce ulic Bala a Na Vy-
hlídce se blíží do finále, zatímco práce 
na kompletní rekonstrukci ulice U Ryb-
níka v Příměticích se s prázdninami 
rozběhnou. Naplno stavbaři nyní pra-
cují v ulici Otokara Březiny.

V ulici Bala a Na Vyhlídce měs-
to investovalo do kompletně nového 
povrchu, chodníků, do rekonstruk-
ce opěrné zdi a do nového veřejného 
osvětlení s LED svítidly. Práce zde na-

Rekonstrukce ulic jsou v plném 
proudu. Další se rozběhnou v létě

vázaly na rekonstrukce inženýrských 
sítí z loňského roku. 

„Všechny práce mají dokončit 
do 30. června. Děkuji moc všem bydlí-
cím za trpělivost s touto stavbou,“ říká 
starosta Znojma Jan Grois a dodává: 
„Máme ještě jedno pozitivum – poda-
řilo se nám tu ušetřit 2,4 milionů ko-
run, a to díky dobrému podloží silnice 
a zvolenému řešení při sanaci opěrné 
zdi (použili jsme speciální mikropi-
loty).“ Celkově tak město investovalo 
8,6 milionů korun. Práce prováděla 
firma Firesta.

Na nové silnici a chodníku se pra-
cuje také v ulici Otokara Březiny. Sem 
město investuje cca 7,3 milionů korun. 
Práce tu provádí firma Colas. Po nové 
komunikaci by tu měli jezdit už během 
měsíce srpna. 

Do ulice U Rybníka v Příměticích 
se stavbaři nastěhují začátkem července. 
Vybuduje se tu nový chodník, silni-
ce i nové veřejné osvětlení. Drobných 
úprav se tu dočká i zeleň. Vše by mělo 
být hotovo začátkem října. Do oprav 
město investuje 4,7 milionů korun. Prací 
se ujme firma Strabag.  zp

Další vstřícný krok směrem 
ke zvýšení počtu parkovacích míst 
ve městě podnikla znojemská radni-
ce. Domluvila se s majiteli dvou nyní 
nepřístupných parkovišť na proná-
jmu plochy. Desítky nových parko-
vacích míst přibydou nově v blízkosti 
nemocnice a u hlavního tahu, u Ví-
deňské třídy. Na obou místech bude 
parkování bezplatné. 

Parkování u nemocnice 
Parkovat se bude nově na parkovišti 

u aktuálně zavřené restaurace Diana 
na ulici MUDr. Jana Janského. K to-
muto řešení se přistoupilo i s ohledem 
na nedostatek parkovacích míst v této 

Nové parkovací plochy u nemocnice a u Vídeňské
lokalitě. Parkoviště se nachází v blízkos-
ti nemocnice, obchodu, školky a několi-

ka panelových domů. Pronajaté parko-
viště bude zpřístupněné od 1. července. 
Zaparkuje tu až 40 aut. 

Parkování u Vídeňské
Asi 20 parkovacích míst přibyde 

v další lokalitě, kde nedostatek míst trápí 
nejen dojíždějící, ale i bydlící – u hlav-
ního tahu u Vídeňské, přesněji za čer-
pací stanicí Shell. Již nyní se tu parkuje 
na dvou pozemcích města. Parkování 
se tu rozšíří o plochu, kterou dosud 
využíval autobazar, který již nefunguje. 
Parkování zde umožní asi od půli srpna, 
do té doby proběhnou drobné úpra-
vy. Potřeba je totiž odstranit oplocení 
a branku a upravit vjezd.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 25. července 2019, uzá-
věrka je 15. července. 

SVOZ BIOODPADU 
Ve Znojmě a jeho městských čás-
tech je prováděn každý lichý týden 
svoz bioodpadu, ke kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy.  

LEGIONÁŘSKÁ JE ZAVŘENÁ
Z důvodu uložení nového vodovo-
du platí do 15. července úplná uza-
vírka ulice Legionářská a to v úse-
ku od křižovatky s ulicí Bolzanova 
po křižovatku s ulicí Gagarinova. 
Objízdná trasa není stanovena.

ULICE OTOKARA BŘEZINY
UZAVŘENA
Až do 30. srpna potrvá úplná uza-
vírka v ulici Otokara Březiny. Důvo-
dem je rekonstrukce komunikace. 
Objízdná trasa nebyla stanovena. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 3. července ve 12.00 hod.

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádaných městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v Turistickém 
informačním centru na Obrokové 
ulici nebo na webu www.znojem-
skabeseda.cz/poradane-akce/ak-
ce-pro-seniory. Počet míst na ak-
cích bývá zpravidla omezen.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. Na zápůj-
čce je nutné se předem domluvit, 
na tel. 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je 
vrátit neponičené!

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice 
(u l .  MUDr.   J .  Janského,  te l . 
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.

Velikonoce jsou sice již za námi, 
ale vítězové soutěže Velikonoční Znoj-
mo jsou známi až od konce května. 

Soutěž každoročně vyhlašuje město 
s cílem podpořit občany a provozovate-
le prodejen, aby svojí výzdobou přispěli 
ke zkrášlení ulic Znojma. Na radnici se 
tak se starostou města Janem Groisem 
setkali 29. května vítězové letošního 
ročníku v kategoriích O nejkrásnější 
velikonoční výzdobu a O nejkrásnější 
velikonoční výlohu. Nejkrásnější veli-
konoční břízku na Obrokové ulici měly 
děti z MŠ nám. Republiky, odloučené 
pracoviště na Rudoleckého ulici a ze 
ZŠ Václavské náměstí, odloučené pra-
coviště Jubilejní park. Ti všichni se 
mohou těšit na vyjížďku turistickým 
vyhlídkovým vláčkem.  pm, lp

Vítězové se setkali na radnici

 Starosta Grois s lidmi, kteří se zasloužili o ještě krásnější prostředí našeho města.  Foto: pm

 Rekonstrukci mostu provede firma FIRESTA – Fišer rekonstrukce, stavby a.s.  Foto: pm

 Po  tomto mostu se bude jezdit už 
od 1. srpna.  Foto: zp

Most přes řeku Dyji, který spojuje 
ulici Koželužskou s ulicí Mlýnskou, se 
letos dočká avizované rekonstruk-
ce. Tříměsíční opravy začnou v září 
a  vzhledem k  jejich rozsáhlosti se 
předpokládá, že po dobu prací bude 
most uzavřen pro veškerý provoz.

Rekonstrukce mostu přes Dyji od září
Oprava mostu, který kvůli velké-

mu zatížení trpí částečnými statickými 
poruchami konstrukce, byla v plánu již 
vloni. K realizaci se však nepřistoupilo, 
jelikož ve dvou výběrových řízeních, 
které město vyhlásilo, se nepodařilo 
vysoutěžit firmu. V obou případech 

vítězná firma od  realizace zakázky 
ustoupila. Další firmy v pořadí zakázku 
z kapacitních důvodů odmítly.

Do  třetice bylo výběrové řízení 
úspěšné a firma nastoupí v září. Most se 
dočká oprav základů pilířů i výměny čtyř 
dřevěných pilířů. Dále se opraví opěry 
a zděný pilíř, doplní se křídla mostu 
u obou opěr a obnoví se i ložiska mostu. 
Nutné je i vyrovnání nivelety nosné kon-
strukce, přičemž celá ocelová konstrukce 
bude očištěna a dostane nový ochranný 
nátěr, stejně tak jako mostovka. Počí-
tá se i s výměnou poškozených prvků 
mostovky a doplnění zábradlí. 

Město do rozsáhlé rekonstrukce in-
vestuje téměř 9,7 milionů korun. Do bu-
doucna chce navíc vedení investovat 
i do dalšího vylepšení – do rozšíření 
stávající konstrukce mostu. Šířka mostu 
nyní odpovídá jednomu jízdnímu pru-
hu, studie, která se zpracovává, počítá 
s rozšířením o chodníky pro pěší.  pm

Řidiči budou po mostě obchvatu 
u výpadovky na Prahu (na obrázku) 
jezdit už od 1. srpna. Stavbaři totiž 
musí vybudovat druhý jízdní pruh ak-
tuálně stavěného napojení obchvatu 
na stávající silnici, a tak se doprava 
odkloní právě na most. Stejně jako 
teď se tu bude jezdit kyvadlově. 

Se stavbou obchvatu se pojí i další 
dobrá zpráva. V minulých dnech ne-
chalo město opravit polní cestu kolem 
židovského hřbitova, kterou Přímě-
tičtí využívali jako objízdnou trasu 
v zimních a jarních měsících, když byla 
z důvodu stavby obchvatu uzavřena 
Přímětická, resp. Hlavní ulice. Hrbo-

Obchvat: po mostě na Pražské už v srpnu Komunikujte s námi
Zapojte se do naší ankety a pomoz-

te nám vylepšit komunikaci s vámi. 
Vyplnění našeho krátkého do-

tazníku Vám nezabere více než pár 
minut času. Jste zastánci moderní on-
line komunikace, nebo máte raději 
tištěný zpravodaj? Používáte sociální 
sítě? Dostávají se k Vám všechny in-
formace, o které máte zájem? Zapojte 
se prosím do našeho dotazníku. Na-
leznete ho na www.
mobilnirozhlas.cz/
ZnojmoKomuniku-
je nebo ho načtěte 
z QR kódu. Děku-
jeme!  zp

ly a výmoly jsou pryč, na polní cestě 
je kompletně nová pěticentimetrová 
krycí vrstva.  zp
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HÁDAVÉ ŽENY
A ZOUFALÁ MATKA
V nočních hodinách se do sebe 
pustily dvě ženy, padaly facky 
i slovní urážky. Spor vedly kvůli 
vypůjčeným penězům. Obě hudr-
nice se dostaví na městskou policii 
k podání vysvětlení. Lékařské ošet-
ření nebylo potřeba. I v druhém 
případu, kde strážníci zasahovali, 
figurovala žena. Tentokrát volala 
o pomoc zoufalá matka. Domů k ní 
přišel opilý syn a vyváděl. Neměl 
v bytě trvalý pobyt a za přítomnosti 
hlídky z bytu dobrovolně odešel.

NEJPRVE ÚTOČIL, 
PAK VOLAL O POMOC
Po půlnoci došlo na ulici Pontassiev- 
ská ke konfliktu mezi šestadvace-
tiletým mužem a šestnáctiletým 
mladíkem. Agresorem byl starší 
z nich, který mladíka kopnul do že-
ber. Oba byli pod vlivem alkoholu. 
Naměřená hodnota útočníka dosa-
hovala 2,37 ‰ a zraněného 2,44 ‰. 
Zraněného mladíka si převzala 
přivolaná záchranná služba. O čtyři 
hodiny později ale agresor z pře-
dešlé události sám volal o pomoc. 
Strážníci uslyšeli volání a našli ho 
ležet na nám. Republiky u kašny 
před divadlem. Byl napaden čtyřia-
dvacetiletým mužem a to několika 
údery pěstmi mířenými na hlavu. 
Stěžoval si na bolest hlavy a tak 
i jeho, za asistence strážníků, odvezli 
lékaři do nemocnice. Situace na mís-
tě byla i nadále agresivní. Pachateli 
útoku proto nasadili strážníci pouta. 
Případ převzala Policie ČR.

POMOHLI SENIORCE
Dcera neměla sílu zvednout ze 
země svoji dvaadevadesátiletou 
maminku, která ve  dvě hodiny 
po  půlnoci upadla. Na  pomoc 
přivolala strážníky, kteří seniorku 
opatrně zvedli a uložili do postele.

KAMERY VIDĚLY NAPADENÍ
Obsluha kamerového systému 
zahlédla na ulici Tovární muže, jak 
pěstmi napadal druhou osobu. 
Po útoku odešel. Strážníci ihned 
vyrazili na místo, kde před sku-
pinou osob ležel na zemi muž. 
Strážníci zjistili, že muž dýchá, 
ale je v  bezvědomí. Okamžitě 
na místo přivolali zdravotnickou 
záchrannou službu. Napadený 
muž se mezitím probral a stěžoval 
si na bolest hlavy, ale po chvíli 
opět upadnul do bezvědomí. Zá-
chranáři ho převezli do nemocnice 
k ošetření. Díky záznamu z kamer 
a popisu svědků byl identifikován 
útočník. Případ převzala Policie ČR. 

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

S koncem května přišel i konec 
soutěže Do  práce na  kole, která 
ve  Znojmě proběhla pod záštitou 
projektu Zdravé město Znojmo.

Do  soutěže se zapojilo 123 za-
městnanců, kteří se po celý měsíc do-
pravovali do práce na vlastní pohon. 
Společně ušli, uběhli či ujeli na kole 
15 732 km. Ocenění získali vždy tři 
nejlepší v kategoriích: nejlepší běžec/
chodec, nejlepší běžkyně/chodkyně, 
výkonnost jednotlivce muži, ženy a tý-
mová pravidelnost. Nejvíce kilomet-
rů do práce nachodili Ivan Žák (tým 
Laufen „Béčka“) a Marta Kocová (tým 
Kučera jede). Nejvýkonnější cyklista 
Václav Hrůza (VS Lechovice) ujel při 
cestách do práce 1 026,5 km a v kate-
gorii žen najela nejvíce – 317,5 km – 
Petra Běhavková (Dopraváci z Armá-

Nejlepší cyklista ujel 1 000 kilometrů
dy). Nejlepším týmem se stali pánové 
ze StaLeToHo se 100% pravidelnos-
tí. Slavnostní vyhlášení výsledků se 

4. června ujal místostarosta Jakub Ma-
lačka, který se sám se svými kolegy 
aktivně soutěže účastnil.  pm, lp

 Pro soutěžící bylo připraveno trochu netradiční vyhodnocení, jehož součástí byla ko-
mentovaná prohlídka historické části města s degustací vína a občerstvení kavárny Ba-
lance coffee & wine.  Foto: Archiv pm

Pod záštitou Zdravého měs-
ta Znojma se v červnu konalo třetí 
a zároveň závěrečné veřejné projed-
nání k projektu Zelené cesty města 
Znojma.

Samotného projednání a předsta-
vení III. etapy projektu, tedy nástinu 
rozvoje zelených ploch ve Znojmě, se 
ujali docent Pavel Šimek společně se 
svým kolegou Martinem Kovářem. 
Představili tři vybrané nejvýznamnější 
objekty zeleně ve městě Znojmě, které 
vzešly z předešlých projednání.

Mezi prioritní oblasti patří rybník 
Hnědka, arboretum Hradiště a niva 

Znojmáci potřetí diskutovali o zeleni
Lesky. „U každé z vybraných oblas-
tí projektanti přiblížili možný rozvoj 
zeleně – čištění, výsadbu, umístění 
přírodních prvků a podobně. Získali 
jsme tak fundovaný podklad pro řeše-
ní nejkritičtějších oblastí zeleně a pro 
případné získání vhodných dotačních 
prostředků na revitalizaci zelených 
ploch. Rozpočet města je přece jen 
omezen a případné dotační tituly, které 
ale vyžadují na oplátku strategické do-
kumenty tohoto typu, by byly skvělou 
příležitostí pro obnovu naší zeleně 
a přírodních krás,“ uvedl místostarosta 
Jakub Malačka.

„Těší mě, že z pohledu zkušených 
projektantů a odborníků na městskou 
zeleň – pánů Šimka a Kováře – máme 
zeleň v nadprůměrně dobrém stavu. 
Na druhou stranu je pravda, že její další 
rozvoj je ale možný v omezeném mě-
řítku, a to s ohledem na polohu města, 
jeho urbanismus či majetkoprávní vzta-
hy,“ konstatoval místostarosta a dodal: 
„Chtěl bych poděkovat nejen těm, kteří 
přišli na veřejné projednání, ale všem, 
kteří s námi a s projektanty po celou 
dobu tvorby strategického dokumentu 
týkajícího se rozvoje zeleně ve městě 
diskutovali a pomáhali nám.“  zp

CzechInvest, agentura pro pod-
poru podnikání a investic, pořádal 
ve Znojmě 2. ročník konference Po-
tenciál místní ekonomiky. CzechIn-
vest také vyhlásil výsledky soutěže 
Investičně atraktivní region 2018.

„V soutěži jsme sice nevyhráli, kon-
kurence byla obrovská. Nicméně účast 
ve finále je určitě velkým úspěchem. 
Navíc jsme na konferenci byli dává-
ni za vzor dobré praxe a to za rozvoj 
areálu bývalého pivovaru a spolupráci 
se soukromým sektorem. Díky naše-
mu proaktivnímu přístupu v areálu  
funguje nejen nový pivovar, ale také 
Expozice pivovarnictví a vznikají tam 
vinná galerie s kavárnou a pivovarská 
restaurace,“ říká starosta Znojma Jan 
Grois, který na konferenci spolu s ředi-
telem Znojemského městského pivova-
ru Miroslavem Haraštou příklad dobré 
praxe prezentoval. Znojmo si odneslo 

Atraktivní Znojmo hostilo CzechInvest

ocenění za finálové umístění. Vítězem 
soutěže se stalo město Žďár nad Sá-
zavou (více na www.czechinvest.org).

 Ocenění za  Znojmo převzali starosta 
Jan Grois (vpravo) a  místostarosta Karel 
Podzimek.  Foto: pm

Konference toho nabídla ovšem 
daleko více. Zástupci měst a obcí i sou-
kromé sféry diskutovali o podpoře 
hospodářského růstu v regionech, jeho 
vlivu na životní úroveň v obcích a spo-
lupráci při budování podnikatelské 
infrastruktury. O nové strategii regio-
nálního rozvoje České republiky pro 
roky 2021 až 2030 promluvil náměstek 
ministryně pro místní rozvoj David 
Kopitz. O pojetí lokální ekonomiky 
v projektu Center společných služeb 
pak zástupce Svazu měst a obcí ČR Ja-
romír Jech. Příkladem, jak přistupovat 
k meziobecní spolupráci, může být pro 
Českou republiku projekt INKOBA 
z Horního Rakouska. Jeho již dva-
cetileté fungování přijeli do Znojma 
představit Franz Tauber a Dan Dutes-
cu z agentury Bussiness Upper Austria 
a Friedrich Stockinger, starosta města 
Rainbach im Mühlkreis.  zp
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Jak a proč 
jsme hlasovali 
na červnovém 
zastupitelstvu.
Vážení spoluobčané, za klub PRO 

ZNOJMO jsme se rozhodli Vás blíže 
seznámit s naší prací na zastupitel-
stvu a informovat o našich hlasová-
ních. Dnešní úvodník z červnového 
zastupitelstva jsem dostal jako ben-
jamínek našeho klubu za úkol já.

Abyste získali představu, jak tako-
vé zasedání zastupitelstva vůbec vypa-
dá, pokud jste ještě na žádném nebyli, 
což mimochodem vřele doporučuji, 
scházíme se v budově radnice na Ob-
rokové ulici v  jednacím sále, který 
těsně dostačuje potřebám a kapacitám 
celého ansámblu. Kromě 31 zastupite-
lů se do sálu musí vejít i zapisovatelé, 
úředníci, zástupce městské policie, 
vedoucí odborů, novináři a  občas 
také žadatelé dotací či jiní zástupci 
veřejnosti. Bohužel kapacita je plná 
po okraj, takže nezřídka příchozí veřej-
nost musí celé dlouhé jednání ve vydý-
chaném prostoru prostát, což spoustu 
zvláště starších a slabších občanů od-
razuje. Tato situace by se naštěstí měla 
zlepšit po dokončení rekonstrukce sálu 
na náměstí Armády.

A teď k samotnému hlasování. Po-
litickou moc a většinu drží vládní koa-
lice, která se většinou dokáže domluvit 
na  jednáních Rady (9 radních ze tří 
koaličních stran) a na zastupitelstvu 
už svojí celkovou většinou (ČSSD 9, 
ANO 7, ODS 3, celkem 19) pohodlně 
schvalují jeden bod za druhým. Téměř 
ve všech bodech se koalice může opřít 
i o hlasy SPD (2) a KSČM (2). Jedinými 
rebelanty tak zůstává třetina zastupite-
lů z řad PRO ZNOJMO (5), KDU-ČSL 
(2) a Pirátů (1). I naše trio však hlasuje 
pro většinu bodů v zastupitelstvech 
a na zadní se staví pouze ve výjimeč-
ných případech.

Body nejsou předjednané

Zdržujeme se pouze tam, kde ne-
máme dostatek informací a nejsme 
tedy o záměrech současného vedení 
města plně přesvědčeni. To se nám 
v tomto období bohužel stává častěji, 
neboť v komisích města, kde se body 
do zastupitelstva, nakládání s měst-

PRO ZNOJMO: Má paní nárok na byt? 
A poprvé proti všem.

ským majetkem a nejrůznější záměry 
projednávají, zasedají výhradně zá-
stupci ČSSD, ANO a ODS.

Tato extrémní situace má za ná-
sledek, že body v  tomto volebním 
období neprocházejí faktickou diskusí 
v komisích a zastupitelům jsou roze-
sílány v nejzazším zákonném termínu 
8 dní před konáním zastupitelstva. 
V tak krátké době už zvládnete de-
sítky stran situačních zpráv pouze 
pročíst. Na řešení nebo snad dokonce 
vyřešení sporných míst už nám ne-
zbývá čas.

My se tedy v týdnu před zastupi-
telstvem svoláváme alespoň jako PRO 
ZNOJMO, jednotlivé body si vydis-
kutujeme mezi sebou a na pondělní 
zastupitelstvo přicházíme obeznáme-
ní a připravení alespoň do této míry.

Začátek je vždy volný a ve sho-
dě. Doplnění programu, schválení 
programu, volba ověřovatelů zápisu 
a návrhové komise. To jsou tři lidé 
vepředu pod vedením města, kteří na-
hlas předčítají body, o kterých právě 
hlasujeme. Taktéž bod 5, zpráva o čin-
nosti Rady města, nemívá odpůrců. 
Ještě jsme si schválili plán zasedání 
pro druhou polovinu roku a na řadu 
mohly přijít politické body.

Vypíši jenom ty, ve kterých jsme 
hlasovali jinak, a připojím důvody, 
proč se tak stalo. Bod 13, rozpočtové 
opatření, je příklad výše zmíněného 
nepředjednání v  komisích. Nebylo 
nám dopředu dostatečně vysvětle-
no, proč a jak bychom měli hýbat se 
schváleným rozpočtem města.

U bodu Závěrečný účet hospoda-
ření města 2018 jsme se také zdrželi, 
protože bychom v rozpočtu rádi viděli 
více úspor a na výdajové straně také 
investice. Příliš velká část rozpočtu 
jde z našeho pohledu na samotný pro-
voz města a logicky pak chybí finance 
na opravy a budování Znojma.

V bodě 15, projektu vnitrobloku, 
jsme se opět zdrželi pro nedostatek 
informací. Často s věcným záměrem 
souhlasíme, ale bohužel nejsme při-
zváni k jeho projednání a nemůžeme 
potom našim voličům projekt a jeho 
realizaci uspokojivě vysvětlit.

Má paní morální nárok 
na zaplacený byt?

Nejzajímavějším bodem červno-
vého zastupitelstva se stal bod 21, 
ve kterém nás starší paní přišla po-

žádat o udělení předkupního práva 
k bytu č. 3 na ulici Pražská-sídliště 
2420/7C. Jednalo se o mezní situaci, 
kdy její rodiče za byt zaplatili, ale než 
stačilo dojít k převodu, oba bohužel 
zemřeli. Tato starší paní, jejich dcera, 
se o  ně starala a  počítala s  dalším 
užíváním bytu. Nastala tedy situace, 
kdy podle zákona na byt nárok nemá, 
přesto se svůj smutný případ rozhod-
la prezentovat osobně zastupitelům 
a požádat nás o posouzení všech pro 
a proti.

V  tomto případě šlo tedy o  ja-
kési „morální“ hlasování a možnou 
nápravu rozhodnutí soudu, který ne-
milosrdným výkladem práva dojde 
k závěru, že pokud se převod již za-
placeného bytu, z důvodu úmrtí obou 
rodičů v krátkém čase, nestihl, dceři 
předkupní právo nenáleží.

O  jak těžké dilema se jednalo, 
svědčí i nejvyrovnanější výsledky hla-
sování v tomto volebním období. Prv-
ně jsme na náš protinávrh hlasovali 
o udělení předkupního práva. Věřili 
jsme, že levicové strany ČSSD a ANO 
se postaví na stranu slabšího. Nestalo 
se tak. My jsme jí ho přiřknuli, koalice 
byla svojí většinou jednotně proti.

Poté se však hlasovalo znovu o za-
mítnutí ve  smyslu „ZM neuděluje 
předkupní právo“ a  tady už někteří 
členové koalice populisticky změnili 
názor. Oproti svému pár vteřin staré-
mu původnímu hlasování se zdrželi 
Grois, Dufková, Podzimek a Šebela.

Výsledek? Absurdní. Oba body 
neprošly, vlk se nažral a koza zůstala 
celá. Paní zůstala odkázaná na výsle-
dek soudu. Přestože byt po smrti ro-
dičů musela okamžitě vyklidit, nadále 
však byla nucena platit nájem a tyto 
peníze už jí bohužel nikdo nevrátí.

Devět minut 
před zastupitelstvem

Za  zmínku stojí ještě úsměvný 
bod 31 – Zpráva o činnosti městské 
policie Znojmo – Buršík (ústně). Úst-
ně nám pan Buršík pouze sdělil, že 
nám ji poslal písemně. Zpráva někte-
rým z nás skutečně dorazila. Celých 
9 minut před začátkem zastupitel-
stva. Některým však, jako kolegovi 
Bojanovskému, nedorazila vůbec. Se 
zprávou jsme se tedy nestihli sezná-
mit, kolega Buršík nám její závěry 
ústně nesdělil, a  tak jsme se mohli 
opět zdržet.

Poprvé proti všem
Na úplný závěr dorazil bod Žá-

dost o schválení dotace pro fotbalový 
klub 1. SC Znojmo fotbalový klub a.s. 
na rok 2019. A v tomto bodě jsem si 
já osobně dovolil hlasovat proti celé-
mu zastupitelstvu. Nehlasovali jsme 
totiž o dotaci samotné, ale o  jejím 
dalším odložení. A to z důvodu „než 
se pan majitel Tunka a  znojemský 
fotbalový klub očistí z úplatkářské 
aféry“. Během přestávky na tento bod 
jsem za přítomným panem Tunkou 
osobně zašel a  položil mu několik 
přímých otázek. Sdělil mi to, co ostat-
ním zastupitelům. Záchrana ve 2. lize 
se bohužel nepovedla, sami posuďte 
nakolik vinou hráčů, trenérů, celého 
vedení. Pan Tunka si s sebou nenesl 
nejlepší pověst už od počátku a ještě 
před sezonou kolovaly po Znojmě za-
ručené zvěsti, že jeho angažmá skončí 
slušně řečeno průšvihem. Tak se také 
stalo.

Ovšem pokud žijeme v právním 
státě a  pan Tunka není odsouzený 
a dokonce přinese na zastupitelstvo 
písemné vyjádření státního zastu-
pitelství, že proti nikomu z  klubu 
není vedeno řízení, jaké další záruky 
po něm ještě chceme? Co může on 
jako majitel klubu v tuto chvíli udělat 
víc, aby „se očistil“? Nezbývá mu než 
čekat na výsledky šetření, které, po-
kud vede skutečně do ciziny, potrvá 
roky. A co budeme do té doby dělat 
my? Každé zastupitelstvo mu odklá-
dat žádost o schválení dotace, „než 
se očistí“?

Přijde mi to jako absurdní zá-
minka a  pokud skutečně nemáme 
vůli dotaci fotbalistům poskytnout, 
pojďme hlasovat přímo o  samotné 
žádosti a zamítněme ji. Nehrajme ne-
důstojné divadlo o odsouvání do doby 
očištění. Už jsme odsouvali dvakrát 
a nic převratného v kauze na obzoru 
ani nadále není.

Tak takhle klub PRO ZNOJMO 
a já osobně hlasujeme. Budeme rádi 
za Vaši zpětnou vazbu. A ještě raději 
budeme za připomínky a body k fun-
gování města, které bychom za Vás 
a pro Vás mohli navrhnout. Nebojte 
se nám napsat: jakub.krainer@pro-
znojmo.cz je dobrý začátek pro vaše 
ovlivnění věcí k lepšímu.

Bc. Jakub Krainer, 
Pro Znojmo

SLOVO ZASTUPITELE



7ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ČERVNA 2019 Městský úřad informuje

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

AGRANA Cukr, 
přední společnost v oblasti cukru 
ve střední a východní Evropě, 
závod v Hrušovanech nad Jevišovkou 

nabízí pozici

PROVOZNÍ TECHNIK
Co je náplní práce?
• odpovídat za komplexní údržbu technologického a strojního zařízení, 
• vést tým pracovníků údržby, 
• zajišťovat specializované servisní práce prostřednictvím externích firem,
• zajistit včasnou a kvalitní připravenost strojního zařízení na kampaň,
• v období kampaně budete pracovat jako vedoucí směny, 
•  podílení se na plánování generálních oprav, údržby a  investičních 

projektů a další.

Bez čeho se neobejdete?
• ukončené SŠ vzdělání zaměřené na strojírenskou technologii, 
• zkušenosti s vedením lidí a řízením údržby,
• angličtina vítána,
• běžné užívání PC a MS Office,
• řidičský průkaz,
• skvělá fyzická kondice i pro práci na nočních směnách. 

Co můžete získat navíc?
• práci ve stabilní společnosti, působí na trhu více než 140 let,
• vzdělání v oboru a v jazyce u nás probíhá v pracovní době, 
•  5 týdnů dovolené, kampaňové odměny, penzijní připojištění a dotované 

stravování,
• 13. plat i příspěvek na dovolenou,
• služební telefon a další.

Kontakt: Petra Surovcová, Moravskoslezské cukrovary, a.s.,
e-mail: czhr.nabor@agrana.com, tel.: 515 209 207

Nabízím BRIGÁDU s možností práce ve vinohradu v Rakousku. 
Zájemci mohou volat na tel. 721 784 970.  Němčina vítaná.

Další nabízená pracovní místa v Rakousku najdete na www.znojmokolumbus.cz.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Znojmo vyhlásilo výběrové řízení na pozici  

referenta/referentky veřejné správy na odbor přestupků,  
který/která bude provádět úkony v řízení o přestupcích, projednávat 

přestupky a rozhodovat o nich. Nástup je možný v září 2019. 

Kvalifikační předpoklady jsou vysokoškolské vzdělání 
v magisterském studijním programu v oboru právo 

na VŠ v České republice nebo vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu v jiné oblasti, přičemž 

je nutné prokázat odbornou způsobilost provedenou u MV ČR.

Přihlášku lze podat do 30. června.  
Podrobnosti na www.znojmocity.cz v sekci Pracovní příležitosti.

V pondělí 10. června se konala 
poslední školská komise před prázd-
ninami. A jak se stalo naším zvykem, 
prohlédli jsme si další školu a hlavně 
jsme se seznámili s jejím stavem. Pan 
ředitel nám sdělil, na co je pyšný, co 
se mu povedlo a jaké má další plány. 
Rekonstrukce byla zdárně dokončena 
a v nových učebnách se bude školákům 
jistě dobře dařit.

Členové komise se seznámili 
s  průběhem zápisu dětí do  mateř-
ských škol. Co je zajímavé a možná 
i  trochu znepokojující, je tzv. „ZÁ-
PISOVÁ TURISTIKA“. To znamená, 
že rodiče přehlašují dítěti trvalé byd-
liště do Znojma, aby ho naše školky 
nemohly odmítnout, jejich počet se 

Školská komise na ZŠ 
náměstí Republiky

zvyšuje. A pokud by město vyhovělo 
oprávněným požadavkům ředitelek 
MŠ na snížení počtu dětí v jedné tří-
dě na ČŠI doporučený počet 24 dětí 
na  třídu, oprávněně se obává, že by 
rodiče dětí bydlících mimo Znojmo 
začali s přehlašováním trvalého bydli-
ště dětí v mnohem větší míře. A tak MŠ 
na venkově mnohde dětí postrádají, 
mají kvůli tomu existenční problémy 
a znojemské jich mají víc, než je žá-
doucí. 

Všem pracovníkům ve  školství 
přeji zaslouženou dovolenou a pořád-
ný odpočinek, aby nabrali co nejvíce sil 
pro další školní rok.

Mgr. Růžena Šalomonová
předsedkyně školské komise

SLOVO ZASTUPITELE

Cyklistika je jedním z možných 
způsobů dopravy, je rovnocenná s do-
pravou automobilovou nebo pěší. Každá 
z nich má ve Znojmě své místo a je třeba 
pro všechny zajistit dostatečný prostor, 
bezpečnost a komfort – ať už se jedná 
o chodce, řidiče auta nebo cyklistu. Tak 
by se ve zkratce dala shrnout diskuze 
veřejnosti s vedením města na téma 
cyklistická doprava ve Znojmě, která se 
uskutečnila v úterý 21. května v Domeč-
ku. Diskuze to byla plodná a námětů se 
sešlo víc než dost. Rád bych na tomto 
místě vyjmenoval některé z nich. Je pak 
na vedení města, aby je úspěšně dotáh-
lo do konce a tím ve finále usnadnilo 
a zpříjemnilo pohyb po městě nejen 
cyklistům, ale i všem ostatním.

Z podnětů veřejnosti bych ve zkratce 
vybral následující body, se kterými se 
plně ztotožňuji.
1) Cyklodoprava je doprava jako každá 
jiná a řešit ji má smysl jen v širších 
souvislostech. Je třeba plánovat do-
hromady jak automobilovou dopravu 
včetně parkování, tak i potřeby chodců 
a cyklistů.
2) Znojmo je v plánování a možnos-
tech dopravy limitováno strukturou 
a vedením ulic. Pro auta i pro cyklisty 
jsou stěžejní ulice Pražská, Přímětická, 
Jarošova, Sokolská, Rooseveltova, Ví-
deňská třída a Dukelských bojovníků. 
Právě na těchto ulicích má smysl vy-
budovat (pokud to podmínky dovolí) 
oddělený pruh pro cyklisty. Výsledkem 

bude jak větší bezpečnost cyklistů, tak 
více prostoru a klidu pro řidiče aut.
3) Na setkání zazněl protiargument, 
že silnice směrem na Prahu a Vídeň je 
ve správě ŘSD, proto prý město nemá 
žádnou možnost, jak provoz na daných 
ulicích upravit. S tímto argumentem se 
nemůžu ztotožnit. Přece ŘSD má, tak 
jako město, zájem na bezpečné dopra-
vě. Ze zkušeností víme, že při stavbě 
obchvatu byli ochotni podstatné argu-
menty zohlednit. 
4) V centru města Znojma je zbytečně 
moc dopravních značek, které upravují 
přednost v  jízdě či duplicitně v  jed-
nosměrných ulicích zakazují odbo-
čování (příkladem budiž křižovatka 
ulic Kovářská a Dolní Česká). Pokud 
by byla zavedena v centru města zóna, 
ve které by platila přednost zprava bez 
dalšího značení, vedlo by to k celkové-
mu zklidnění a zjednodušení dopravy. 
5) Cyklisté by měli mít možnost (je-li 
to z hlediska bezpečnosti možné) pro-
jíždět na kole všemi jednosměrnými 
ulicemi v obou směrech na celém úze-
mí města Znojma.
6) Ve městě chybí na mnoha místech 
kvalitní stojany na kola. 
7) Křižovatky se semafory je třeba 
doplnit o světelné signály pro cyklisty.

Některé z výše zmíněných bodů 
jsou během na dlouhou trať, některé se 
však dají zrealizovat poměrně rychle. 
Kdo nikdy nevykročí, nikam nedojde! 
Mgr. Václav Macoun, Bc. Jakub Krainer

Pro Znojmo

7 bodů k cyklodopravě ve Znojmě
SLOVO ZASTUPITELE
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Znojemské kulturní léto vás bude hýčkat

 Úspěšnou komedii Dámský gambit letos zahrají herci Divadelního spolku Rotunda 
v atriu Domu umění.  Foto: Archiv Znoj. týden

Letní kino, degustace vín, hu-
dební festival, prohlídky města, 
napoleonská bitva, střelba z  luku, 
divadlo pod širým nebem i pohád-
kové léto a také novinka – multižán-
rový festival Playáda. To vše nabídne 
v prvním prázdninovém měsíci Zno-
jemské kulturní léto.

Za herci Divadelního spolku Ro-
tunda se jejich příznivci letos vydají 
na malebné nádvoří Domu umění, kde 
uvidí hru Gambit. Oblíbené předsta-
vení Hadrián z Římsů pak divadelníci 
sehrají v hradebním příkopu u Střel-
niční věže. 

V atriu Domu umění bude znít také 
moravský folklor v podání Cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka. A hudbu 
uslyšíte ve Znojmě i jeho okolí takřka 
na každém kroku a to celé tři červen-
cové týdny díky 15. ročníku Hudebního 
festivalu Znojmo (11.–28. července). 

Za vínem i muzikou 
do Staré pekárny 

Pro zájemce jsou připraveny pro-
hlídky města, hradebního opevnění 
i radniční věže ve společnosti ponoc-
ného. Denně budou otevřeny četné 
výstavy a akce ve všech objektech Ji-
homoravského muzea i Expozice pi-

Vyberte si, jak ve městě strávíte čas prázdnin
vovarnictví v Hradní ulici. Milovníky 
vína jistě potěší dvě řízené degustace 
v neokoukaném prostoru nádvoří Sta-
ré pekárny v ulici Velká Mikulášská. 
Degustaci 13. července v hradebním 
příkopu u Střelniční věže doplní hu-
dební doprovod.

Historie na vlastní kůži

Děti by si neměly nechat ujít Po-
hádkové léto v Domě umění ani Hra-

dební pondělky za Kapucínskou zahra-
dou, kde si mohou vyzkoušet střelbu 
z luku a uvidí ukázky sokolnictví, zbro-
je i zbraní. Jak to s chladnými zbra-
němi umí šermíři ze skupiny Albion,  
předvedou na  znojemském hradě. 
Kdo má rád historii, měl by zamířit 
na nádvoří kláštera v Louce. Nejen 
pány kluky, ale všechny obdivovatele 
a milovníky historie, zde jistě potěší 
do detailu propracované bojové scény 
napoleonské bitvy z roku 1809. 

V příkopu najdete Playádu 

Letní novinku malý multižánro-
vý festival s názvem Playáda najdete 
17. července a podruhé pak 14. srp-
na, vždy v  prostorách hradebního 
příkopu u Střelniční věže. Program 
od 19.00 hod. zahrnuje tři hudební vy-
stoupení. V červenci to budou Mutan-
ti hledají východisko, Koně a prase 
a Ette enaka. Před začátkem hudební 
produkce bude ve stánku autorské čte-
ní Simeona Houště a také přednáška 
o tom, jak se naučit žít a nakupovat bez 
tuny odpadu. Čas si ukrátíte třeba hrou 
u pingpongového stolu. K občerstvení 
budou připraveny masové i vegetarián- 
ské burgery a poličské pivo. Vstup 
na Playádu je zdarma.

Letní kino s filmovými hity 

V závěru července startuje Filmo-
vé léto za Vlkovou věží a to úspěšnou 
českou komedií Martina Horského 
Ženy v běhu. Do konce prázdnin ještě 
v letním kině uvidíte čtyři velké filmo-
vé hity – Bohemian Rhapsody, Tero-
ristku, drama z české historie Toman 
a na odlehčení zařadili organizátoři ze 
Znojemské Besedy romantický muzikál 
Mamma Mia! Here We Go Again. lp

1. 7. Sokolnická ukázka, střelba z luku, 
Jižní hradební příkop pod Kapucínskou 
zahradou, 11.00

2. 7. Pohádkové léto v Domě umění – 
Bajaja, 16.00

3. 7. Řízená degustace vín – pořádá BA-
LANCE coffee & wine na nádvoří Staré 
pekárny, Velká Mikulášská 3 (rezervace 
na  www.navajn.cz, tel. 602  743  301), 
19.00

5. 7. Večerní prohlídka Radniční věže 
s ponocným, 20.00–21.30

8. 7. Hradební pondělí, Jižní hradební 
příkop pod Kapucínskou zahradou – 
10.00 vystoupení pro děti, 11.00–13.00 
a 16.00–21.00 střelba z luku, sokolnická 
ukázka, ukázky zbraní a zbroje 

9. 7. Pohádkové léto v Domě umění – 
O zlaté rybce, 16.00

ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2019
program ČERVENEC www.znojemskabeseda.cz

10. 7. Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka, nádvoří Domu umění, 19.00

11.–28. 7. Hudební festival Znojmo 
www.hudbaznojmo.cz, více na str. 12

11. 7. Divadelní spolek Rotunda – 
Dámský gambit, nádvoří Domu umění,  
20.30

13. 7. Řízená degustace vín s hudebním 
doprovodem, hradební příkop u Střel-
niční věže (rezervace na www.navajn.cz,  
tel. 602 743 301), 19.00

13. 7. Znojmo Napoleonské: INFERNO 
1809, nádvoří kláštera v Louce, 21.30 

15. 7. Sokolnická ukázka, střelba z luku, 
Jižní hradební příkop pod Kapucínskou 
zahradou, 11.00

16. 7. Pohádkové léto v Domě umění – 
O chytré kmotře lišce, 16.00 

16. 7. Divadelní spolek Rotunda – Ha-
drián z Římsů, hradební příkop u Střel-
niční věže, 20.30 

17. 7. Řízená degustace vín – pořádá 
BALANCE coffee & wine na nádvoří Sta-
ré pekárny, Velká Mikulášská 3 (rezerva-
ce na www.navajn.cz, tel. 602 743 301), 
19.00

17. 7. PLAYÁDY, hradební příkop u Střel-
niční věže, 19.00 

22. 7. Hradební pondělí, Jižní hradeb-
ní příkop pod Kapucínskou zahradou – 
10.00 vystoupení pro děti, 11.00–13.00 
a 16.00–21.00 střelba z luku, sokolnická 
ukázka, ukázky zbraní a zbroje 

23. 7. Pohádkové léto v Domě umění – 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 16.00

24. 7. Divadelní spolek Rotunda – Dám-
ský gambit, nádvoří Domu umění, 20.30 

25. 7. Vystoupení skupiny historické-
ho šermu ALBION, znojemský hrad,  
17.00
 
29. 7. Sokolnická ukázka, střelba z luku, 
Jižní hradební příkop pod Kapucínskou 
zahradou, 11.00

30. 7. Pohádkové léto v Domě umění – 
O třech prasátkách, 16.00 

30. 7. Filmové léto za Vlkovou věží – 
Ženy v běhu, Kapucínská zahrada za Vl-
kovou věží, 21.30 

Prohlídky hradebního opevnění 
Znojma s průvodcem 
denně 9.30 a 13.30, vstupenky v TIC

Prohlídky Znojma s průvodcem 
denně 16.00, vstupenky v TIC

Ponocný 
Postavu ponocného potkáte na trase 
Masarykovo nám.–Mikulášská ulice–
Mikulášské náměstí–ulice Přemyslov-
ců–Václavské náměstí–Obroková. Vždy 
v pátek a sobotu ve 21.00 a 22.00 a den-
ně 11.–28. 7. po dobu konání Hudeb-
ního festivalu Znojmo. 
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Napoleon se od 11. do 14. čer-
vence vrací do Znojma a okolí. Připo-
mene, jak před 210 lety diplomaticky 
ukončil bitvu, v níž bojovalo 140 tisíc 
francouzských a rakouských vojáků.

Znojmo bude znovu ostřelovat Napoleonova armáda

Tři bitvy, dobývání Znojma s re-
kordním počtem francouzských 
a  rakouských děl, unikátní emoce 
vzbuzující show s videomappingem 
a pyrotechnickými efekty v Louckém 

klášteře, nebo také noční pietní akt 
za svitu svíček na vojenském hřbitově.

To vše zažijí návštěvníci, kteří si 
společně se stovkami vojáků v čele 
s Napoleonem připomenou události 
roku 1809, kdy ve Znojmě a okolí kon-
čila válka Francie a páté koalice.

První výstřely se ve Znojmě ozvou 
ve čtvrtek 11. července večer. Z návrší 
u poutního kostela sv. Antonína Pa-
duánského na Hradišti bude od 21.30 
svedena dělostřelecká bitva podle sku-
tečných událostí.

V pátek za svitu svíček a doprovo-
du pěveckého sboru se ve 21.30 na vo-
jenském hřbitově Louka uskuteční 
pietní akt s názvem In nomine. Uni-
formovaní účastníci tak vzdají hold 
padlým obětem.

Multimediální 
Inferno 1809

V okolí Louckého kláštera budou 
o víkendu 13.–14. července nocovat 
vojáci v dobovém ležení. V sobotu se 
pak vojska přemístí do Dobšic, kde 

 Vstup na  opulentní bitevní ukázky je zdarma. Vzpomínkovou akci pořádá spolek 
Acaballado ve spolupráci s obcemi Dobšice a Suchohrdly, s městem Znojmem a společností 
Znovín za podpory Jihomoravského kraje.  Foto: Archiv Acaballado z.s.

se ve 14.00 rozzuří bitva v lesoparku 
poblíž řeky Dyje. Atraktivní podívaná 
s historickým příběhem skončí bojem 
v brodu řeky.

Vrcholem napoleonských akcí 
ve Znojmě se stane v sobotu 13. čer-
vence v Louckém klášteře od 21.30 
multimediální představení – Inferno 
1809. Návštěvníci uvidí efektní show 
s příběhem rakouského vojáka Jana 
Nepomuka Prokeše. Budova a areál 
kláštera ožije videomappingem, py-
rotechnickými efekty i  autorskou 
hudbou. Zapojeni budou i  vojáci 
nebo ženský pěvecký sbor. Tato akce 
je jedinou, na  kterou se z  kapacit-
ních důvodů platí vstupné 150 korun 
(snížené 70 korun). Organizátoři již 
spustili také online předprodej v síti 
Tickestream.

V neděli se armády i návštěvníci 
přesunou na bitevní pole pod obcí Su-
chohrdly, kde od 11.00 proběhne dru-
há část rekonstrukce bitvy u Znojma. 
Celá akce bude zakončena společ-
ným defilé armád. Více informací  
na www.acaballado.cz.  lp

Jágr, Voráček, Pavelec a  taky 
Uram, Pucher nebo Bičánek. Ho-
kejové hvězdy, a  nejen tyto, míří 
do Znojma na největší hokejový svá-
tek – letošní sportovní novinku Znoj-
mo žije hokejem.

Pro fanoušky zimního sportu se 
25. července chystá velká exhibiční 
akce za účasti nejlepších hokejistů. Vr-
cholem události bude utkání hvězd ČR 
s HC Orli Znojmo, kdy se na ledě před-
staví nejlepší hokejisté éry 1999–2019.  
Akce Znojmo žije hokejem začne 
ve Freeportu v Hatích v 10.00 hodin 
burzou hokejových karet. Máte-li 
doma starou kartičku Jágra nebo no-
vou Pastrňáka, nebo ji nemáte a chtěli 
byste ji vlastnit, pak si rozhodně ne-
nechejte burzu ujít. Navíc program 
bude na  stejném místě pokračovat 
od 14.00 hodin autogramiádou hvězd 
národního týmu i znojemského hoke-
je, a  tak můžete na hokejovou kartu 
získat i originální podpis.

Za dvěma vrcholy sportovní show 
Znojmo žije hokejem se budete muset 
přepravit do  znojemské NEVOGA 
ARÉNY, kde od 16.30 hodin začne 
první ze dvou zápasů hvězd. Proti sobě 
nejprve nastoupí HC ZNOJEMŠTÍ 
ORLI 1998/1999 – VÝBĚR OSOB-

Znojmo bude žít 
hokejovými hvězdami

NOSTÍ (týmy složené z pamětníků 
slavného postupu do extraligy a part-
nerů). Na ledě je od 18.00 hodin vy-
střídají týmy ALL-STARS ČR – ORLI 
ZNOJMO (výběry největších hvězd 
za posledních 20 let). Informace o udá-
losti a vstupenkách najdete na http://
sport-akce.cz/znojmozijehokejem/.  lp

 Přijede i mistr světa z roku 2000, hvězda 
NHL i národního týmu Martin Havlát, který 
také oblékal znojemský dres.
  Foto: Archiv HC ORLI

 Oproti přelidněným českým řekám zůstává Dyje s  klidnou hladinou vhodným místem 
k odpočinku.  Foto: Archiv VO Neptun Znojmo

Řeka Dyje má dostatek vody 
a těší se na vodáky.

Zdejší vodáctví má dlouholetou 
tradici a  od  roku 2014, kdy město 
nechalo na Dyji vybudovat vodácké 
skluzy, se počet zájemců o splutí Dyje 
zvyšuje. Průměrně sjede řeku 3 500 vo-
dáků. O jejich bezpečí i pohodlí se skvě-
le stará Vodácký oddíl Neptun Znojmo. 
Komfort jim zajišťuje nejen půjčovnou 
lodí, ale i vodáckým autobusem. Ten 
sváží zpět do Znojma vodáky, kteří svoji 
cestu po vodě skončili. Vodákům, kteří 
absolvují úsek na Dyji od znojemské 
vodárny až po Hevlín, připravil oddíl 
Neptun i překvapení v podobě bron-
zové medaile za absolvování základní 

úrovně vodáckých dovedností. „Tento 
systém odměňování zavádíme popr-
vé. Jeho smyslem je motivovat vodáky 
ke zlepšování svých dovedností. Proto 
stříbrnou a zlatou medaili získá, kdo 
s námi absolvuje sjezd divoké vody 
na řece Salzce, tedy Soče a jiných,“ říká 
David Gros, vedoucí Vodáckého oddílu 
Neptun Znojmo. K lepšímu se mění 
i zázemí vodáckého centra areálu Stará 
vodárna, kde bude stánek se zmrzlinou 
z opravdového ovoce a za podpory měs-
ta také hřiště z netradičních herních 
prvků, jako je ponorka s trubkovým 
telefonem nebo vodní výtah. „A tak 
se na všechny vodáky už těšíme,“ říká 
David Gros.  lp, zp

Dyje se těší na vodáky
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Základní škola Pražská ve Znojmě 
díky finanční podpoře uspěla ve své 
žádosti z Integrovaného regionální-
ho operačního programu (dále IROP).

Škola tak může vybudovat síť LAN 
a WiFi, kompletně zmodernizuje pří-
rodovědeckou učebnu, která je v téměř 
nezměněném stavu z 60. let. Na místo 
ní vznikne přírodovědná laboratoř 
vybavená moderními pomůckami 
pro práci žáků, bezbariérová toaleta 
a  schodolez. IROP neuvolnil zprvu 
dostatek financí, byla navýšena spolu- 
účast města z 470 000 na 705 000 Kč. 
Projekt si vyžádá investici 4,7 milionů  
korun.  lp

 Uznávaná kinezioložka Jaroslava Zahradníková. 
 Foto: Archiv JZ

Pražská 
modernizuje

Děti miluji. Prosté sdělení s od-
zbrojujícím úsměvem vyslovila Ja-
roslava Zahradníková, která dětem 
zasvětila celý svůj profesní život. 
Dlouholetá pedagožka před léty 
změnila profesi a  pomocí kinezio-
logie pomáhá především dětem 
s problémy, které je trápí. A je v tom 
velmi úspěšná. O své práci říká: „Jsem 
facilitátorka, lektorka. Vedu klienty 
ke změně pocitů, myšlení a konání. 
Důležitý je zájem a spolupráce. Prá-
ce s dětmi a rodiči je pro mne stále 
fascinující.“

300 000 dětí v Česku bere antidepre-
siva. To číslo je šokující. Co je nejvíce 
trápí?

Dítě někdy neumí popsat, co ho 
vlastně trápí, ale poví, kdy se cítí dobře 
a kdy ne. Když ví, povídá o vztazích 
mezi dětmi, o škole, učení, jak by to 
chtělo mít ve svém životě, ale nemá. 
Nebaví ho chodit do školy, učení doma 
mu bere čas na zábavné aktivity, necítí 
se dobře mezi spolužáky. Co dítě trápí, 
poznáme z jeho reakcí. Je bez zájmu, 

Děti potřebují láskyplné prostředí. Jsou tady na návštěvě
uzavřené, neurotické, vzteklé, odmítá 
i to, co by mu prospělo. Jeho emoční 
stav se často projeví v nemocech. Pro-
jevy radosti a nadšení jsou nepatrné. 
Strachy rodičů, zákazy, poučování, 
trestání berou dítěti pocit bezpečí a se-
bejistoty. Naslouchající a uvědomující 
si rodiče jsou těmi nejlepšími terapeu-
ty, ale musí vědět, jak na to. V dnešní 
době se jim nabízí vzdělávací kurzy 
a mohou získat dovednosti užitečné 
pro rodiče – vychovatele.

Jak vypadá jedno sezení na kinezio-
logii?

Do poradny přichází dítě s  jed-
ním nebo oběma rodiči. Necelou 
hodinu pracuji s dítětem a na závěr 
testuji, zda je rodič v  tématu dítěte 
zainteresován. Pokud ano, pracuji 
i  s  ním. Odblokované dítě a  rodič 
je zárukou laskavé spolupráce mezi 
nimi. Starším dětem dávám možnost 
volby, zda chce nebo nechce přítom-
nost rodiče. Ctím osobní intimitu. 
Rodič je ve vedlejší místnosti nablízku 
a pak společně dohodneme pozitivní 
změny. Pracuji s emocemi, jsem jako 
ladič. Nádherný pocit je, když dítě 
při loučení samo řekne, že chce ještě 
někdy přijít. Anebo rodič si řekne 
o termín na odblokování, protože si 
uvědomí, že jak se cítí máma a táta, 
tak se cítí i jejich dítě.  

Činíš tedy děti šťastnými?
Říkají, že ano. Změní svůj pocit, 

návazně myšlení, a potom i své konání. 
Kolik toho slyší negativního a kolik 
pozitivního? Potřebují láskyplné pro-
středí a laskavé jednání. Prý jsou děti 
u nás na návštěvě. Tak se k nim tak 
chovejme.

A co dospělí?
Ženy jsou častějšími klien- 

ty. Mužů přibývá. Řeší si vzta-
hy, komunikaci, psychosoma-
tické problémy, potíže s uče-
ním cizího jazyka, řízení auta, 
sportu.

Jak často je potřeba chodit 
na terapii?

Záleží na  tématu. S  ně-
kterými klienty se setkám jen 
jednou. Pocítí takovou úlevu, 
že jim to stačí. Mnohé doprová-
zím pravidelně několik let v je-
jich různých životních etapách.

Velké téma jsou vztahy. Lidé 
si častěji napíši esemesku, 
než aby si povídali z očí do očí...

Spousta postojů se ve  vztazích 
změnila. Kolik lidí žije singl? Žena 
a muž často vytvoří partnerství, nikoliv 
manželství, i když mají děti. Vztahy 
stále vyvolávají nejvíce stresů. Dobrá 
rada ode mne zní: Sledujte své emo-
ce ve vztazích a mluvte o nich, řešte 
je. Vztahy je možno zlepšit, jen když 
se o problémech mluví mezi sebou 
a s odborníkem terapeutem.

Jaké změny přinesla kineziologie 
do života tobě?

Dokázala jsem po  třiceti letech 
vystoupit ze školského systému a vy-
tvořit si vlastní systém. To byla velká 
změna a pro mě zásadní. Veškerá prá-
ce, kterou dělám, je o tom, prožívat si 
co nejméně stresu a zvyšovat si kvalitu 
života. Stále se vzdělávám. Učení mě 
baví, a je úplně jedno, kolik je mi let. 
Touha po vědění a zdokonalování se, 
je mou konstantní hodnotou.

Kineziologie, či slovo odblokování, je 
pro některé synonymem téměř čaro-
dějnictví. Jak řešíš negativní reakce 
druhých?

Neřeším je. Každý má právo 
na svůj názor. Jen mě mrzí, když se 
vyjadřují hanlivě a nikdy si odbloková-
ní nezažili. Stále přicházejí noví klienti 
na doporučení těch, kteří již vlastní 
pozitivní zkušenost mají.

Co plánuješ do budoucna?
Především kurzy. Tematické, in-

struktorské a pobytové, na kterých 
předávám to, co vím, umím, co mám 
prožité a co mně funguje.

Co si myslíš, že je pro člověka v životě 
nejdůležitější?

Aby ho to na  světě bavilo! Aby 
viděl a žil si hojnost, která tady je, a to 
nejen materiální, ale i duchovní. Aby 
bral život jako dar, protože tady nejsme 
náhodou.  Ľuba Peterková

Kineziology vyhledávají rodiče 
problémových dětí – dyslektiků, 
dysgrafiků či hyperaktivních. Nejde 
o práci s nemocemi, ale s negativ-
ními zážitky, uloženými v podvě-
domí a  s  emocemi. Metoda One 
Brain a Mentální zaostření zlepšuje 
učení, komunikaci, zklidňuje, od-
straňuje strach, trému, dyslexii, ne-
gativní psychické bloky. Základy 
kineziologie vychází z předpokla-
du, že tak, jak mozek vysílá signály 
do svalů, jsou i svaly schopny ovliv-
ňovat funkce mozku.

Přání být účasten olympiády se 
vyplnilo žákům prvního stupně dese-
ti škol ze Znojma a okolí. Zúčastnili se 
XI. dyslektické olympiády na Základ-
ní škole Pražská.

Síly změřilo 102 žáků s  integrací 
v rozumových i  tělesných aktivitách 
pomocí deseti disciplín. Ošetření 
zranění, netradiční sportování. Zna-
losti z přírodovědy, českého jazyka, 
matematiky a angličtiny i hudebních 
nástrojů. Vědomosti z dopravní vý-
chovy, zručnost jízdy na koloběžce, 
základy programování pomocí včelky 
Bee či hasičské dovednosti. Všech-

Spokojení vítězové,
žádní poražení

ny děti odcházely se zlatou medailí 
a spoustou krásných dárků. Spokojení 
vítězové, žádní poražení. Místostarosta 
Znojma Jan Blaha, který se záslužné 
akce účastnil, říká: „Olympiáda napl-
nila hlavní poslání akce – dát dětem 
s poruchami učení možnost zažít po-
cit úspěchu, povzbudit je, zvednout 
jejich sebevědomí, umožnit jim dobře 
reprezentovat svou školu.“ Olympiáda 
proběhla za finanční podpory sponzo-
rů i města Znojma. Poděkování patří 
i vedení školy a paním kuchařkám, 
které pro všechny upekly vynikající  
moučník.  lp

HLEDÁME 
DOBROVOLNÍKY 
K DĚTEM S AUTISMEM

  na jednorázové akce i na dlouho-
dobou spolupráci,

  na hlídání dětí s PAS při setkávání 
rodičů nebo během akcí, které 
pořádáme,

  na pomoc zejména dětem s au-
tismem během volnočasových 
aktivi.

Věnujte nám, prosím, trochu svého 
volného času, své energie a  také 
znalostí a zkušeností. Nabízíme po-
tvrzenou praxi práce s lidmi s PAS. 
Kontakty: E. Veselá, 731 014 010, 
belldandy@seznam.cz, P.  Lurská, 
774 291 429, petalurska@gmail.com



Plemeno: kříženec | Věk: 7 let
Daneček je drobný, velmi umazlený pejsek, co se dobře snáší s jinými psy. 
Byl odložen po dvou letech zpět do útulku a velmi teskní, proto bude vděč-
ný za nového pána. Danek není vhodný do bytu. Lépe by mu bylo v domě 
se zahradou, kde by měl výběh i blízkost svého pána.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Danek
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V posledním květnovém víkendu 
se vydala znojemská delegace v čele 
s místostarosty Jakubem Malačkou 
a Karlem Podzimkem a zastupitel-
kou Jitkou Schneiderovou do Tren-
ta, do jednoho z partnerských měst, 
které má Znojmo v Itálii. Doprovodili 
volejbalistky z VK PFN Znojmo, které 
Znojmo reprezentovaly v přátelském 
utkání. 

„Hráčky reprezentovaly naše 
město skvěle zvládnutou hrou v přá-
telském utkání, kdy proti domácímu 
týmu Trento – Povo jednoznačně, 
za podpory celé delegace, zvítězily 
3:0,“ komentuje utkání Petra Svobo-
dová z volejbalového klubu Znojmo-
-Přímětice, která dívky doprovázela. 

Znojemské volejbalistky 
se předvedly Trentu

„Nejlepším zážitkem pro všech-
ny přítomné byl ale přidaný set, kdy 
se promíchaly volejbalistky z obou 
zemí a zahrály si vyrovnaný zápas. 
I  přes občasnou nepřízeň poča-
sí budou děvčata na  tuto nevšední 
návštěvu severoitalského města 
a  jeho příměstských částí Villazza-
no a Povo, obklopené majestátními 
Dolomity, rády vzpomínat,“ dodává  
Svobodová.

Nádherný pohár a  1.  místo 
v Trentu vybojovaly hráčky: Kateřina 
Kravcová, Natálie Blažková, Kristýna 
Vágnerová, Andrea Krčová, Magda-
léna Ludvíková, Tereza Klajmonová, 
Nela Hrušková, Aneta Nováková, Sofie 
Menšíková a Lucie Svobodová.  pm

Sportovní svět se mění a mladí 
lidé touží poznávat nejen nové spor-
ty. Jeden z nich, ultimate frisbee, za-
čalo trénovat družstvo školy GPOA 
Znojmo. 

Stále více populární ultimate fris-
bee je týmový sport, který je mož-
né hrát v hale i venku na hřišti. Stačí 
mít frisbee neboli létající talíř, čtyři 
až deset hráčů, kteří vytvoří dvě druž-
stva, a hra může začít. Hráči si vymezí 
na půlce svého hracího pole obdélník, 
který slouží jako skórovací prostor. Ten 
pak brání před létajícím talířem, který 
by tam mohli poslat jejich protivníci. 
Zápas neposuzuje rozhodčí. Všechny 

GPOA objevuje nový sport

přestupky či různé nesrovnalosti řeší 
hráči mezi sebou.

V lize i na turnajích se pak vyhla-
šují dva vítězové – tým, který vyhrál 
nejvíce zápasů, a tým fair play. 

Po pěti měsících tréningu vyrazilo 
družstvo GPOA Znojmo, pod vedením 
učitele tělocviku Přemysla Kratochvíla, 
na první turnaje – nejprve do Poho-
řelic, později do Brna. Zatím žádnou 
medailovou pozici nevybojovali, ale 
jako nováčci byli pro soupeře důstoj-
ným protivníkem. Odvezli si zkušenosti 
a zážitky z dobré hry. Teď je čekají další 
zápasy, aby se více sehráli a mohli po-
mýšlet na medaile. lp, A. Paulenková

Děti ze Základní školy JUDr. J. Ma-
reše ve Znojmě zvítězily na tanečním 
mistrovství republiky, kam dotančily 
s choreografií Cesta do hlubin oceánu.

Na počátku byla myšlenka spojit 
děti, které mají tanec v srdci, a vytvořit 
společně velkou taneční choreogra-
fii. „Podařilo se nám dát dohromady 
šestatřicet dětí od šesti do třinácti let. 
Během pěti měsíců vznikla choreo-
grafie Z hlubin oceánu, ale než se tak 
stalo, byly to hodiny soustředění, potu 
a pilného trénování. Vymýšleli jsme 
a tvořili rekvizity, kulisy, efekty, návrhy 
kostýmů. Sháněli jsme látky, švadlen-
ky, hledali vhodnou hudbu. A výsledek 
té dřiny stál za to – na soutěžích naše 
choreografie získala po dvou vítěz-
stvích také třetí a to nejcennější zlato. 
Děti ho získaly na mistrovství ČR Fi-
nals Mia dance festival Prague. Stali 

Mistři republiky ví, jaká je 
Cesta do hlubin oceánu

jsme se mistry republiky!“ popisují 
Hana Motalová a Ivana Poláková. Po-
děkování za pomoc při přípravě patří 
rodičům tanečníků, městu Znojmu 
i vedení školy, ale především velká 
gratulace směřuje k dětem za vzornou 
reprezentaci školy i města.  lp

 Teď znojemský tým trénuje na další zápasy, aby se více sehrál a mohl pomýšlet na medaile. 
 Foto: Archiv GPOA

 Mistři republiky a  jejich choreografie 
Cesta do hlubin oceánu.  Foto: Patricie Vítová 
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www.hudbaznojmo.cz
prodej TIC Obroková | v síti SMSTicket
Sleva 10 % pro držitele Senior pasu

11. 7. Slavnostní koncert věnovaný 
pádu železné opony 
Hradiště / prob. sv. Hippolyta, 19.00

12. 7. Oslava pádu železné opony…
večírek bez hranic 
Znojmo / Horní nám., 19.00

13. 7. Setkání na Heiliger Steinu 
Heiliger Stein (A), 10.00

13. 7. Koncert při svíčkách: Vivaldi 
na královských dvorech 
Zn. / kaple sv. Václava, 20.00

14. 7. Tour de varhany 
Zn., Dyjákovičky, Pulkau, Retz od 10.00

14. 7. Raffael Fingerlos: Pro Loucký 
klášter  
Zn. / Loucký klášter, 19.00

15. 7. Koncert malých géniů  
Zn. / Althanský palác, 18.00

17. 7.  Koncert laureátů Letní školy 
barokní hudby v Holešově  
Jevišovice / kostel sv. Josefa, 19.30

19. 7. Koncert při svíčkách: 
Ukolébavky Ludvíka XIV.  
Zn. / Dům umění, 21.00

20. 7.  Kouzeln(ick)é baroko 
Zn. / Loucký klášter,19.00

21. 7. Dvorní hostina na venkově 
Písečné nad Dyjí / zámek, 13.30

21. 7. Hudba z archivů královského 
města Znojma  
Hradiště / prob. sv. Hippolyta, 19.00

22. 7.  Návrat největšího z básníků 
Vranov nad Dyjí / zámek, 19.00

23. 7.  Koncert znojemských 
hudebníků 
Zn. / Althanský palác, 19.00

24. 7.  SKETY Uherčice / zámek, 19.00

25., 27., 28. 7. 
G.F. Händel: Saul 
Zn. / Loucký klášter jízdárna, 20.00

26. 7.  Cimbál, víno, jízda králů 
Zn. / Loucký klášter, 19.00

28. 7.  Koncertní piknik v NPP 
Hnanice / Pod Šobesem, 10.00

Plovárna Louka
Znojemská venkovní plovárna v Louce 
je otevřena. Přístupná je od 1. červ-
na denně (10.00–20.00). Dle počasí je 
počítáno i s nočním koupáním. Více 
na www.plovarnalouka-znojmo.cz.  lp

Jubilejní 15. ročník Hudeb -
ního festivalu Znojmo připomene  
11. až 28. července hudbu skladatelů 
na královských dvorech a oslaví pád 
železné opony. Znovu pozve návštěv-
níky do míst, kde se běžně koncerty 
nekonají.

Zlatým hřebem ročníku s podtitu-
lem Hudba králů bude opera Saul G. F. 
Händela s hvězdným ob-
sazení Plachetka-Scholl- 
Adam. Těšit se můžete 
na  vystoupení českých 
i  dalších zahraničních 
hvězd z  oblasti klasické 
hudby, cimbálové muziky, 
jazzu a dalších crossovero-
vých programů. Festival 
také připomene letošních 
třicet let od pádu želez-
né opony. Ostnatý drát 
oddělil na  čtyřicet let 
i Znojemsko od Rakous-
ka. Výročí, kdy se opět 
česko-rakouský kulturní 
region spojil, připomene 
festival několika akcemi. 
„Přátelská nálada letní-
ho Znojma v kombinaci 
s koncerty se špičkovými 
interprety a místními víny 
udělá z návštěvy festivalu 
nezapomenutelný zážitek,“ 
říká prezident a zakladatel 
festivalu Jiří Ludvík, se kterým jsem 
vedla rozhovor.

Který ročník byl za těch patnáct let 
nejtěžší na přípravu?

První ročníky, to byla zástava srd-
ce. Zjišťovali jsme, o čem to je. Za-
dlužili se, jen abychom mohli festival 
pořádat. Ale jednoznačně nejtěžší je 
ten letošní, protože je nejobsáhlejší. 
V tomto ročníku máme dosud nejlépe 
obsazenou festivalovou operu Saul 
a zároveň s ní je velký i festival.

Velký festival je o velkých penězích. 
A sehnat je není jednoduché, i když 
se znojemský festival dostal mezi 
čtrnáct nejprestižnějších v republice. 
Jaká je aktuální situace?

Jsme členem České asociace festi-
valů. Naštěstí se nám daří spolupráce 
s městem. Podpora současné radnice je 
zcela jiná než v minulosti. Máme velmi 
dobré vztahy. Radnice pochopila, že 
za peníze, které nám dává, odvádí-
me zpátky městu obrovitánský vý-
kon a velkou reklamu. Letošní částka 
od města 800 000 korun může připadat 
někomu na kulturu obrovská, ale jde 

Jubilejní Hudební festival Znojmo
bude více než královský

jen o zlomek našeho rozpočtu. Pro nás 
je to ale důležitá pevná jistota. Věříme, 
že se nám podaří stejnou jistotu získat 
i z kraje. Samozřejmě peníze sháníme 
průběžně i na jiných místech. Realita 
je, že festival plánujeme tři roky dopře-
du a finální částku zjistíme chvíli před 
jeho zahájením. Třeba už teď řešíme 
opery až do roku 2023.

Každoročně máte vlastní operu a ta 
spolkne výraznou část rozpočtu. Ne-
ukrojili jste si velký krajíc?

Kolegové nám většinou říkají, že 
jsme blázni (smích)… Je pravda, že 
vytvořit takový projekt mimo kamen-
né divadlo je šílenost, ale zatím se nám 
daří a máme velmi pozitivní kritiky 
i z řad odborné veřejnosti. A k naší 
myšlence postavit si festivalovou ope-
ru se teď přidal největší český operní 
festival Smetanova Litomyšl.

Na  festival opět přijedou světově 
uznávaní umělci a to není samozřej-
most. Platí mezi nimi slovní dopo-
ručení?

Platí, a to na obě strany. Řeknou 
si mezi sebou: Tam jeďte, je to tam 
super, ale stejně tak: Bacha, tam mají 
finanční problémy, chtějte zálohu 
honoráře dopředu. Velkou roli hraje 
důvěryhodnost a neméně důležitá je 
pro ně umělecká kvalita dramaturgie. 
My jsme vždy dostáli svým závazkům. 
Navíc umělcům, kteří tady vystupují, 
se ve Znojmě líbí. A festival už má dnes 
tak dobré jméno, že bychom naplnili 
dvouměsíční program.

V souvislosti s operou se nelze neze-
ptat na jízdárnu. Jak zde budete čelit 
letním vedrům?

Společně s odborníky jsme vymy-
sleli nový systém chlazení vzduchu, 
aby návštěva opery byla pro publikum 
i umělce příjemnější. Každopádně to 
ještě není na večerní róbu, ale spíše 
na lehké letní oblečení. Pevně doufám, 

že se do budoucna podaří zrealizovat 
projekt jízdárny, který má připravený 
město Znojmo. Pak se stane jízdárna 
důstojným koncertním sálem pro měs-
to i celý region.

Jaké novinky chystáte?
Vracíme se k pořádání koncertu vel-

kého symfonickému orchestru. Na za-
hajovacím koncertě na nádvoří kostela 
sv. Hippolyta na Hradišti tak vystoupí 
dlouholetý patron festivalu houslový 
virtuóz Pavel Šporcl v doprovodu Praž-
ské komorní filharmonie. Poprvé jde-
me do projektu, který bychom chtěli 
udržet i do budoucna, a to je koncert 
poskládaný z archivů královského města 
Znojma. Budeme hledat i zpracovávat 
v archivech skladby, které byly napsané 
přímo pro Znojmo. Přidáváme publi-
kem žádané komorní koncerty. Zábavný 
koncert bude letos kouzelnický – barok-
ní triky doplní barokní muzika. Změnu 
chystáme na vranovském zámku, kde 
sice bude koncert a to na nádvoří, ale 
hudební hostinu jsme přesunuli do zce-
la nového prostoru a tím je opravený 
zámek Písečné nad Dyjí. A vracíme se 
do Althanského paláce.  lp

 Návštěva jakéhokoliv koncertu znojemského festivalu je zaručená jistota pohody a krásného kultur-
ního zážitku.  Foto: V. Otruba



Nárožný i  Kňažko a  také Hof-
mann a Isteník alias Luďan a Eda ze 
slavného seriálu Most! Co jméno, to 
herecká osobnost. Tyto a mnohé další 
uvidí publikum s nástupem nové se-
zóny v Městském divadle ve Znojmě.

V nabídce činoherního abonmá 
skupin A, B a C najdete tituly od ko-
medií až po klasiku. Například Milana 
Kňažka na Horské dráze, Petra Ná-
rožného v komedii s pověstným an-
glickým humorem Co takhle ke zpo-

vědi… Michal Isteník bude tentokrát 
Parchant v klobouku a Martin Hof-
mann se z mosteckého burana změní 
na zamilovaného Cyrana z Bergeracu. 
A samozřejmě nebudou chybět ani hry 
v podání našeho skvělého Divadelního 
spolku Rotunda. V hudební skupině 
X je připraveno pět koncertů, třeba 
Ondřej Ruml a jeho osobité provedení 
písní Jaroslava Ježka.

Beze změny zůstává v  abonmá 
počet titulů. To, co se mění, je ov-
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Vážení diváci, hraje vám
Eda a Luďan z Mostu!

Dosavadním předplatitelům bu-
dou jejich letošní místa rezervo-
vána do 31. července 2019. Noví 
zájemci o  předplatné si mohou 
zakoupit divadelní abonmá na se-
zónu 2019/2020 v TIC na Obrokové 
ulici od 2. do 12. září 2019. Přihláš-
ka je k dispozici tamtéž. Abonentka 
je přenosná.

 Výsostné herečky Danu Syslovou a Milenu Steimasslovou uvidíte ve hře Madam Rubin-
stein. Foto: Archiv ZL

šem cena předplatného. „Za léta, kdy 
zůstávala částka stabilní, se cenový 
nárůst projevil také v oblasti kultury. 
Lapidárně řečeno: představení, kte-
rá divadlo jako stagiona objednává, 
jsou dražší. Znojemská Beseda je 
příspěvková organizace města, kte-
rá je povinna respektovat schválený 
rozpočet. Abychom mohli zachovat 
standard, co se týče počtu i kvality 
představení, přistoupili jsme po zralé 
úvaze k nepopulárnímu kroku, při-
čemž – což je důležité – cenové výhody 
pro předplatitele zůstávají zachovány,“ 
vysvětluje důvod zvýšení ceny abonmá 
ředitel Znojemské Besedy František  
Koudela.

Pokud vám ovšem systém před-
platného z  jakéhokoli důvodu nevy-
hovuje, budete mít možnost vybrat si 
z představení, která připraví divadlo 
mimo abonmá. „Vážení diváci, věříme, 
že si z nabídky nové divadelní sezóny 
vyberete,“ zve do divadla František 
Koudela.  lp

Od 15. do 19. července mohou 
znojemské děti trávit prázdniny 
na dvojjazyčném Česko-rakouském 
příměstském táboře.

Pod jeho přípravou jsou podepsáni 
Středisko volného času Znojmo a Lea-
der Region Weinviertel-Manhartsberg 
a také město Znojmo, které dlouho-
době podporuje jazykové vzdělávání 
žáků na školách. Hlavní vedoucí tábora 
Tereza Přibilová slibuje dětem návště-
vu zahrady a zábavného motorického 
parku v Hollabrunnu, stopování sklepní 
kočky, výlet do Konic, výstup na Vlko-
vu věž a spoustu další zábavy. Tábor je 
určen dětem od 11 do 15 let se zákla-
dy německého jazyka. Cena pobytu 
je 3 000 Kč. Zájemcům více informací 
podá Tereza Přibilová, tel. 739 878 585, 
pribilova.t@svcznojmo.cz.  lp

Po stopách 
sklepní 
kočky

Prodej permanentních vstupenek 
Orlů na hokejovou sezónu 2019/20 
bude zahájen v pondělí 17. června 
od 13:00. Jejich majitelé se mohou 
těšit i letos na řadu jedinečných vý-
hod a bonusů včetně několika no-
vinek. Jejich kompletní přehled je 
k dispozici na oficiálním webu klubu  
www.hcorli.cz. 

„Klub si velice váží svých věr-
ných fanoušků, kteří mu zachovávají 
dlouhodobě přízeň a podporují ho 
jak v dobrých, tak i v  těch horších 
časech. Na základě diskuzí klubu se 
zástupci fanoušků, partnerů a vedením 
města Znojma došlo pro novou sezónu 
k úpravám cen vstupného nutných pro 
setrvání klubu v EBEL. Snahou klubu 

Permanentky na novou hokejovou sezónu v prodeji 
od 17. června, fanoušci se mohou stát „šestým hráčem“

Ceny permanentních vstupenek pro sezónu 2019/2020
Sektor Cena do 30. 6. Cena 1. 7. – 31. 8. Cena od 1. 9.
Sektor A – horní 3 400 Kč 3 500 Kč 3 700 Kč
Sektor A – dolní 3 200 Kč 3 300 Kč 3 500 Kč
Sektor B 3 100 Kč 3 200 Kč 3 400 Kč
Sektory G1, G2 2 900 Kč 3 000 Kč 3 200 Kč
Sektory C, D, E, F 2 700 Kč 2 800 Kč 3 000 Kč
Stání bez místenky 2 200 Kč 2 300 Kč 2 500 Kč

v nové sezóně je nabídnout vyšší spor-
tovní kvalitu a zároveň zachovat hokej 
finančně dostupný všem fanouškům,“ 
říká manažer Petr Veselý.

Dochází taktéž ke změně služeb 
v oblasti ticketingu. Novým poskyto-
vatelem bude společnost Enigoo, která 
zajišťuje prodej mj. v rámci zápasů Čes-
ké hokejové reprezentace. Prodej bude 
probíhat jako obvykle v kanceláři klubu, 
doplněný o možnost nákupu perma-
nentní karty on-line nebo prostřed-
nictvím CallCentra. Nově bude možné 
k zakoupení permanentní vstupenky 
použít platbu kartou. Vše podstatné 
najdete na našem webu,“ dodává Veselý.

Držitelé permanentních karet na-
víc nově dostávají výjimečnou mož-

nost umístit své jméno přímo na zápa-
sové dresy a stát se tzv. šestým hráčem. 
Tyto dresy budou po skončení sezóny 
vydraženy a výtěžek věnován mláde-
ži. Každý držitel permanentní karty, 
který tuto akci využije, získá navíc pro 
sebe a své přátele možnost objednat si 

tuto variantu dresu za zvýhodněnou 
cenu ve fanshopu. Majitelé loňských 
permanentek se skončením sezóny 
o svá místa nepřijdou. Ta jsou jim re-
zervována do 30. června 2019! Až poté 
budou nevyužité rezervace uvolněny 
do dalšího prodeje.  Lukáš Peroutka
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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: červen denně 9.00–17.00, 
červenec a srpen denně 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.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červen denně 9.00–12.30, 
13.00–17.00, červenec až srpen denně 
9.00–12.30, 13.00–18.00 (poslední 
vstup je půlhodinu před zavírací 
dobou).

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová). 
Otevřeno: denně 9.30 a 13.30, v 16.00 
prohlídka města s průvodcem.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně 9.30–17.30.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! 
Otevřeno: květen až září Út–Ne 
9.00–17.00.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: květen až září Po–St,  
Pá–Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 

Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí 
Koruny české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00 – 17.00. 

CORNŠTEJN
zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–Ne  
9.00–17.00. Červenec a srpen 
prázdninový program Léto 
na Cornštejně.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až září.

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: červen až září denně  
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: červen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00, 
červenec až srpen Po–Pá 8.00–18.00, 
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 
otevřeno: červen až srpen denně 
9.00–16.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: červen až září Po–So 
10.00–18.00, Ne 10.00–16.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053, areál Znovínu Znojmo, 
tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: červen So, Ne 9.00–19.00, 
červenec až 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. 

Červenec a srpen: divadelní prázdniny.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete
na webu kina. 
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY

11.–28. 7. HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO
Město Znojmo a jeho okolí – festival, 
který snoubí hudbu s vínem. Celý 
program na www.hudbaznojmo.cz. 
Více na str. 12.

VÝSTAVY

Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
i starého fondu numismatické sbírky 
JMM Znojmo od antiky po současnost.

14. 6. – 3. 9. MILAN CAIS: ŽIVÝ 
KABEL PROPOJENÍ 
NOVINKA: GaP, Kollárova 27 – díla 
výtvarníka, hudebníka a frontmana 
skupiny Tatabojs Milana Caise. 
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–21.00, Pá 8.00–23.00,  
So 9.00–23.00, Ne 9.00–18.00.

7. 5. – 29. 9. PROCITLÉ SKLO 
Znojemský hrad – výstava ucelené 
sbírky brusírny skla pana Langera 
v Šatově.

7. 5. – 29. 9. ZNAIM / ZNOJMO 1809 
Znojemský hrad – výstava k výročí 210 
let od napoleonské bitvy u Znojma.

4. 6. – 30. 8. NEZRANITELNÁ 
ARMÁDA ZNAČKY BAŤA
Dům umění – výstava historických 
hraček z pryže a modelů vojenské 
a válečné techniky vyrobené 
světoznámou firmou Baťa v letech 
1934–1948.

29. 6. – 15. 9. DŮM PLNÝ HER
Minoritský klášter – konstruktivní, 
tvořivé, strategické, logické i naučné 
hry od starověkých tangramů až 
po lego.

DALŠÍ AKCE

1.–31. 8. ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ 
LÉTO 2019
Znojmo – červencový program a více 
informací na str. 8, 9.

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM 
ZNOJMO
www.muzeumznojmo.cz,
rezervace na tel.: 515 222 311 
nebo na edukace@muzeumznojmo.cz 
HRADOVÁNKY 2019
Znojemský hrad – zábavný program 
pro celou rodinu
10. 7., 31. 7., 21. 8. Znojemským 
hradem s princeznou – komnatami 
hradu provede malé i velké hraběnka 
z Deblína. Vždy v 15.30 a 16.00, 
nutná rezervace!
12. 7., 9. 8. Podvečerní prohlídky – 
co v průvodci nepíšou – speciální 
prohlídka pro příznivce historie. 
Vždy v 18.00, nutná rezervace!
18. 7., 1. 8., 15. 8. Hradní tvoření 
aneb brousím, brousíš, brousíme – 
pro rodiny s dětmi po stopách 
historie šatovské brusírny skla, 
tvořivá dílna. Vždy v 16.00, nutná 
rezervace!
25. 7., 22.8. Šermířské vystoupení – 
vystoupení SHŠ ALBION, 17.00. 
28. 8. Večerní prohlídka – Duch 
hradních katakomb – Jak vypadal 
znojemský hrad v dobách Oldřicha 
z Chlumu. 19.30, nutná rezervace!

11.–14. 7. BITVA U ZNOJMA 1809
Znojmo, Dobšice, Suchohrdly – 
vzpomínkové akce a rekonstrukce 
napoleonské bitvy u příležitosti 
210. výročí. www.dobsice.cz. 
Více na str. 9.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ

13.–14. 9.
Vstupné – permanentka: 

450 Kč dospělí 
400 studenti a senioři 

(do 31. 8.)

 550 Kč dospělí
500 Kč studenti a senioři 

(od 1. 9.)
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 NENECHTE SI UJÍT

 TANEC
Zatančete si v Novém Šaldorfu
Taneční skupina Single Znojmo pořádá v Novém Šaldorfu tančírny. Lidé 
si tak mohou společenské tance užít i mimo plesovou sezónu. Přijít a za-
tančit si mohou v sále Modrých sklepů zkušení tanečníci i úplní začáteč-
níci. Součástí hodiny je totiž krátká výuka některých tanců. Nejbližší ter-
mín je 4. července od 19.10 hod. (podle příjezdu autobusu). Vstupné je 
100 Kč, pro studenty 80 Kč. Více na www.tssingle.cz nebo na Facebooku 
TS Single Znojmo.  lp

 SOKOLSKÉ OSLAVY
Plavečtí sokolové chystají největší akci v dějinách obce
V areálu plavečské sokolovny připravují na 6. a 7. července největší akci, 
která se kdy v obci konala – oslavy 100 let Sokola Plaveč. Pro všechny vě-
kové skupiny je připraven bohatý program. Začne v sokolovně v sobotu 
v 10.00 hodin přednáškou Michala Doležela o historii Sokola, v 11.30 
sehraje Lesonická ochotnická sešlost divadelní hru Chlap na zabití, 
v 14.00 se otevře výstava k výročí a poté zahrají Alband, Páni kluci, Pokáč 
i Alrox. Druhý den to rozjede ve 12.30 dechovka Dubňanka, hudební 
hvězdy televize Šlágr TV, Zdeněk Izer (17.30) a od 19.00 Divokej Bill 
revival. Ve Znojmě koupíte vstupenky v Knihkupectví COMENIUS. Více  
na www.sokolplavec.cz.  lp

 VÝSTAVU KLENOTŮ
České korunovační klenoty na dosah ruky a bez front 
Zámek ve  Vranově 
nad Dyjí vítá návštěv-
níky krásnými novými 
koberci v trase jedné 
ze dvou prohlídek. 
Tmavozelené běhou-
ny s  drobným květi-
novým vzorem a de-
korativní bordurou 
vyrobili v Dánsku. Tě-
šit se můžete 10. čer-
vence na divadlo pod 
širým nebem – příběh 
Strašidlo cantervill-
ské – a 14. července 
na  noční prohlídku 
zámku. V  rámci Hu-
debního festivalu Znojmo zazní 22. července v sále předků koncert, 
který připomene mimořádnou osobnost operního libretisty, císařského 
dvorního básníka a častého návštěvníka vranovského zámku, Pietra 
Metastasia. Ovšem nejvýznamnějším letošním počinem je bezesporu 
výstava mistrovských replik korunovačních klenotů. Výstava České ko-
runovační klenoty na dosah / Život a dílo Karla IV. připomene zajímavý 
život významného panovníka a doplněna je o mnoho dalších exponátů. 
Potrvá do 1. září.  lp

 FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ
Na dračí lodě se podívá i režisér Zdeněk Troška
Festival dračích lodí ve Výrovicích nabídne 20. července pohodový letní 
den i večer u vody. V místním kempu na vás budou čekat závody dračích 
lodí, Znojemské pivo, pivní soutěže a o hudbu se postará DJ. Atmosféru 
si přijede vychutnat i režisér filmových hitů Slunce, seno… Zdeněk Troš-
ka a „Alexandrovci“. Pátý ročník festivalu začne v 9.00 hodin poradou 
kapitánů, v 9.30 bude oficiální zahájení a na 10.00 je naplánován první 
start. Večer ve 20.00 zahraje skupina Oryon a den ukončí ve 23.00 oh-
ňostroj. Festival je určen pro každého – amatérské i začínající posádky. 
Registrovat se lze na www.dracivyrovice.cz, více info získáte také na tel. 
604 470 717.  lp

 V expozici hradu uvidí návštěvníci popr-
vé také nádherně intarzovaný stolek. 
 Foto: Archiv hradu

Novinkou v  nové turistické se-
zoně vítá návštěvníky hrad Bítov. 
Prohlídková trasa je v několika sa-
loncích doplněna o mobiliář z období 
empíru.

Vzácný nábytek byl na Bítov vrá-
cen ze zámku v Jaroměřicích. Novou 
podobu dostal i hudební salonek. „Kro-
mě nábytku v něm nově presentujeme 
hudební nástroje, na které v 19. století 
hráli hudebníci šlechtě. V ložnici hrabě-
te Františka Dauna jsme vystavili kůži 
lvice, která nám byla vrácena ze zámku 
ve Slavkově,“ vyjmenovává kastelán 
hradu Jan Binder novinky. Návštěvníci 
uvidí také opravený balkon v 1. pat-
ře hradního paláce a oplocení parká-
nové zahrady. „Hradní zahradu spolu 
s rybníkem budeme doplňovat o chov 
a prezentaci vodního ptactva. Vloni 
jsme zde založili chov pávů a exotických 
papoušků, které návštěvníci najdou 
ve voliérách. Na doplňování ptactva bu-
deme nadále pracovat. V plánu máme 
prezentovat zahradu tak, jak ji do roku 
1945 ukazoval návštěvníkům posled-
ní soukromý majitel hradu baron Jiří 
Haas,“ doplnil kastelán.

Vzácný nábytek
se vrátil na hrad Bítov

Na hradě jsou připraveny i dvě vý-
stavy. Do konce září je to výstava Hračky 
za totáče aneb Jak si hrály husákovy 
děti, která ukáže, s čím si hrávaly děti 
před revolucí. V dětském koutku si mo-
hou děti některé hračky také vyzkoušet. 
Druhá výstava FOTOKLUB ZNOJMO 
a 17. ročník Moravskoslezského mapo-
vého okruhu prezentují v divadelním 
sále hradu tvorbu znojemského fotoklu-
bu a výsledky fotografické soutěže.  lp

 Koupací místa najdete nově v mapách ZnojmoRegionu. K dispozici jsou zdarma v české, 
anglické a německé verzi v informačních centrech v okrese.   Foto: Archiv ZL

Hledáte tipy na hezké a čisté kou-
pání v přírodě? Tak ať vám neunikne 
přehled osvědčených koupacích míst 
na Znojemsku, který na svém webu 
zveřejnil spolek ZnojmoRegion.

Na www.znojmoregion.cz najde-
te aktuální seznam plováren a koupa-
lišť, vodních nádrží, rybníků a biotopů 
i lomů a pískoven. Kromě toho tu na-
jdete údaje o splavné řece Dyji, která je 
ideální zejména pro začínající vodáky 
nebo pro rodiny s dětmi, a dostanete 
se i k  informacím o teplotě a kvalitě 

Kam k vodě? ZnojmoRegion 
má zaručené tipy

vody na Vranovské přehradě. Jde při-
tom o další z tematických celků, kterými 
ZnojmoRegion představuje pestrou turi-
stickou nabídku celé oblasti Znojemsko 
a Podyjí. Místa vhodná ke koupání na-
leznete nově i v mapách ZnojmoRegio-
nu, které jsou oproti loňské verzi dvojná-
sobně větší a obsažnější jak textově, tak 
kartograficky. Přehlednou schematickou 
mapu doplňují konkrétní tipy na výlety 
nebo seznam všech infocenter s kon-
takty. A právě v nich si můžete mapy 
vyzvednout, a to zcela zdarma.  in
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Přes 200 žáků a žákyň základních 
škol okresu Znojmo si za účasti Jarmily 
Kratochvílové, dvojnásobné mistryně 
světa a držitelky světového rekordu 
na 800 m, změřilo své síly v běžeckých 
atletických závodech, které se uskuteč-
nily ve Znojmě 3. června. 

Odměnou sportovcům byly pa-
mětní medaile, pro vítěze jednotlivých 
kategorií dres podepsaný Jarmilou 
Kratochvílovou a všichni si odnesli 
nezapomenutelný zážitek ze setkání, 
rady a doporučení od legendy české 
atletiky. pm

Světová rekordmanka ve Znojmě

Ve středu 29. května vyrazil Josef 
Zimovčák a peloton cyklistů na etapo-
vou cyklojízdu napříč Českou republi-
kou z Aše. Cyklojízda Na kole dětem, 
jejímž hlavním cílem je získání finanč-
ních prostředků na pomoc a podporu 
onkologicky nemocných dětí, končila 
v sobotu 8. června ve Znojmě. 

Během deseti ročníků se podaři-
lo pro děti získat přes 11 milionů ko-
run. Do pelotonu se průběžně zapojují 
stovky cyklistů. Ve Znojmě je přiví-

tal místostarosta Jan Blaha, který také 
od zakladatele nadačního fondu Josefa 
Zimovčáka převzal certifikát. „Bylo 
mi velkou ctí, že jsem mohl převzít 
certifikát jako symbol partnerství mezi 
tímto projektem a městem Znojmem 
coby dojezdem cílové etapy,“ řekl mís-
tostarosta. Ve Znojmě se také vydra-
žil za 35 000 Kč zvon na stuhy a ještě 
vyšší částku – 50 500 korun – vynesla 
elektronická dražba. Více na stránkách  
www.nakoledetem.cz. pm

Na kole dětem

 Josef Zimovčák (vpravo) a místostarosta Jan Blaha s certifikátem.   Foto: Archiv ZL

Švédský Falun hostil třetí největší 
turnaj světa Jalas Floorball Cup, kte-
rého se zúčastnili také mladí znojem-
ští florbalisté. 

A zaznamenali tam další úspěch. 
Mladší žáci se umístili na skvělém sdí-

Florbaloví mladší žáci
byli třetí ve Švédsku

leném třetím místě, když jim po pro-
hře 1:3 v semifinále s Hammarby těsně 
unikl boj o zlato. Na turnaji se předsta-
vilo také družstvo dorostenců, které 
však přes silnou švédskou konkurenci 
nepostoupilo do play-off.  eks

Bez ztráty bodu a s impozantním 
skóre 252:18 vyhrál skupinu A v ra-
kouské II. divizi amerického fotbalu 
celek Znojmo Knights (Rytíři).

Ti měli v červnu na programu tři 
zápasy. Nejprve si dokázali poradit s ví-
deňskými Warlords na jejich hřišti 36:0 
a pak v domácím utkání deklasovali 
záložní tým svých jmenovců z rakouské 
metropole Vienna Knights 70:0. K po-
slednímu duelu základní části na hřiště 
Pannonia Eagles tak odjížděli už jako 

Znojmo Knights vyhráli
suverénně svoji skupinu

jistý vítěz skupiny. Přesto ani v po-
sledním dějství nenechali nic náhodě 
a na stadionu soupeře zvítězili 28:6.

Nyní čeká Rytíře v sobotu 6. červen-
ce semifinále proti slovinskému celku 
Domžale Tigers. Hrát se bude na zno-
jemském stadionu v sobotu 6. července 
od 19.30 hod. Případné finále budou 
hrát Znojmo Knights na hřišti soupeře 
o týden později od 16.00 hod. Pravdě-
podobným soupeřem je tým Salzburg 
Ducks. eks

Závod ve výběhu na radniční věž – 
Znojmo Extreme 790 – přinesl spous-
tu skvělých výkonů, zábavy i dobrých 
skutků. Mužskou kategorii ovládli Orli 
Znojmo, ženám kraloval Gladork tým 
a v mixech zvítězili Věžoležci. 

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se 
na organizaci organizaci závodu podíleli, 
i všem, kteří závodili nebo přišli fandit. 
Díky vám všem jsme mohli nejen strávit 
skvělý den, ale hlavně jsme mohli pomo-
ci neslyšícím,“ připomíná charitativní 
pojetí akce starosta Jan Grois.

Výtěžek ze startovného, celkem 
35 229 korun, putoval Sportovnímu klu-
bu neslyšících Brno, kde hrají i Znojmá-

Radniční věž zdolali nejrychleji Orli
ci. Neslyšící také vytvořili dva soutěžní 
týmy: DEAF Znojmo a Volejbalisté SKN 
Brno. „Chtěli bychom moc poděkovat 
všem za podporu. Plánujeme startovat 
i příští rok a podpoříme tak zase jiné 
sportovce nebo subjekty, které pomoc 
potřebují,“ děkuje za neslyšící Simona 
Sekulová ze Znojma.

V letošním roce padly i absolutní 
traťové rekordy v jednotlivcích – mu-
žích i ženách. Z žen zdolala nejrych-
leji radniční věž Kristýna Samková 
(54,28 s), z mužů byl nejrychlejší Jan 
Bulín (40,63 s). Více informací včetně 
kompletní výsledkové listiny najdete 
na www.extreme790.cz. zp

 Neslyšící sportovci se starostou Janem Groisem a Simonou Sekulovou (uprostřed). 
 Foto: archiv ZL


