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Největší objem peněz za poslední 

léta vložila znojemská radnice do pro-

jektu, který bude sloužit seniorům 

a zdravotně postiženým lidem. Nový 

pavilon domova pro seniory za  sto 

třicet milionů korun dává šanci těm, 

kteří nemohou z různých objektivních 

i subjektivních důvodů prožít své stáří 

v rodině. Nový domov tu najde devě-

tadevadesát seniorů.

 „Naší ambicí je, aby se ve Znojmě 

dobře žilo obyvatelům všech generací. 

Tak, jak investujeme desítky milio-

nů korun do oprav mateřských a zá-

kladních škol, jak se snažíme hledat 

vhodné investory a rozšířit pracovní 

nabídky, tak se zamýšlíme i nad kvali-

tou života starší generace,“ konstatuje 

starosta města Vlastimil Gabrhel. 

Do nového pavilonu, jehož dispo-

zice a vybavení odpovídá evropským 

standardům komplexní péče o senio-

ry, se stěhují hlavně lidé s omezenou 

schopností pohybu a orientace. K té-

matu také na str. 8 a 9. 

 xa, foto: Zdeněk Dvořák

Nový domov otevřel brány seniorům

V sobotu 29. 6. oslaví plovárna 

Louka deset let. Na  tento den při-

pravili pracovníci plovárny celo-

denní program plný soutěží a  her. 

„Od 10.00 hodin tady budou atrakce 

na vodě, závody na šlapacích lodič-

kách, skoky z věže, a to vše za odměny. 

Mimořádný vstup zdarma budou mít 

i děti do 150 cm. Kdo přijde, nudit se 

určitě nebude,“ zve správce plovár-

ny František Svoboda. O bezpečnost 

všech se postarají plavčíci. 

K jubilejnímu výročí dostala plo-

várna dárek za 400 000 korun již před 

otevřením, a to nový moderní poklad-

ní systém, nátěry spojovacích mostů 

mezi bazény a automatický závlahový 

systém trávníku. 

Plovárna v Louce oslaví první desítku
Plovárna Louka prodloužila ote-

vírací dobu od 10.00 do 20.00 hodin. 

Návštěvníkům je k  dispozici celý 

areál. Běžné vstupné pro dospělé: 

celodenní 90 Kč / odpolední 70 Kč 

(od 14.00), večerní 50 Kč (od 17.00), 

noční 65 Kč (20.30–22.30). Snížené 

(70/50/40/65 Kč) mají důchodci a děti 

do 150 cm. Děti do 6 let a držitelé ZTP, 

ZTP–P mají vstup zdarma. V  ceně 

vstupného je použití bazénových 

atrakcí. Samostatně se platí hřiště, 

stoly na tenis, lodičky pro děti, zapůj-

čení slunečníků, lehátek a  trezorků 

na cennosti. Výhodné vstupné jde po-

řídit prostřednictvím předplatitelské 

dobíjecí karty (info tel.: 515 210 580, 

515 210 582).   lp, foto: otruba.eu
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA

JE NA DESCE

Hospodaření Znojma je zveřejně-

no. Na základě zákona finanční 

odbor vyvěsil celkové hospodaře-

ní města na úřední i elektronickou 

desku. A to včetně projednání 

závěrečného účtu v zastupitelstvu 

města.

ROTUNDA JEŠTĚ OTEVŘENA

Rotunda sv. Kateřiny bude pří-

stupná za předpokladu příznivých 

klimatických podmínek do neděle 

14. července. Původně měla být 

kvůli stavebním pracím v  jejím 

okolí po celou sezonu uzavřena. 

KOUPALIŠTĚ V MRAMOTICÍCH 

JE DNES STAVENIŠTĚM

Koupaliště v Mramoticích se pro 

návštěvníky otevře až o prázdni-

nách. Už dnes v  jeho areálu pa-

nuje čilý ruch. Správa nemovitostí 

města Znojma spravuje chodník 

před převlékacími kabinami, nově 

je opravená část dlažby kolem 

bazénu a  také šachta na hlavní 

přívod vody. Do zahájení sezony tu 

ještě vyroste nová pergola, která 

má poskytnout stín a odpočinek 

návštěvníkům. Celková investice 

činí 400 000 korun.  

ÚPRAVNA VODY BĚŽÍ DÁL 

Rekonstrukce úpravny vody 

ve Znojmě probíhá podle plánu. 

Téměř dokončeny jsou výkopo-

vé práce pro novou akumulační 

nádrž o objemu čtyři tisíce ku-

bických metrů. V současné době 

se připravují spodní vrstvy pro 

betonáž dna. Současně se pracuje 

na vodojemu Návrší a Kasárna 1. 

U Návrší se už připravují na be-

tonování dna nové akumulace, 

v Kasárnách byl obnažen strop 

akumulačních nádrží a chystají se 

tu na hydroizolaci stropu a sanaci 

stěn akumulačních nádrží. 

ZNOJMO SE PŘIPRAVUJE 

NA PRESTIŽNÍ ARCHITECTURE 

WEEK V PRAZE

Znojmo se připravuje ARCHI-

TECTURE WEEK PRAHA 2013. Jako 

Historické město roku 2010 bylo 

osloveno organizátory prestižní 

akce konané 23. 9.–20. 10. na Praž-

ském hradě pod záštitou prezi-

denta republiky Miloše Zemana. 

Letošní 7. ročník mezinárodního 

festivalu architektury a urbani-

smu nese téma Architektonické 

dědictví a současná architektura. 

V rámci festivalu se bude Znojmo 

samostatně prezentovat na Dnech 

měst v Praze v pavilonu na náměs-

tí Republiky.

Na sídlišti v Příměticích dochází 

v souvislosti s revitalizací veřejných 

prostranství k postupnému omezo-

vání parkování pro bydlící. Město 

Znojmo zajis� lo náhradní
parkoviště pro Přímě� cké

Znojmo zajistilo dočasné náhradní 

parkoviště v areálu bývalého školního 

statku na konci ulice Výrobní.Město 

nedisponuje na přímětickém sídlišti 

žádnými parkovacími plochami, a tak 

již v  loňském roce zahájilo jednání 

s vlastníky pozemků ve zmíněném 

areálu. Vstřícný přístup společností, 

jenž pozemky vlastní, vyústil v uza-

vření nájemní smlouvy za  účelem 

dočasného parkování pro bydlící 

na přímětickém sídlišti. Městská ze-

leň Znojmo a společnost .A.S.A. EKO 

Znojmo, s.r.o. provedly v prostoru ne-

zbytný úklid i úpravy a nyní je možné 

auto na betonových plochách odstavit. 

Areál je volně přístupný, avšak je důle-

žité dbát na vlastní bezpečnost a také 

nenechávat v autech volně uložené 

věci, neboť areál není ani osvětlen ani 

nepřetržitě hlídán. Městská policie 

proto bude na náhradním parkovišti 

provádět průběžné kontroly.

 lp, foto: archiv ZL

Žlutá čára na vozovce nebo na ob-

rubníku vedle ní není samozřejmě 

na parádu. Je to velice důležitá infor-

mace pro řidiče, kteří hledají místo pro 

parkování: v tomto úseku je zakázáno 

zastavit a stát (je-li to plná čára) nebo 

stát (což značí čára přerušovaná).

Strážníci Městské policie Znojmo 

se však stále častěji potýkají s neukáz-

něnými řidiči, kteří toto vodorovné 

značení zákazu zastavení či stání ne-

respektují. 

Vypadá to, že někteří řidiči vů-

bec neznají význam takového značení 

na vozovce. Přitom se v některých 

místech (například na Pontassievské 

ulici) objevují oba zákazy – vodorovný 

i svislý, a jde o běžnou dopravní znač-

ku Zákaz stání. 

A kde se řidiči motorových vozi-

del s vodorovným žlutým značením 

ve Znojmě mohou setkat? Je to zatím 

například na Dvořákově ulici (ze stra-

Žluté čáry na silnici nejsou na parádu
ny u parku vedle severní přístupové 

cesty), na Pasteurově ulici, na Palacké-

� Řidič na snímku porušil zákaz zastavení značený plnou žlutou čarou. Úsek, kde je zákaz 
stání, značí žlutá čára přerušovaná.  Foto: archiv Městské policie 

ho ulici a na již zmíněné Pontassievské 

ulici.  xa

Již druhá žena se stala obětí nebez-

pečného přechodu před Penny marke-

tem na Přímětické ulici ve Znojmě.  Na-

štěstí se ani v jednom případě nejednalo 

o těžká zranění, nicméně přechod pro 

chodce na křižovatce v těsné blízkosti 

benziny byl kvůli nefungujícímu sema-

foru již několik týdnů pro přecházející 

noční můrou. 

Podstatný díl viny na tom nesl ma-

jitel benziny, na kterém oprava semafo-

Nebezpečný přechod bezpečnější
ru závisela. Snaha Správy nemovitos-

tí města Znojma (SNMZ) urychleně 

zprovoznit světelné signalizační zaříze-

ní se dlouho míjela účinkem. Traťovod 

elektrického napětí bohužel vede kolem 

čerpací stanice. Pracovníci městské pří-

spěvkové organizace, kteří měli za úkol 

semafor opravit, byli z pozemku vyká-

záni s tím, že není podepsána řádná 

smlouva mezi majitelem čerpací stanice 

a SNMZ. Majitel benziny pak už se 

Správou nemovitostí nekomunikoval. 

„Našli jsme zatím provizorní řešení, 

takže semafory opět fungují,“ konstatu-

je ředitel SNMZ Tomáš Šturala. Městu 

totiž vyšlo vstříc vedení blízkého Penny 

marketu, které povolilo napojení světel 

ze svého zdroje. 

„Dál hledáme defi nitivní řešení tak, 

abychom nemuseli jednat s majitelem 

čerpací stanice,“ konstatuje místosta-

rosta Znojma Jan Grois.  lp, xa
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Nové fanfáry
na vinobraní 
Znojemská Beseda pracuje na po-

době nových fanfár, které poprvé 

zazní na  letošním Znojemském 

historickém vinobraní. Dosud uží-

vané fanfáry dcera autora hudeb-

ního díla Martina Výhodová městu 

zakázala dále užívat.

Zpravodajství

KRAJ ZAPLATIL OČNÍ SÁL

Mezi nejvýznamnější investič-

ní akce Jihomoravský kraj patří 

nemocnice Znojmo. Na staveb-

ní úpravy pro oční zákrokový 

sál vynaložil ze svého rozpočtu 

26 744 000 korun. Vyplývá to ze zá-

věrečného účtu JmK za rok 2012.

ŠPIČKOVÁ PRÁCE

VE ZNOJEMSKÉ NEMOCNICI

Primář ortopedicko-traumatolo-

gického oddělení znojemské ne-

mocnice Prof. MUDr. Radek Hart, 

Ph.D., FRCS provedl úspěšnou 

operaci výměny čtyř srostlých 

kloubů třiatřicetiletému paciento-

vi z Arménie, který byl do té doby 

upoután na  invalidní vozík. Šlo 

o náročný zákrok, který před ním 

odmítli provést lékaři v Arménii, 

Rusku i Německu. Profesor Hart 

vyměnil pacientovi oba kolenní 

a oba kyčelní klouby. Srostlý kloub 

se u pacientů ve vyspělých zemích 

již prakticky nevyskytuje.

VÍTĚZNÝ ZNOVÍN

Společnost Znovín Znojmo získala 

vítězství v kategorii růžových vín 

na  jubilejním 20. ročníku mezi-

národní soutěže vín GRAND PRIX 

VINEX 2013 v Brně, a to za Caber-

net Sauvignon rosé, pozdní sběr 

2012. Kvalitu vína ocenili špičkoví 

mezinárodní degustátoři. 

COOLNA TÉMĚŘ

STOPROCENTNÍ

Znojemské nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež KLUB COOLNA 

spadající pod Oblastní charitu 

Znojmo úspěšně absolvovalo 

Rozvojový audit České asociace 

streetwork, kterým prošlo s velmi 

potěšujícím výsledkem. Z celko-

vých 130 možných bodů získalo 

zařízení 129 bodů a získalo osvěd-

čení na tři roky. 

VÁCLAVÁK SLAVIL

Dnem otevřených dveří oslavila 

Základní škola na Václavské ná-

městí ve  Znojmě úctyhodných 

120 let založení. Na nádvoří Jiho-

moravského muzea se na pestrý 

kulturní program přišly podívat 

desítky absolventů i návštěvníků 

z řad rodičovské veřejnosti. 

MATURANTI PŘIŠLI

PRO VYSVĚDČENÍ 

Desítky absolventů znojemských 

středních škol opustily svou alma 

mater. Na radnici jim místostaros-

ta Pavel Balík i starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel předali maturitní 

vysvědčení a pamětní list Města 

Znojma.

STALO SE

Vedení města Znojma připravu-

je revitalizaci parku Slovenská, tzv. 

Kolonky. Území vymezené ulicemi 

Slovenská, Pražská, Rumunská a Ju-

goslávská dostane v budoucnu novou 

tvář. „V parku by své zázemí měli na-

jít jak děti, tak i mládež. V plánu je 

i klidová zóna pro starší obyvatele,“ 

nastiňuje starosta Vlastimil Gabrhel. 

Stavební program řeší hned několik 

oblastí. Architekti se například budou 

muset zabývat otázkou, co s objek-

tem bývalé prádelny: zda ji zbourat, 

nebo ponechat. Obě varianty budou 

muset srovnat z hlediska kompozič-

ního řešení i z hlediska fi nancí. Dále 

se budou řešit parkové úpravy, pěšiny, 

Město změní Kolonku, 
přibude míst k odpočinku

zeleň, rekonstrukce chodníků a od-

vodnění celého území. V parku by se 

mělo vybudovat dětské hřiště i hřiště 

pro dospívající mládež, myslí se ale 

i na klidovou zónu pro seniory. „Park 

se nachází v ochranném pásmu měst-

ské památkové rezervace. I s tím se bu-

dou muset architekti počítat,“ dodává 

starosta. K projektu totiž budou muset 

památkáři vydat závazné stanovisko.

„Ve stavebním programu jsme na-

stínili naše priority, jak by měl nový 

park vypadat. Stavební program pak 

bude sloužit jako podklad pro projek-

tovou dokumentaci. Samotná realizace 

se předpokládá v  letech 2014 nebo 

2015,“ vysvětluje starosta.  zp

Zájemci o  pronájem mázhauzů 

na ZHV 2013 mohou podávat své nabíd-

ky na základě zveřejnění na úřední desce 

Města Znojma. Informace o pronájmu 

a podmínky jsou uvedeny na stránkách 

města www.znojmocity.cz.V nabídce 

jsou mázhauzy v domech Obroková 

8, Obroková 7, Masarykovo nám. 17, 

Masarykovo nám. 19, Masarykovo 

nám. 21, Velká Mikulášská 18, Horní 

Pronájem mázhauzů na Znojemské 
historické vinobraní 2013

Česká 6, Kovářská 15, Dolní Česká 36, 

Divišovo nám. 1.

Nabídky můžete posílat do 3. července, 

Svatava Růžičková, tel: 515 216 223, 

e-mail: svatava.ruzickova@muznojmo.cz.

CENA PRONÁJMU 

» nájemné 100 Kč za mázhauz

»   platba: voda 700 Kč, el. energie 700 Kč

»  kauce za účelem řádného vrácení 

mázhauzu ve výši 2 000 Kč.

PODMÍNKY 

»  prodej vín domácí produkce (nejlépe 

z Moravy)

»  zajištění technického vybavení dle 

hygienických norem (WC apod.)

»  zajištění výzdoby, hudby, dobových 

kostýmů pro obsluhu, posezení pro 

návštěvníky, stylového označení má-

zhauzu

»  vhodná nabídka a odpovídající kva-

lita sortimentu.

Začíná předprodej vstupenek 

na  Znojemské historické vinobra-

ní 13.–14. září. V  předprodeji lze 

od 1. července zakoupit pouze per-

manentku. Za  zvýhodněnou cenu 

(280 Kč) si ji mohou lidé zakoupit 

v TIC Obroková a v síti Ticketpro až 

do 31. srpna. Se slevou (230 Kč za per-

manentku) mohou počítat studenti, 

osoby nad 60 let a  také podnikatelé 

s provozovnami v centru města v uza-

vřené zóně. Vstup zdarma budou mít 

držitelé průkazu ZTP, ZTP/P a děti 

do 15 let, které se prokážou dokladem 

potvrzujícím věk (např. kartou pojiš-

těnce, popřípadě dokladem nejlépe 

s fotkou). 

Na děti, kterým již 15 let bylo, se vol-

ný vstup nevztahuje! U ZTP/P je jeden 

člověk jako doprovod zdarma. Základní 

vstupné bez slev je pátek 210 Kč, sobota 

230 Kč, turnaj 50 Kč. Ceník na webu 

www.znojemskevinobrani.cz.  lp

Výhodné
vstupenky

Už po třicáté se objeví v ulicích his-

torického města Znojma český král, aby 

pozdravil návštěvníky Znojemského 

historického vinobraní. Tentokrát si Jan 

Lucemburský naplánoval svoji návštěvu 

na 13. a 14. září 2013. 

„Znojemské vinobraní je největší 

kulturní a společenskou akcí, která ka-

ždý rok přiláká bezmála sto tisíc lidí. 

Srdečně je zveme i na letošní ročník,“ 

Na vinobraní přijede Žbirka
i ďábelš
  Ciganski diabli

konstatuje starosta pořadatelského 

města Znojma Vlastimil Gabrhel.

Ani letos se oslava vína a dobré zá-

bavy neobejde bez novinek, které mají 

ambici ještě více potěšit místní i turisty, 

kteří projdou v době konání vinobraní 

historickými branami do centra dění. 

Tentokrát si budou moci vybrat z bo-

hatého programu na devíti historic-

kých scénách. Kromě již tradičních míst 

bude k hudbě i klidnému koštování 

vín zvát scéna umístěná Na káře pod 

Mikulášským kostelem. Zkrátka nepři-

jdou ani děti. Znovu se mohou bavit 

v hradebním příkopu v Dolním parku, 

přičemž mnohé rodiče potěší možnost 

využít nově hlídací službu. Tradiční 

historický program doplní jako vždy 

vystoupení řady předních umělců (viz 

www.znojemskevinobrani.cz).  xa 
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NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 27. 6. ZNOJMO: od  7.15 

do 15.15 hod. Hálkova od Palac-

kého pravá str. až po Riegrovu, 

od 07.30 do 11.30 hod. z TS Ho-

landská 3: Dukelská 119–129, 131, 

135, Holandská 13–27 a, 29 lichá, 

2–12 sudá, Campanula, Balnex – 

Casino 777, Hruška Supermarket, 

Znojemčan, Správa majetku m. 

Znojma, SKY NET, ZENES, Byterm, 

ZTS, Lékárna AESCULAP, Vodafon, 

Agropodnik a další), RD v zahrád-

kách za sídlištěm, 

od  7.30 do  15.30 hod. ul. Pří-

mětická za Penny po  levé stra-

ně po křiž. na Únanov, od 11.00 

do 15.00 hod. z TS Holandská 2: 

Vídeňská 75, 77, 79, Dukelská 99, 

101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 

115, 117, T Mobile, Holandská 3, 5, 

7, 9, 13, 15, Mountfi eld, Znojemčan, 

Správa majet. m. Znojma, Byterm, 

ZTS, SKY NET, Regul stan planu 

Holandská a další.

Dne 29. 6. ZNOJMO: od  9.30 

do 13.30 hod. ul. Na Bojišti (včetně 

penzionů EVA a Mariana), Hakeno-

va, V Hlinkách, Vídeňská 19–73 rest. 

U Rudolfa, Průmyslová 2, 4, 6, Kot-

kova 2–14, AQUA ZOO Vídeňská 23, 

vedlejší stánek Hostan, K produkt 

(jen prodejna Hakenova 31).

Dne 3. 7. ZNOJMO: od  8.30 

do 13.30 hod. TS Kasárna – Euro-

tel (621021), Media Bohemia, rozhl.

vysílač, Vodafon, T-Mobil, Telefóni-

ca. VYPNUTÍ SE NETÝKÁ DOMÁC-

NOSTÍ! OBLEKOVICE: od 11.30 

do 14.30 hod. zaříz. a provozy 

z TS Oblekovice Václavek, tj. FVE 

v areálu býv.ZD a přilehlé zahrádky.

Dne 4. 7. ZNOJMO: od  7.30 

do 11.30 hod. všechny odběry 

z TS u DPS – Melkusova celá, Krap-

kova celá a zahrady u mlýna, Du-

kelská 142,144 a,146 a, b, c, d, 148, 

150, CSS Dukelská 148, 150 a další, 

od 11.30 do 15.00 hod. Holandská 

7,9,11. 

Dne 8. 7. ZNOJMO: od  7.30 

do 12.30 hod. z TS Kollárova – VO 

MOH, Bimoset, Tipklub, Dol. Česká 

25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, Kollárova 

1, 3, 5, 7, 16, 13, 15a, 15, 27, 24, 22, 

20, 14, 18, 8, 4, nám. TGM 1, 6, 4–14, 

nám. Republiky vodárna, Spurná, 

Zámečnická 2.

Dne 10. 7. ZNOJMO: od  7.30 

do 11.30 hod. z TS Dol. Česká, 

Dol. Česká 20–42 sudá, 13–23 

lichá, nám. TGM 4, 8, od 11.30 

do 14.30 hod. Rudoleckého 15–25 

lichá, 18–28 sudá, Dr. Horákové 6 – 

Pošta 2, 19, 21, 12 část, 28. října 3 

– Moravěnka, 4–6, 17. Listopadu 

27–39 lichá, 26–36 sudá, Lidická 

2–10 sudá, Bezručova 2–10, 3–9, 

nám. Republiky 12.

Zatím to sice vypadá jako troufalé 

tvrzení, ale ten, kdo měl možnost na-

vštívit nenápadnou výrobnu na Praž-

ské ulici ve Znojmě a pohovořit s jed-

natelem společnosti Šikulové Josefem 

Knobem, by na to klidně vsadil boty.

„Modelařina byla vždycky moje 

hobby. Železniční modelářství pomá-

há lépe vnímat prostor, zdokonaluje 

ve zručnosti a zprostředkovává zákla-

dy elektrotechniky a programování. 

Po úrazu jsem měl čas se k ní vrátit 

a přitáhnout k ní i své dva syny,“ při-

znává Josef Knob. Společně s manžel-

kou se věnují již dvacet let podnikání 

v oblasti vývoje a výroby přepravních 

obalů a obalových řešení a na trhu si 

vedou velmi dobře. Proč se tedy pustili 

do dalšího projektu?

JAK NAŠLI PROSTOR NA TRHU?

„Když jsem pro děti stavěl model 

železnice, zjistil jsem, že nevystačíme 

jen s nabídkou modelů a s příslušen-

stvím, které se nabízí v obchodech 

a na internetu.  Kromě vagónků potře-

buje takový modelář vybudovat i okolí 

Znojemš
  Šikulové mají dobře
našlápnuto k úspěchu

železnice. Nádražní budovy, výtopny, 

skladiště uhlí, nejrůznější lávky, kůlny 

nebo ploty, to všechno modelář užije. 

Když jsme si tyhle věci nemohli kou-

pit, což se týká zejména typicky české 

tématiky, museli jsme je začít vyrábět,“ 

říká s nadsázkou muž, který díky ná-

vratu ke svému koníčku vlastně našel 

prostor na trhu. 

V  roce 2011 založili manželé 

Knobovi společnost Šikulové, která 

se zaměřila na vývoj a výrobu modelů 

a modelových doplňků pro modelář-

ské fandy, železniční modeláře. V roz-

jezdové etapě obohatili Šikulové trh 

řadou železničních modelů a vozidel. 

Specializují se přitom na muzejní dráž-

ní vozidla a na reálné historické stavby, 

které již zanikly nebo jsou odsouzeny 

k demolici. Napříště chtějí znojemští 

výrobci potěšit své příznivce i modely 

letadel a lodí.

VE FIRMĚ ŠIKULOVÉ PRACUJÍ 

OPRAVDU ŠIKULOVÉ

Kdo jsou vlastně ti Šikulové? „Jed-

no z mých dětí trpí lehčím mentálním 

Kromě vína a okurek

proslaví Znojmo taky hračky

a modely železničních budov 

postižením. Mohli jsme si tedy v rodi-

ně zblízka ověřit, jak funguje speciální 

školství. Po absolvování školní do-

cházky zůstávají děti, které do té doby 

přijímaly od pedagogů i od kolektivu 

svých vrstevníků řadu podnětů, odká-

zány jen na svou rodinu. Většina z nich 

zůstává doma a nerozvíjí se, jejich se-

bevědomí upadá. Bohužel dnešní spo-

lečnost nabízí stále velmi málo aktivit 

pro tyto občany“, konstatuje pan Knob. 

Toto poznání vedlo manžele Kno-

bovy k tomu, že založili fi rmu Šikulo-

vé a zaměstnávají v ní lidi s tělesným 

a zdravotním handicapem. Nezůstane 

však napříště jen u toho. Uplatnění na-

jdou při výrobě modelů a modelových 

doplňků, případně dalších hraček i lidé 

lehce mentálně a těžce tělesně postiže-

ní. V budoucnu budou při údržbě plá-

novaného nového areálu fi rmy moci 

pomáhat i  lidé s  těžším mentálním 

handicapem.

V současné době se modelářský 

sortiment vyrábí s použitím sofisti-

kovaných technologií v  prostorách 

na Pražské ulici ve Znojmě. Firma 

zaměstnává deset lidí.  xa� Vedoucí provozovny Vít Coufal při práci s laserovým řezáním.  Foto: xa

» Společnost Šikulové se ve svých 

stanovách zavázala nejen vytvářet 

pracovní místa pro handicapované 

a hůře uplatnitelné občany. Plánuje 

také věnovat minimálně devadesát 

procent z vlastních vytvořených pro-

středků (vedle investic do vlastního 

rozvoje) na podporu programů,  je-

jichž cílem je pomoci snazšímu za-

členění lidí s vývojovými poruchami 

do společnosti.

� Milan Vacek při tamponovém tisku.  
 Foto: xa



5www.znojmocity.cz

ZNOJEMSKÝ KOLUMBUS 

PODPORUJE ZAMĚSTNAVATELE

„Podpora města Znojma nám po-

mohla urychlit vytvoření pracovních 

podmínek pro nové zaměstnance,“ 

konstatuje Josef Knob. Město v rám-

ci svého projektu Kolumbus, v němž 

mimo jiné usiluje o vytvoření nových 

pracovních míst a podporuje zaměst-

navatele, přispívá na nájem stávajících 

prostor a pomohlo Šikulům získat bu-

doucí stavební pozemek v dolní části 

města za zvýhodněných podmínek. 

„To jsou konkrétní kroky, kterých si 

ceníme,“ upozorňuje starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel. „Těší nás, že to, co fi r-

ma Šikulové veřejně slíbila, také do pís-

mene plní.“ Jde o etablování moderních 

technologií, které vůbec ne-

byly levné, a zahájení výroby 

širšího sortimentu.

S  výstavbou nového 

závodu nechtějí Šikulové 

otálet. „Trh se rychle vyvíjí. 

Abychom se stali platnými 

hráči, musíme začít v no-

vém vyrábět do dvou let,“ 

tvrdí zakladatelé společ-

nosti Šikulové. Není důvod 

jim nevěřit.  xa

Obchod se Šikulům dobře rozvíjí, 

jejich výrobky si našla i klientela ze 

zahraničí. To by samo o sobě mohlo 

být důvodem k tomu, aby se společnost 

dále rozvíjela. Vedle investic do nových 

technologií a vývoje nových modelů se 

tu rozhodli, že zachrání alespoň část 

sortimentu bývalého renomovaného 

českého výrobního družstva, hračkář-

ské fi rmy IGRA, před prodejem do za-

hraničí. Od původního výrobce pře-

vzali technologie a nástroje pro výrobu 

více než dvou tisíc variant výrobků. 

Což se také pracovníci–šikulové nyní 

učí. Školí se, aby v budoucnu mohli 

učit zase další pracovníky. Špičková 

Městský úřad informuje

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 11. 7. ZNOJMO: od 7.30 

do 10.30 hod. Rooseveltova 10–20 

sudá, 1–37 lichá, Marián. nám. 8, 

Alšova 2–16 sudá, 1–15 lichá, Mlá-

deže celá (mimo Dětské centrum), 

Vrchlického, Smetanova 1–13 li-

chá, 4–28 sudá, Máchovo nám. 1–5, 

od 10.30 do 13.30 hod. z TS Tovární: 

TS Znojem. strojírny – ul. Tovární, 

Dr. M. Horákové 1, 3, 3a, 5, 9, 11, 13, 

Cukrářství – pekař. Truhlář, ČAS servis, 

ČSOB, Duky, R. F. Znojmo a další.

Dne 17. 7. ZNOJMO: od 7.30 

do 10.30 hod. Přímětická 68, 74, 

75a, 77–79, Penny Market, benzin-

ka, zeměd. škola – skleníky, nová 

zástavba za Penny a další, zahrady.

Dne 18. 7. ZNOJMO: od 7.30 

do 10.30 hod. ul. V. Nováka, Cihlář-

ská a areál Comex.

Dne 24. 7. ZNOJMO: od 7.30 

do 12.30 hod. ul. U Obří hlavy, Na-

pajedla, Koželužská 38–82, 31–37, 

Na Kopečku 2–6, Na svahu 4 a 6, 

Dyjská 9, Žleby, Slepá, U brány 17, 

19, 21, 23, 25 lichá a 14a, 16, 18, 20, 

22, 24 sudá.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve středu 3. července ve 12.00 hodin 

akustická zkouška sirén nepřerušo-

vaným tónem po dobu 140 vteřin.

NEPLEŤTE SI MUCHOMŮRKY

Znojemská nemocnice zazname-

nala zvýšený počet lidí otrávených 

muchomůrkou tygrovanou. Hou-

baři si ji často pletou s jedlou mu-

chomůrkou růžovkou nebo mu-

chomůrkou šedivkou. Nejste-li si 

při určení houby jisti, lze se před 

konzumací dotázat odborníků v Ji-

homoravském muzeu na ulici Pře-

myslovců. Houbařská poradna zde 

funguje každé pondělí odpoledne 

(tel. 515 282 232). 

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA

Albert  ( Vídeňská třída, tel. : 

515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00, So 

9.00–19.00, Ne 10.00–18.00. Inter-

spar (Brněnská ul., tel.: 515 223 616): 

Po–So 9.00–20.30, Ne 9.00–20.00. 

Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel. : 

515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00. 

Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.: 

515 244 644): Po–So 7.15–19.15, Ne 

a svátky 8.00–20.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ 

SLUŽBA

Nová nemocnice (ul.  MUDr. 

J.  Janského, tel.: 515  215  563) 

Po–Pá 17.00–22.00, So, ne, svátky 

8.00–20.00. V náhlých případech 

poskytuje léčebnou péči nepřetržitě 

Zdravotnická záchranná služba – 

telefon 155, 112.

Postaví továrnu na zelené louce
technologie se už nyní 

stěhuje do současných 

výrobních prostor. 

Stále však zůstane 

zachován vyšší podíl lidské práce. To 

je také jeden z důvodů, proč se Kno-

bovi pustili právě do tohoto odvětví 

podnikání. 

Aby zajistili práci co nejvíce lidem, 

chystají se postavit ve Znojmě novou 

továrnu. Již hotová studie slibuje, že 

půjde o velmi hezký objekt, příjemný 

pro zaměstnance i pro ty, kteří bu-

dou chtít navštívit výstavní prostory, 

jež budou součástí komplexu. V části 

otevřené veřejnosti – rotundě – bude 

expozice historie hraček, ukázka čás-

ti kolejiště jižní Moravy nebo model 

vodní a jaderné elektrárny. 

� Nový výrobek fi rmy 
Šikulové.  Foto: archiv fi rmy

� Stavědlo Vyšehrad Foto: archiv fi rmy

Zajistí lidem práci a zachrání renomovanou českou značku

V průběhu každého roku žádají 

různé organizace, sdružení a zájmo-

vé skupiny město o výpůjčku divadla, 

sportoviště, veřejného prostranství či 

pronájem městského majetku. V pří-

padě výpůjčky jde o poskytnutí služby 

zcela zdarma, u žádosti o pronájem 

počítá žadatel s úhradou podle sta-

noveného ceníku. Žádosti poskytuje 

příslušný odbor města a je věcí Rady, 

jak o jednotlivých žádostech rozhodne. 

Město má ale zájem na  rozvoji 

kulturní a  sportovní činnosti a  tak 

jen v loňském roce nemuseli žadatelé 

zaplatit za poskytnutí Městského diva-

dla 360 000 korun, za sály Znojemské 

Besedy 473 400 korun a za výpůjčku 

plovárny Louka pro potřeby sportu 

1 508 700 korun. 

Pomoc ze strany města tak byla po-

skytnuta například folklornímu souboru 

Dyjavánek, tanečníkům Mighty Shake 

Znojmo, Oblastní charitě, fotoklubu 

Znojmo, taneční skupině Couwet, sku-

pině historického šermu Přemyslovci, 

Květince, divadélku Cililink, Znojem-

skému hudebnímu festivalu umělecké 

škole i základní škole nám. Republiky.  lp

Město pomáhá svým občanům

Jste stávajícími nájemci městského 

bytu a chcete vědět, za kolik si jej mů-

žete koupit? Pak tuto informaci získáte 

od pracovníků organizátora prodeje, 

společnosti Murom, která předává ná-

jemníkům cenové nabídky. 

Pokud si budete chtít ověřit, jakým 

způsobem se tvořila cena vašeho bytu 

a co vše má na cenu vliv, tj. jak byl 

zpracován znalecký posudek, máte na 

to právo.

Každý nájemce má právo nahléd-

nout do znaleckého posudku „své“ 

části domu, tedy do znaleckého po-

sudku, který se vztahuje na jeho byt. 

Tuto část může rovněž dostat i v kopii.  

Originál celého znaleckého posudku 

se nevydává, neboť znalecký posudek 

je zpracován na celý dům. Pořád máte 

ale právo na část celého posudku, která 

se vztahuje na váš byt.

Klientské centrum organizátora 

prodeje bytového fondu města najdete 

na Rudoleckého ulici.  zp

Znalecký posudek 
na byt?
Není problém

Na Horním náměstí se stala do-

pravní nehoda, při které zasahovali 

všechny složky integrovaného záchran-

ného systému. Naštěstí celá havárie 

byla sehrána jen naoko, ale uvěřitelně 

realisticky. K „havárii“ postupně přijela 

profesionální jednotka znojemských 

hasičů, Zdravotnická záchranná služ-

ba a příslušníci Policie ČR. Na akci se 

Na Horním náměs
  havarovali, jen naoko
podíleli studenti Střední zdravotnic-

ké školy ve Znojmě, Město Znojmo 

a Znojemská Beseda, strážníci měst-

ské policie i Sbor dobrovolných hasičů 

Tasovice. Ukázka práce při záchraně 

lidských životů a likvidace nehody byla 

před zraky veřejnosti komentována. 

Lidé si mohli prohlédnout vybavení 

jednotlivých složek.  lp
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

se širokou nabídkou programù v HD kvalitì

více než 40 programù za 124,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

více než 80 programù za 347,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)

Mladí lidé z Finska, Holandska, 

Španělska, Bulharska a  dalších ev-

ropských zemí přijedou do Znojma 

poznávat zvláštnosti příhraničního 

regionu. Od 30. 6. do 7. 7. je v rámci 

mezinárodního workshopu Grundtvig 

čeká týden nabitý exkurzemi za pa-

mátkami, výtvarné a hudební dílny 

i projekce trezorového filmu. Orga-

nizátoři jim prostřednictvím kreativ-

ních workshopů chtějí zprostředkovat 

prožitek života na hranici, která lidi 

rozděluje, ale i dokáže nabídnout po-

hled z jiné perspektivy. Část akcí bude 

přístupná i veřejnosti.

Účastníci akce se vypraví na pro-

hlídku starého Znojma i zajímavých 

míst v blízkém okolí. S odbornými 

průvodci navštíví například Vranov 

nad Dyjí, Slavonice nebo Jevišovice. 

„Chceme účastníkům co možná nej-

více zprostředkovat historii a součas-

nost našeho regionu a ukázat jim, co 

lidem na Znojemsku život na hranici 

Mladí lidé z celé Evropy
přijedou zkoumat zvláštnos� 
příhraničního regionu

v minulosti i dnes přinesl,“ řekla jedna 

z organizátorek akce Bára Jordánová.

„Těším se na místa, kde se můžete 

přímo dotknout památek z různých 

historických období. Láká mě setkání 

s novými lidmi, poslouchání jejich 

příběhů. Bude to skvělá inspirace pro 

moji další tvorbu,“ píše například 

polská grafi čka Dominika Wysmule-

ková. Své zážitky a vnímání hraniční-

ho regionu pak budou moci vyjádřit 

prostřednictvím různých uměleckých 

postupů. 

Na  část uměleckých aktivit se 

mohou přihlásit i  lidé, kteří mají zá-

jem se s účastníky akce setkat. Nutné 

ale je předem se přihlásit na email: 

andrea@sramlfest.eu. 

Otevřená pro veřejnost bude 

i projekce trezorového filmu Jiřího 

Menzela Skřivánci na niti. Více infor-

mací: Andrea Dohnalová, organizá-

torka workshopu, +420 737 990 973, 

andrea@sramlfest.eu ad, lp

Vodojem na náměstí Republiky se 

od 21. června do 7. července změnil 

na výstavní síň. Jeho prostory využila 

Vodárenská akciová společnost, divize 

Znojmo, aby zde vystavila nejlepší 

práce žáků základních škol z výtvarné 

soutěže Voda a lidé – partneři pro ži-

vot, jíž je hlavní organizátorkou. Letoš-

ní 7. ročník pořádá VAS ve spolupráci 

s městem Znojmem a základní ško-

Nejlepší obrázky skončily 
ve vodojemu

lou Pražská. Ceny vítězům výtvarné 

soutěže předal ředitel VAS Znojmo 

Zdeněk Jaroš a místostarosta Jan Grois. 

V netradičním interiéru vodojemu se 

stávají výstavy Vodárenské společnosti 

každoroční tradicí hojně podpořenou 

malými výtvarníky a vyhledávanou 

veřejností. Vystavené práce si může-

te prohlédnout denně (9.00–12.00, 

13.00–17.00).  lp

� Veronika Svobodová, žákyně ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích před svým vítězným 
obrázkem.  Foto: archiv ZL
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Podnikatelský inkubátor otevřen.
Šanci dává dvanác�  projektům

jet své podnikání s jistými výhodami, 

podá Michal Plaček (michal.placek@

muznojmo.cz, telefon 515216205). xa

Městský úřad informuje

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnos�  k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Pomocník v pekařství 

Bäckerhilfe

Cyril Blei GesmbH

Retz 15 km

g.blei@baeckerei-blei.at

+4329422253 Verena Schweitzer

Počítání pečiva, expedování 

a výpomoc v pekárně.  

Min. mzda dle KS od 1.315 EUR/měs. 

brutto.

Výpomoc v kuchyni 

Küchenhilfe

Althof Consulting- und 

Hotelbetriebges.m.b.H.

Retz 15 km

bankett@althof.at

+43/2642/3711 Markus Scheuer

Výpomoc v kuchyni a umývání 

nádobí – 20 hod. týdně, dopolední 

a večerní služby.  

Min.mzda 650 EUR/měs. brutto 

(úvazek 20 hod. týdně).

Kamnář 

Hafner

Kachelofen Weiser GmbH 

Eggenburg 35 km 

info@kachelofen-weiser.at  

+43 2984/326 nebo 

PRÁCE V RAKOUSKU +43/664/2525680 

Andreas nebo Marius Weiser 

Samostatné osazování kachlových 

kamen: dřevo, pelety, elektro, 

teplovodní, sporáky atd…Velký 

akční radius = občas přenocování 

mimo domov. Práce 4 dny v týdnu. 

Min. mzda dle KS 1729,23 EUR/měs. 

brutto.

Technik stavebních strojů 

Baumaschinentechniker

Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H.

okr. Horn 45 km

rudolf.grafeneder@leyrer-graf.at 

+43/2982/3646-5036 R. Grafeneder

Práce na vlastních stavebních 

strojích.  

Min. mzda dle KS 12,89 EUR/hod.

Sekretářka vedení fi rmy 

Sekretärin der Geschäftsleitung

Rebloc GmbH 

Gars am Kamp 50 km

offi  ce@rebloc.com  

+43/2985/309 22 2902 

Mag. Mathias Redlberger

Nabízíme velmi dobré 

vnitropodnikové klima, další 

vzdělávání. 

Min. mzda dle KS.

Zahradník/ce

Landschaftsgärtner/in

Magistrat der Stadt Krems

Krems 70 km

personal@krems.gv.at 

+43/2732/801-675 Eduard Pauer

Okamžitý nástup, 40 hod. týdně. 

Péče o veřejné parky a ostatní 

městské zelené plochy. Občas 

spolupráce v jiných útvarech 

magistrátu (hospodářský dvůr 

apod.) + zimní služba.

2 svářeči 

2 Schweisser

L&P Personal GmbH 

Krems 70 km 

nicole.hoesele@vm-personal.at 

+43/2732/71486 Nicole Hösele

Čtení nákresů a zhotovení podle 

nich, čištění a údržba pracovních 

nástrojů, odstraňování původních 

nátěrů, kontrola dílců, příprava dílců 

pro sváření, různé svářecí metody, 

obsluha svářecích strojů, provádění 

údržby a drobných oprav, vedení 

dokumentace. 

Mzda 11,57 EUR/hod. 

Domovník/údržbář 

Hausarbeiter

Dr. Nuhr GmbH & Co KG 

Senftenberg (okr. Krems) 70 km

info@nuhr.at 

+43/2719/2221-0 Karl Hauber

Údržba a drobné opravy budov, 

zařízení a strojů. 

Mzda 997,63 EUR/měs. brutto.

Obsluha sauny 

Saunakraft

Dr. Nuhr GmbH&Co KG

Senftenberg (okr. Krems) 70 km

info@nuhr.at 

+43/2719/2221-0 Ilse Gartler 

25–30 hod. týdně, prac. doba mezi 

10–21 hod. 

Min. mzda 719,65 EUR/měs. brutto 

při úvazku 30 hod. (příplatky 

za svátky, neděle a ztížené prac. 

podmínky – horko).

Číšník/servírka 

Kellner/in

TBL Therme Laa a.d. Thaya – 

Betriebsgesellschaft m.b.H. 

Laa an der Thaya 30 km 

bewerbung@therme-laa.at  

+43/2522/84700-708 

Doris Schwarzl

Prostírání, obsluha, péče o hosta, 

týmová práce na place i s kuchyní.

Min.mzda dle KS 1.335 EUR/měs. 

brutto.

Výhody pro začínající podnikatele 

a fi rmy nabízí Podnikatelský inkubátor 

Znojmo. V prvním kole vyberou od-

borníci tucet perspektivních zájemců 

o bezplatný pronájem kancelářského 

prostoru, jednací místnosti i  služeb 

asistenta a internetu. 

Nejde ale zdaleka jen o kancelář, 

hlavní bude, aby budoucí klienti přišli 

s perspektivním projektem. Město jim 

prostřednictvím služeb podnikatel-

ského inkubátoru pomůže s prvními 

krůčky, přičemž v  delším časovém 

horizontu se pak poskytnuté benefi ty 

vrátí například v podobě nových pra-

covních míst.

O  tom, co nabízí podnikatelský 

inkubátor, který v budově na náměs-

tí Armády otevírá město Znojmo, si 

mohou potenciální zájemci udělat ob-

rázek v rámci dne otevřených dveří 

do pátku 28. června. V červenci budou 

k dispozici individuální prohlídky. 

Bližší informace těm, kteří chtějí roz-

» Podrobné a aktuální informace 

o znojemském podnikatelském inku-

bátoru je možné najít na webových 

stránkách www.kolumbus.cz v sekci 

Znojmo nastartuje vaše podnikání.

� Interiér podnikatelského inkubátoru.

  Foto: zp, OHK

� Mezi prvními návštěvníky byli Jiřina Ondrušová, ředitelka OHK Znojmo a místostarosta 

Znojma Jan Grois.  Foto: zp, OHK
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Populace v České republice stárne. 

Je na politicích, aby tento trend nejen 

registrovali, ale hlavně aby v předstihu 

řešili vše, co s sebou tato skutečnost 

přináší. Péče o seniory se stává jedním 

z úhelných kamenů, podle kterých 

budou občané v příštích letech před-

stavitele měst a obcí hodnotit. 

Ani Znojmo není výjimkou. Za-

stupitelé již na počátku tohoto tisíciletí 

předvídavě zřídili ve městě domov pro 

seniory z části bývalého penzionu pro 

důchodce a poté začali hledat cesty, jak 

jeho kapacitu rozšířit. 

Do té doby starší obyvatelé Zno-

jma museli brát zavděk umístěním 

v domovech v okolních vesnicích Pla-

več, Božice a  Jevišovice. Málokdo beze 

smutku opouštěl město, ve  kterém 

strávil mnohdy celý život. Zvyknout si 

jinde bylo pro seniory obtížné tím spíš, 

že přicházeli také o častější kontakt se 

svými rodinami.

ZNOJMO SE O SVÉ SENIORY

STARÁ NADSTANDARDNĚ 

Znojmo to ostatně vzalo za dobrý 

konec hned v devadesátých letech. 

Nejdřív okresní a posléze městský úřad 

vzal pod svá křídla Centrum sociál-

ních služeb (CSS), příspěvkovou orga-

nizaci, která se stará seniory i zdravot-

ně postižené osoby. Centrum nabízí 

své služby levněji než jiná srovnatelná 

zařízení a ve výborné kvalitě. „ Vypla-

Nový domov pro seniory otevřel brány
První obyvatelé se začnou stěhovat

na začátku července 

tilo se přemýšlet dopředu a plánovat,“ 

konstatuje starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel, který spolu se zastupiteli do-

táhl do konce i představy a projekty 

svých předchůdců. 

Město vzalo v potaz, že starších 

spoluobčanů bude přibývat a nabízí 

jim služby a bydlení, které odpovídá 

jejich věku i případným handicapům. 

Jen v domech s pečovatelskou služ-

bou je k dispozici na čtyři sta dvacet 

bytů. Pokud se zdravotní či sociální 

situace seniorů změní tak, že potřebují 

pravidelnou péči, mohou se přestě-

hovat do domova pro seniory v ulici 

U Lesíka.

Stačí podat žádost v  kanceláři 

centra. Formulář je k mání na webo-

vých stránkách CSS (http://cssznojmo.

ic.cz/novy/uvod.php) nebo u pracov-

nic v kanceláři Domova pro seniory 

ve Znojmě. V původním domově pro 

seniory je k dispozici čtyřicet míst 

a v domově se zvláštním režimem tam-

též dvaačtyřicet.

KOLIK STOJÍ POBYT

Zájemce i jejich rodiny samozřejmě 

zajímá i fi nanční stránka věci. Jako vzo-

rový vezměme tedy případ, kdy klient 

využívá služeb domova pro seniory, 

bydlí v jednolůžkovém pokoji a odebírá 

normální stravu. Kolik platí za měsíc? 

Stávající domov pro seniory: 8 457 Kč, 

nový domov pro seniory: 8 913 Kč

Předpokládá se, že pokud starší 

člověk využívá služeb domova pro se-

niory, má určitá zdravotní či jiná ome-

zení a pobírá od státu příspěvek na péči 

(většinou ve III. či IV. stupni závislosti). 

Celý tento příspěvek zůstává CSS. Na-

víc zákon ukládá, aby klientovi zůstala 

z jeho důchodu částka nejméně ve výši 

patnácti procent. Zbytek peněz pak 

doplácí buď rodina, nebo zařízení žádá 

o doplatek Ministerstvo práce a sociál-

ních věcí (MPSV). Na tuto dotaci však 

neexistuje právní nárok. 

Celkově stojí pobyt v domově pro 

seniory 250 tisíc korun za rok na oso-

bu a v domově se zvláštním režimem 

ještě o čtyřicet tisíc korun více.

Kromě samotných klientů, pří-

padně MPSV dotuje zařízení město 

Znojmo jako zřizovatel, peníze CSS 

inkasuje za určité úkony také od zdra-

votních pojišťoven, případně získá-

vá dary od  sponzorů. Jde většinou 

o zdravotnický materiál, jednoduché 

technologie apod. 

JAK ŠEL ČAS 

O výstavbě nového domova pro 

seniory se uvažovalo už v roce 2005. 

Problém byl v podstatě jediný, zato 

grandiózní. Samozřejmě peníze. Si-

tuaci rozetnulo rozhodnutí Minister-

stva práce a sociálních věcí ČR, které 

v březnu 2011 rozhodlo, že na stavbu 

domova poskytne dotaci. 

Celá akce přišla na 123 milionů 

korun (bez DPH), přičemž rozdíl mezi 

uvedenými částkami – 26 milionů ko-

run – investovalo město Znojmo ze 

svého rozpočtu. Dalších sedm milionů 

zaplatilo Znojmo za spojovací krk se 

stávajícím domovem, zahradní altán 

a sadové úpravy a především přebudo-

vání kuchyně ve stávající části domova 

na nový provoz prádelny. Zhotovitelem 

stavby bylo Sdružení pro výstavbu do-

mova důchodců Znojmo (IMOS Brno, 

IMOS holding Brno a Pozemní stavby 

Znojmo). Stavbu projektoval znojem-

ský architekt Martin Navrkal.  xa

» Ještě nyní se mohou zájemci za-

jímat o umístění do nového domova 

pro seniory.

» Dvanáct milionů korun investo-

valo do vnitřního vybavení nového 

domova město Znojmo. 

Domov pro seniory je v  první 
řadě určen pro osoby s těžkou 
nebo úplnou závislostí na pomo-
ci jiné fyzické osoby, pro osoby 
se sníženou soběstačností kvůli 
chronickému duševnímu one-
mocnění a pro osoby se stařec-
kou, Alzheimerovou a ostatními 
typy demencí. Přednost mají lidé, 
jejichž stav odpovídá 3. či 4. stup-
ni příspěvku na péči a jimž není 
možno zajistit pomoc jinou služ-
bou nebo v domácím prostředí.

Domov pro seniory U Lesíka
Zahájení stavby: 10. května 2011

Slavnostní otevření: 
25. června 2013

� „Před vchodem do nového penzionu pro seniory jsem se sešel s Jarmilou Eliášovou, 
ředitelkou Centra sociálních služeb Znojmo, což je příspěvková organizace města. Spo-
lečně se vydáváme na prohlídku nového objektu.“

� „Budoucí uživatelé si mohou vybrat pokoj. K dispozici jsou hlavně jednolůžkové 
a dvoulůžkové pokoje. Seniorům s těžším postižením budou sloužit pokoje třílůžkové, 
kde budou pod pravidelným dohledem personálu.“

Starosta Znojma Vlas� mil Gabrhel zve na prohlídku
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� „Všechny pokoje jsou vybaveny nábytkem, který patří k vysokému standardu. Polo-
hovací postele, křeslo, zástěna, jež zajišťuje soukromí. Skříňky, skříně i police jsou barev-
ně odlišené. Sociální zařízení u každého pokoje je samozřejmě bezbariérové.“

� „Pro uživatele s těžším postižením, kteří se nemohou sami obsloužit, je určena pro-
storná koupelna. Vybavená je zařízením, které je pro seniory pohodlné a navíc zajišťuje 
personálu snadnější manipulaci s klienty. Paní ředitelka si velmi chválila hygienické 
centrum i vanu.“

� „Ve společenské místnosti, která je na každém patře barevně odlišená, jsme zastihli 
obyvatele stávající části penzionu. Také oni si přišli prohlédnout, jak to bude vypadat 
„u sousedů“. Ostatně každý z nich dostal možnost vybrat si, kde chce napříště bydlet. 
Někteří se přestěhují do nového, jiní zůstávají tam, kde jsou zvyklí. Ve společenské míst-
nosti se budou slavit například narozeniny, takže je v  každé z  nich kuchyňská linka 
na přípravu občerstvení. Místnost, kde jsme seděli, byla velmi prostorná. Dá se z ní, jako 
ze všech pokojů, vyjít na balkon.“

� „V prvním poschodí se ze společenské místnosti vychází na prostornou terasu s per-
golou, kde bude radost posedět. Odpočinek tady najdou i senioři upoutaní na lůžko. 
Z terasy je krásný pohled na Znojmo, na vinici a pozemky, kde pracují žáci znojemské 
zemědělské školy nedaleké zemědělské školy.“

� „Z rozpočtu města Znojma putovaly peníze na vybudování nové kuchyně s jídel-
nou, kterou užijí klienti obou částí domova. Z původní kuchyně je nyní nová prádelna 
a žehlírna.“

� „Loučím se s vámi pohledem na novou budovu. Věřím, že bude znojemským seni-
orům dobře sloužit. Přeji obyvatelům domova i jeho zaměstnancům, aby se jim tu pří-
jemně žilo a pracovalo.“

Text: Anna Maixnerová, foto: Zdeněk Dvořák
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� Budoucí podnikatelé z  Přímětické byli 
jedinými zástupci odborných škol na  me-
dailové pozici.  Foto: archiv školy

� Překvapením byla umělecká díla z  ovoce a zeleniny, která před očima dětí vyřezávaly 
zručné studentky.  Foto: archiv školy

Studenti třetího ročníku oboru 

Podnikání, obchod a  služby SOU 

a SOŠ SČMSD na Přímětické získali 

2. místo v soutěži Nejlepší studentská 

společnost 2013.  Úspěšně se probo-

jovali do celostátního kola soutěže 

a zařadili se mezi 14 studentských fi -

rem, které z celkového počtu 141 zú-

častněných postoupily do fi nále. Sou-

těžní porota složená z reprezentantů 

společností zvučných jmen hodnotila 

prezentaci, stánek, pohovor v češtině 

a následně v angličtině.  lp

Škola se pyšní stříbrnou
studentskou společnos
 

Výlet do světa gastronomie si užili 

nejmenší školáci ze ZŠ JUDr. Josefa 

Mareše a MŠ Pampeliška ve Znojmě. 

 Role průvodců se ujali studenti SOU 

a SOŠ SČMSD na Přímětické. Stovce 

malých gurmánů ukázali, jak připra-

vit palačinky, nealkoholické míchané 

nápoje nebo ovocný salát. Největší 

úspěch ovšem slavila čokoládová fon-

tána, ve které si děti za asistence stu-

dentky oboru Hotelnictví připravili 

z  jahod, ananasu, banánu a dalšího 

oblíbeného ovoce špíz. Smočením 

v čokoládové fontáně se stal neodola-

telnou pochoutkou. Děti při ochutnáv-

ce neváhaly i několikrát vystát dlouhou 

řadu. Zároveň se nenásilnou formou 

naučily, že lahůdky lze vyrobit i z mála, 

hlavně se musí připravovat s láskou.  lp

Pampeliška si smlsla i na fontáně

Základní škola a Mateřská škola, 

Znojmo, Pražská navázala spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomou-

ci, konkrétně s katedrou geografie. 

V  rámci partnerství se uskutečnily 

první výukové bloky pro vybrané žáky 

sedmých a osmých tříd. Stěžejním pi-

lířem výuky byla tvorba turistického 

průvodce Znojmem, při níž si žáci 

mimo jiné upevňovali a prohlubovali 

dovednosti při práci s mapou, různými 

jinými informačními zdroji, výpočetní 

technikou a digitálními technologiemi. 

Velmi výraznou roli hrálo i poznávání 

města a práce žáků ve skupině. Ob-

dobná akce se uskutečnila v Olomouci. 

V rámci ní se znojemští žáci seznámili 

Dobrá spolupráce všemi směry
nejen s krásami hanácké metropole, 

ale díky vhodně zvoleným aktivitám 

s řadou dalších dovedností. Spolupráce 

ale nekončí. Již dnes jsou 

připravovány další akce, 

které budou realizovány ve 

školním roce 2013/2014.

Vzdělávací akce jsou 

pořádány v  rámci pro-

jektu Centrum pro inter-

disciplinární terénní vý-

uku žáků ZŠ a SŠ (reg. č. 

CZ.1.07/1.1.00/26.0035) 

spolufinancovaného Ev-

ropským sociálním fon-

dem a státním rozpočtem 

České republiky. Bonusem, 
� Za asistence lektora měří žáci ZŠ Pražská aktuální hla-
dinu hluku na jedné z vybraných lokalit města

především pro rodiče žáků, je plné 

fi nancování dopravy a stravování žáků 

z prostředků projektu.  lp

Střední odborná škola a Střední 

odborné učiliště na Dvořákově ulici 

zabodovaly se svým křehkým jableč-

ným koláčem v soutěži Regionální 

potravina Jihomoravského kraje a Zla-

tá Chuť jižní Moravy 2013. Sladkou 

pochoutku připravili žáci oboru cuk-

rář. Oceněný výrobek je nyní opatřen 

logem Chuť jižní Moravy a je denně ke 

koupi ve výukové prodejně v budově 

školy. Znojemská škola byla navíc jedi-

nou školou mezi oceněnými z celé jižní 

Moravy.  lp

Body pro cukráře 
z Dvořákovy

Dominik Pařil a Petr Pospíšil 

z oboru Opravář zemědělských strojů 

ze Střední odborné školy a Středního 

odborného učiliště na Dvořákově uli-

ci se zúčastnili mezinárodní soutěže 

učňů v obrábění kovů v rámci projektu 

ZUWINS+. Ze sedmnácti účastníků 

z českých a rakouských škol získali sed-

mé a deváté místo. „Na rakouském od-

borném učilišti v Amstettenu předvedli 

vynikající práci s kovem a jejich umís-

tění považuji za skvělé,“ uvedl učitel 

odborného výcviku Vítězslav Bořecký, 

který byl i jedním z porotců.  lp

Vynikající práce 
na mezinárodní
soutěži učňů

Teplé jarní dny řádně přivítaly děti 

z mateřské školy na ulici Mládeže. 

Na besídce v pásmu písní, říkadel a ta-

nečků svým maminkám předvedly, 

jak prožívají jarní období se svými 

vrstevníky a potom jim předaly dárky, 

které pro ně připravily. V druhé části 

besídky se rodiče vrátili do dětských let 

a pod vedením učitelek si vyrobili ko-

žené ozdoby na šaty a kabelky. Radost 

měly nejen děti, že se jim vystoupení 

povedlo, ale i všichni přítomní z krásně 

prožitého dopoledne.  lp

Jaro poslalo 
rodiče do lavic
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POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY, 
POMÁHAJÍ VŠEM 

Školství a sociální služby

Věk – 6 let

Plemeno – Zlatý retrívr

Povaha – přátelský, má rád společnost dětí, čistotný, snese se s jinými psy, 

vhodný do bytu/domu. Kontakt – Městský útulek pro psy Načeratice, 

tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Bady

Na školním hřišti ZŠ Mládeže se 

proti sobě postavili strážníci Měst-

ské policie Znojmo a uživatelé Klubu 

Coolna Znojmo, a to v přátelském fot-

balovém turnaji za podpory fotbalistů 

1. SC Znojmo. 

V  turnaji čtyř týmů byli téměř 

po celou dobu suverénní strážníci, 

ale pak je čekalo družstvo uživatelů 

Coolny Dynamiti, kde hájil branku 

brankář 1. SC Znojmo Jiří Doleček. 

I díky němu se stav zápasu v posled-

ních 10 sekundách obrátil ve prospěch 

Dynamitů. 

Ceny do turnaje daroval technický 

manažer klubu 1. SC Znojmo Karel 

Hodák, který zajistil také pitný re-

žim pro všechny zúčastněné. „Chtěli 

bychom panu Hodákovi poděkovat 

nejen za věcné ceny, ale i za to, že zpro-

středkoval, aby se turnaje mohl účast-

nit brankář 1. SC Znojmo,“ řekl Robert 

Knebl, streetworker Klubu Coolna. 

K poděkování také řediteli ZŠ Mládeže 

Jaromíru Jiralovi za možnost odehrát 

fotbalový turnaj na školním hřišti se 

přidala i  vedoucí Coolny Karolína 

Bulová. 

Nultý ročník turnaje byl natolik 

vydařený, že se Klub Coolna rozhodl 

v této tradici pokračovat.  lp

Strážníci a Coolna
na jednom hřiš� 

Dlouho budou děti z Dětského cen-

tra ve Znojmě vzpomínat na výlet, který 

pro ně připravili strýčkové a tety ze 

znojemského Pegasu. Z Mezinárodního 

dětského festivalu ve Zlíně si odvezly 

hodně zážitků a dobrou náladu.

Dvanáct dětí se šestičlenným do-

provodem se na tři dny stalo přímými 

účastníky akce, která je určena nej-

menším fi lmovým divákům i hrdinům 

dětských fi lmů. A dvou až pětileté děti 

S Pegasem hurá na fes� val

se ani na chvíli nenudily, protože jim 

organizátoři jejich zážitků z Pegasu ušili 

program přímo na míru. Potěšili je 

jejich známí František a Majda, podí-

valy se na oblíbené večerníčky, potkaly 

detektiva Vrťapku nebo malovaly na 

chodník. K tomu navrch si užily pěkné 

ubytování v hotelu.

Ovšem nejen za tento dárek ve for-

mě výletu do pohádek patří podle pra-

covníků i dětí z Dětského centra fi rmě 

� Děti na festivalu ve Zlíně.  Foto: Archiv autorky

Pegas dík. Poté, co stavebně upravila 

části budovy, nabízí totiž  zdejším dětem 

podobné zážitky často. Vloni například 

strávily dovolenou nedaleko Slušovic, 

pravidelně se účastní dětských dnů, 

kdy se jim tety a strýčkové po celý čas 

starají o zábavu i občerstvení. Oblíbené 

jsou také mikulášské nadílky, které se 

odehrávají v herně na Hatích. Pro malé 

obyvatele Dětského centra jsou to vždy 

radostné události.  xa

Domov pro matky v tísni Znojmo 

na Mašovické ulici na Hradišti započal 

svou činnost v roce 1997. Posláním 

Domova je pomoc matkám a otcům 

s dětmi popř. těhotným ženám v tíživé 

životní situaci a podpora matek a otců 

k plnohodnotnému životu.

Od roku 2008 poskytuje sociální 

službu 13 matkám s dětmi v 13 byto-

vých jednotkách se 43 lůžky a ve spo-

lečných prostorách (prádelna, společ-

ná kuchyň, herna, návštěvní místnost 

a společenská místnost). 

Od roku 2010 jako jediné zaříze-

ní v  Jihomoravském kraji poskytuje 

sociální službu také otcům s dětmi. 

Doposud pomohlo 9 otcům a  jejich 

17 dětem.

Pracovníci Domova vytvářejí do-

mácí rodinné prostředí, ve kterém uži-

vatelé získávají poznatky, dovednosti, 

pracovní návyky a po té i zkušenosti, 

které by měly být schopni dále roz-

JEDINÉ ZAŘÍZENÍ I PRO OTCE S DĚTMI V TÍSNI

víjet i po odchodu z našeho zařízení. 

Cíle služby jsou ubytování uživatelů 

na dobu nezbytně nutnou, zpravidla 

na rok, motivace k doplňování vzdě-

lávání a hledání zaměstnání, osvojení 

návyků a podpora uživatele k hospo-

daření s vlastními finančními pro-

středky a návrat uživatele do společ-

nosti, prevence sociálního vyloučení, 

stabilizace a převzetí zodpovědnosti 

za vlastní život. 

Jedná se o placenou sociální služ-

bu. Uživatel se na úhradě provozních 

nákladů podílí částkou dle zákona 

o sociálních službách, a to za ubytová-

ní v částce matka/otec: 70 Kč/den, dítě: 

40 Kč/den, žena (bez dětí, těhotná): 

100 Kč/den. 

Kontaktní osoba:

Bc. Blanka Mahdalová

Tel.: 604 294 190, 515 220 755

E-mail: dmt.znojmo@charita.cz
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INZERCE
Prodám RD s garáží, zahrád-
kou a dílnou ve Znojmě
– Melkusova ul., 2 bytové jed-
notky 2+1, vytápění plyn.kotlem, 
v přízemí nová dlažba, částeč-
ně plastová okna, cena 2,2 mil., 
při rychlém jednání sleva jistá, 
tel.: 608 418 405.

Zuzana Vávrová (Brno)

Pavel Suchý (Brno)

Olga Šilhavá (Mramotice)

Libor Stehlík (Mramotice)

Nikola Holčapková (Dobšice) 

Roman Sechovec (Znojmo)

Andrea Bílová (Znojmo)

Pavel Nejeral (Grešlové Mýto)

&

&

VZALI SE

OPUSTILI NÁS

Věra Šarounová

1950 Popice                               

František Procházka

1928 Štítary         

Miroslav Šebok

1957 Dobšice

Anna Bencová

1923 Šatov

Miroslav Hloušek

1943 Těšetice

Zbyněk Pokorný

1951 Znojmo

Marie Svobodová

1922 Znojmo

Marie Novotná

1933 Trutnov

Eliška Brandeisová

1931 Přímětice

&

&

Zcela vyprodané sály jsou snem 

každého autora divadelní hry. Řediteli 

Karlovarského hudebního divadla - Di-

vadla Dětí, autorovi her a herci v jedné 

osobě Liboru Balákovi se sen splnil na-

posled ve znojemském divadle. A plní 

se mu na jevištích po celé republice již 

několik let. Navíc s pohádkami, které 

mají výrazně ekologický charakter! Na-

psat takovou pro děti školou povinné 

není vůbec jednoduché. Libor Balák má 

na to zjevně patent i talent a jeho umě-

lecké invence nesou ovoce. Spojil se při-

tom se sponzorem pražskou společností 

EKO-KOM, která v Česku provozuje 

systém sběru a recyklace obalových 

odpadů, aby materiálně podpořen zpra-

coval ekologickou tématiku do vtipně 

poučných pohádek. 

Ve  Znojmě jeho ekopohádce 

s hudebními prvky O BALYnce, dob-

rém štěněti a TŘÍDĚ NÍzkých kama-

rádů opakovaně tleskalo plné hlediště 

dětí prvních stupňů základních škol. 

Díky materiálům, které Divadlo Dětí 

zasílá na školy předem, přicházejí žáci 

do divadla již poučeni a na ekopohád-

ku pedagogy připraveni. Nejde přitom 

Ekopohádka, která vtáhla dě�  na jeviště

o nijak nudné představení. Stejně jako 

v  jiných městech i ve zdejším diva-

dle byli malí diváci nenásilně vtaženi 

do hry, ve které v závěru sami účinko-

vali, aniž si všimli, že se po celé předsta-

vení učili správnému třídění odpadů. 

Podobných ekologických představení, 

která mají u dětí dlouhodobý úspěch, 

je na českých scénách jako šafránu, 

a tak nelze než hodně nahlas zatleskat 

Liboru Balákovi i  jeho hereckým ko-

legům a těšit se na příští ekopohádku 

karlovarského divadla. V zásobě jich 

má principál Balák ještě několik.  lp

� V ekopohádce si zahráli i žáci znojemských škol.  Foto: lp

Ve věku devětaosmdesáti let ze-

mřel 7. června profesor ing. Vilém 

Kraus, CSc., největší osobnost česko-

slovenského vinařství. Zabýval se neo-

šlechtěním, napsal desítky odborných 

publikací, obrovské množství odbor-

ných a populárních článků, předná-

šel na vysokoškolské půdě a vychoval 

řadu vinohradnických a vinařských 

odborníků. Za svoji práci dostal mno-

há ocenění včetně státního vyzname-

nání Za zásluhy o vědu, udělené prezi-

dentem V. Klausem v roce 2004 a o dva 

roky později cenu Za zásluhy o obor, 

udělené Mezinárodním úřadem pro 

révu a víno OIV v Paříži. V roce 2002 

převzal z  rukou tehdejšího starosty 

města Pavla Balíka čestné občanství 

města Znojma.  lp

Odešel Vilém Kraus

Stará fara v Bítově se připravuje 

na prázdninový English camp. Od 14. 

do 18. srpna jsou zde vítány hlavně 

děti, které si chtějí užít volna a záro-

veň se zábavnou formou seznamovat 

s anglickým jazykem.

„English camp je určen pro každé-

ho od 12 let. Nerozhoduje ani stupeň 

úrovně angličtiny. Každý tam najde 

lektora, který bude přesně pro něho. 

Lektoři jsou rodilí mluvčí, dvě ženy 

z Nového Zélandu z Keri Keri, rodina 

Netradiční letní tábor
s anglickou spisovatelkou

z USA a  jedna žena z Anglie. Každá 

skupina bude mít i českého lektora. 

Kromě konverzace v cizím jazyce je 

myšleno hlavně na zábavu, pak totiž 

cizí jazyk leze pod kůži sám. Plánuje-

me výlety, večer se zábavnou psycholo-

gickou muzikou, ruční práce, budeme 

hrát hru Labyrint, fotbal, vybíjenou 

a další,“ uvedla Monika Pospíšková, 

která camp spoluorganizuje. 

Celou výuku na English campu 

povede populární anglická spisovatel-

ka Sarah Angus, která dvacet let pracu-

je se svým manželem Stuartem s mla-

dými lidmi nejen Anglii, ale i v Česku, 

konkrétně i ve Znojmě a na Novém 

Zélandu, kde žije. 

A jak se na English camp přihlá-

sit? „Na  internetové stránce www.

bitovsky-english-camp.webnode.cz je 

online přihláška a další informace. Zá-

jemce ale může kontaktovat i mě na tel. 

737589041. Jsme velice rádi, že pro 

zájemce máme dobrou zprávu. Díky 

sponzorům se nám podařilo dostat 

konečnou cenu za celý pobyt včetně 

stravy a výuky na příznivých 2 100 ko-

run,“ doplnila Monika Pospíšková. 

English camp je podporován Měs-

tem Znojmem v rámci projektu Ko-

lumbus – Znojmo mluví anglicky.   lp� Monika Pospíšková podá informace. 
 Foto: lp
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V České republice funguje přibliž-

ně 750 turistických informačních cen-

ter, která převážně slouží pro občany 

měst a obcí, ale také pro turisty. Pře-

devším pro turisty poskytuje obsluha 

informačního centra cenné informace 

pomáhající v rychlé orientaci větši-

nou v neznámém prostředí a naleze-

ní hledané lokality, pamětihodnosti 

nebo sportovní či kulturní akce. Stále 

větší skupina turistů přijíždí do infor-

mačních center na kolech nebo kola 

v době své dovolené hojně využívá. 

Právě pro tuto početně významnou 

skupinu návštěvníků města Znojma 

a okolí provozuje v budově Stará vo-

dárna, ulice U Obří hlavy 7, zájmové 

sdružení Cyklo Klub Kučera Znojmo 

ojedinělé informační centrum.

Mezinárodní cykloturistické cent-

rum služeb a informací v ČR poskytuje 

veškeré standardní služby jako ostatní 

podobná zařízení. Navíc se specializu-

je na cyklistickou veřejnost. Obsluhu 

tvoří cyklisté znalí okolních cyklotras 

a cyklostezek nejen v oblasti Národní-

ho parku Podyjí. Velké množství ma-

pových podkladů pomůže při orienta-

V Cykloturis� ckém informačním
centru u řeky Dyje poradí se vším

ci na několika lokálních cyklotrasách 

i v příhraniční oblasti Rakouska. Široký 

záběr informací je doplněn o přehled 

certifikovaných subjektů v  národ-

ním projektu Cyklisté vítáni. Přesný 

popis jednotlivých bodů v projektu 

„Místa technické a prv-

ní pomoci“ je samozřej-

mostí. Na třiceti místech 

především v ubytovacích 

a  stravovacích zařízení 

a  dále v  partnerských 

informačních centrech 

mohou cyklisté v přípa-

dě technických problé-

mů bezplatně využít kufr 

s nářadím a náhradními 

díly pro základní opravy 

kol. Kontaktní bod tohoto 

projektu s mezinárodním 

názvem SELF SERVICE 

je doplněn o zdravotnic-

ký batoh. V půjčovně se 

nacházejí krosová nebo 

horská kola. Náročnější 

výlet můžete absolvo-

vat na elektrickém kole. 

Fyzicky méně zdatní si 

mohou zapůjčit elekroskútry. Pro ne-

všední zážitek jsou připraveny kolo-

běžky a dětmi oblíbené šlapací káry 

a trojkolky. Celá rodinka si může udělat 

malý výlet podél řeky Dyje na dvou, 

čtyř i  šestimístných šlapacích vozít-

kách. Nabídka je rozšířena o doplňky 

cyklistické výbavy a reklamní předměty 

s cyklistickou tématikou, pitný režim, 

mapy, brožury a další. Provozní doba 

centra na str. 14.  CKK Znojmo

 Foto. Archiv CKK Znojmo
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PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo,

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,

e-mail: dumumenizn@volny.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

květen–září Po–Pá 9.00–11.30, 

12.00–17.00 hod. Stálé expozice: 

Živá a neživá příroda Znojemska, 

Archeologie na Znojemsku, Černé 

řemeslo, sbírka orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen–říjen.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo,

tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz

Otevřeno: květen–září denně 9.00–17.00.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

www.znojmuz.cz.

Otevřeno do 15. července (pouze při 

dobrých klimatických podmínkách) 

prohlídky vždy po hodině. Út–Ne 

(9.15–16.15), max. 10 návštěvníků 

v jedné prohlídce. 

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

květen–září Út–Ne 9.00–17.00.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,

e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–červen denně 9.00–17.00, 

červenec–srpen denně 9.00–18.00.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN, 

tel.: 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

červen–září denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, 

tel.: 603 548 351, 

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum–motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

KULTURA MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,

www.knihovna.cz. 

Otevřeno odd. pro dospělé: 

Po – zavřeno, Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet Po

12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 

Po – zavřeno, Út 8.30–11.00 

12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 

8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské 

odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 

St – zavřeno, Hudební odd. pouze 

St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. 

Pro veřejnost přístupno: studovna 

Po–Pá 12.30–18.30 hod., knihovna 

Út–Pá 8.30–18.30 hod. Nahlášení 

návštěvy a konkrétního požadavku 

je nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO

vinařské akce, otevřené sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul. 

tel.: 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 

květen–září Po–Čt 10.00–18.00 

hod., Pá–So 10.00–20.00 hod., Ne 

10.00–15.00 hod. včetně svátků. 

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz

www.cykloklubkucera.cz. 

Otevřeno: duben–červen So–Ne 

9.00–19.00, červenec–srpen 

Po–ne 9.00–19.00, září–říjen So–Ne 

9.00–19.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–červen, Po– Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00, 

červenec–srpen Po–Pá 8.00–19.00, 

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Jižní přístupová cesta k hradu 

a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září denně 9.00–16.00 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo,

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, 

e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz. 

27. 6. SLAVNOSTNÍ PROMOCE 

Uzavřená akce Soukromé vysoké 

školy ekonomické Znojmo.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, informace o časech 

promítání na tel.: 515 261 271,

e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz. 

27. 6.–3. 7. UNIVERZITA PRO 

PŘÍŠERKY

Už od doby, kdy byl Mike Wazowski 

malé monstrum, snil o tom, že se stane 

úspěšnou příšerkou. USA. 3D 27., 30. 

16.00, 2D 21., 22., 17.00, 25. 16.00, 28., 

29. 16.30.

1.–3. 7. SVĚTOVÁ VÁLKA Z

Gerry Lane (Brad Pitt) pracuje jako 

expert na řešení krizových situací. 

Pracovní zkušenosti se mu budou 

hodit, protože v horkou destinaci se 

právě proměnil celý svět. USA, Malta.

1.–3. 7. TEROR

Kyle (Nicolas Cage) a Sarah Millerovi 

(Nicole Kidman) mají vše, ale do jejich 

domu vtrhnou čtyři lupiči s jediným 

cílem – dostat se do trezoru plného 

diamantů. USA. 

LÉTO S MARILYN FILMOVÝ KLUB

4. 7. NĚKDO TO RÁD HORKÉ

Filmový klub Znojmo uvádí v létě 

přehlídku digitálně obnovených fi lmů 

s MARILYN MONROE. Doprovodný 

program k výstavě Marilyn, která se 

koná v Jízdárně Pražského hradu. 

4.–10. 7. JÁ PADOUCH 2

Proti Padouchovi Gru tentokrát stojí 

šéf Antipadoušské ligy Silas Velezadek. 

USA. Dabing. 

4.–10. 7. OSAMĚLÝ JEZDEC

Režisér Pirátů z Karibiku (Gore 

Werbinski) přináší nový strhující biják, 

ve kterém se indiánský bojovník Tonto 

(Johnny Depp) po boku Johna Reida 

(Armie Hammer), vydají na divokou 

jízdu. USA. 

4.–10. 7. PĚNA DNÍ

Francouzský spisovatel a bohém Boris 

Vian vytvořil v románu Pěna dní obraz 

čisté lásky, který učaroval několika 

generacím čtenářů. Filmovou adaptaci 

románu natočil Michaela Gondry 

Zahajovací fi lm MFF Karlovy Vary! 

Francie/ Belgie.

5. 7. SKŘIVÁNCI NA NITI

Trezorový fi lm Jiřího Menzela 

na motivy knihy Bohumila Hrabala. 

ČR. 

11.–24. 7. REVIVAL

Osudy fi ktivní kapely Smoke, která 

mohla být slavná jako Roling Stoners, 

ale rozpadla se už v sedmdesátých 

letech natočila s plejádou skvělých 

herců (Bolek Polívka, Miroslav 

Krobot, Karek Heřmánek, Vojtěch 

Dyk, Zuzana Bydžovská) režisérka 

Alice Nellis. ČR.

11.–17. 7. PACIFIC RIM – ÚTOK 

NA ZEMI

Když se obrovské příšery Kaiju pustí 

do války s lidstvem, musí nastoupit 

nová zbraň: obří roboti zvaní Jaegers. 

Bombastická podívaná mexického 

režiséra Guillermo Del Toro. USA.

FILMOVÝ KLUB – FESTIVAL HUDBA 

ZNOJMO

11. 7. THE FULL MONTEVERDI

V rámci Festivalu Hudba Znojmo 

uvede kino fi lmový převod Čtvrté 

knihy madrigalů. Film sleduje šest 

párů: od šokujícího odhalení, přes 

trestající zlobu a erotickou touhu, až 

k závěrečnému rozchodu. VB.

12.–17. 7. ÚNOS

Příběh mužské posádky nákladní 

lodi, kterou přepadnou somálští piráti 

v Indickém oceánu. Dánsko.

11.–17. 7. PŘED PŮLNOCÍ

Poslední díl trilogie s Julie Delpy 

a Ethanem Hawkem. USA. 

KINO ŽIJE DIVADLEM 

(Járy Cimrmana)

13. 7. PROSO 

Přímý přenos z Divadla Járy 

Cimrmana je pořádán ve prospěch 

Centra Paraple, charitativní organizace, 

která pomáhá fyzicky postiženým najít 

cestu zpět do života. ČR.

11.–17. 7. R.I.P.D. – URNA: ÚTVAR 

ROZHODNĚ NEŽIVÝCH AGENTŮ

Mrtví elitní detektiv Nick Walker (Ryan 

Reynolds), policejní důstojnice (Mary-

Louise Parker) a Roy Pulsiphero (Jeff  

Bridges), jsou členy speciální jednotky 

URNA, která zasahuje ze záhrobí. USA.

18.–24. 7. WHITE HOUSE DOWN

Mezi turisty podnikající prohlídku 

sídla amerického prezidenta je 

i washingtonský policista John 

Cale (Channing Tatum) s dcerou. 

Dramatické okolnosti ho přinutí skočit 

rovnýma nohama do akce. USA. 

18.–24. 7. LIBERACE

Životopisný fi lm sleduje vášnivý, 

nelehký a dramatický vztah pianisty 

a baviče Valentina Liberaceho (Michael 
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 NENECHTE SI UJÍT

� VÝSTAVU
Velkomoravský šperk očima současných šperkařů 

Šperkařka Iveta Hlobilová a Občanské sdružení Pocta králi připravili od 5. 

do 31.7. ve výtvarném ateliéru na ulici Přemyslovců výstavu variací na 

velkomoravské šperky z dílen současných šperkařů. Součástí výstavy je 

prezentace fi lmu Tajemství výroby velkomoravského šperku o archeolo-

gickém experimentu, při kterém byly k výrobě replik velkomoravských 

šperků použity postupy šperkařů 9. století. Prodejní výstava začne ver-

nisáží 5.7. v 17.00 hodin. Otevřena je denně od 9.00 do 17.00 hodin. lp

� V KINĚ
Revival Alice Nellis

Česká režisérka Alice Nellis pouští do kin další svůj fi lm. Revival vypráví 

osudy fi ktivní kapely Smoke, která mohla být slavná jako Roling Stoners, 

ale rozpadla se už v sedmdesátých letech. A plejáda skvělých herců Po-

lívka, Krobot, Heřmánek, Dyk, Bydžovská, kterou si Nellis vybrala dává 

tušit, že se divák nebude nudit.  lp 

� FOTO SOUTĚŽ
Vytáhněte foťáky a ukažte, co umíte!

Až do 20. srpna mohou profesionálové i amatéři zaslat své snímky 

do fotografi cké soutěže s tématem Voda je život. Soutěž je určena pro 

analogové nebo digitální barevné i černobílé fotografi e. Do soutěže lze 

přihlásit pouze snímky, které nejsou starší než rok a jejichž jste autory, a to 

v maximálním počtu 3 kusů. Fotografi e musí být ve formátu 20x30 cm. 

Námět fota se musí týkat zadaného tématu. Na zadní straně fotografi e je 

nutné uvést jméno autora, adresu, telefon, název snímku a datum jeho 

pořízení. Pořízené snímky zasílejte na adresu: VAS, a.s., divize Znojmo, 

Kotkova 20, 670 25 Znojmo. Obálku označte Fotografi cká soutěž.

Odborná porota vybere tři nejzdařilejší fotografi e a jejich autoři obdrží 

poukazy v hodnotě 5000, 1000 a 500 korun na fotoslužby ve Foto Ma-

šek. Soutěž pořádá Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Znojmo 

ve spolupráci s fi rmou Foto Mašek a pod záštitou města Znojma. Případné 

informace I. Málková na tel.: 515 282 546, e-mail: malkova@vaszn.cz.  lp

Douglas) a jeho šoféra (Matt Damon) 

v době, kdy bylo nemyslitelné přiznat se 

veřejně k homosexuální orientaci. USA

24. 7. PECHA KUCHA VOL. V

Již páté pokračování původně 

japonského večírku, na kterém 

zajímavé osobnosti prezentují zajímavé 

projekty zájemcům  o různé oblasti 

kulturního života. Pechu Kuchu 

do Znojma přináší Umění do Znojma.

25. 7. FILMOVÝ KLUB 

Program fi lmového klubu nebyl 

do uzávěrky LISTŮ stanoven. Sledujte 

prosím programový plakát kina, 

vývěsku FK Znojmo a webové stránky 

kina či profi l na fejsáči.

25.–31. 7. WOLVERINE

Rosomák – Wolverine (Hugh Jackman), 

se podívá do současného Japonska. 

V neznámém a nesrozumitelném světě 

se střetne se svou největší nemesis. 

Z nelítostné bitvy na život a na smrt 

odejde navždy poznamenaný. USA.

25. – 31. 7. STÁŽISTI

Společnost Google pravidelně 

vítězí v žebříčku vyhledávaných 

zaměstnavatelů. Billy (Vince Vaughn) 

a Nick (Owen Wilson) ale přestoupili 

do ICT businessu z reklamy a začínají 

tedy úplně od nuly. USA.

25. – 31. 7. TANGO LIBRE

Jean-Christophe (François Damiens) je 

velmi osamělý vězeňský dozorce. Jeho 

jedinou radostí je účast na tanečním 

kurzu argentinského tanga. Jednoho 

dne pozná nováčka kurzu – Alice 

(Anne Paulicevich). Francie.

VÝSTAVY

5.–31. 7. VELKOMORAVSKÝ 

ŠPERK očima současných šperkařů

Výtvarný ateliér Přemyslovců 7 

– variace na velkomoravské šperky 

z dílen současných šperkařů. 

18. 7.–7. 10. 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

KERAMICKÉ VÝROBY JIKA

Dům umění – vernisáž 18. 7. v 11.00 hod.

Do 7. 7. STROM JAKO 

PROSTŘEDÍ, MATERIÁL, PAMĚŤ 

A INSPIRACE. 

Minoritský klášter – výstava je součástí 

projektu Znojmo město zeleně.

3. 6.–29. 9. KNIŽNÍ TOULKY 

minulostí města Znojma

Minoritský klášter

6. 6.–6. 8. MICHAL REICHSTÄTER

Galerie Žlutá ponorka v kině Svět

–výstava fotografi í Lelekovice.

30. 5.–1. 9. 140 LET 

SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY 

Minoritský klášter – minulost 

a budoucnost důležité přeshraniční 

tepny.

1. 6.–1. 8. BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ 

– OBRAZY

Galerie Znovín v Louckém klášteře.

7. 6.–6. 7. FOTOMI 

Dům umění – současná fotografi e

Do 29. 6. TOMÁŠ KOTOUČ–

NATIONAL GEOGRAPHIC 

Dům umění – podmořské fotografi e.

Pohádkové léto v Domě umění na 

Masarykově náměstí pořádá Jihomorav-

ské muzeum Znojmo. Program: 2. 7. Tři 

prasátka a vlk, 9. 7. Cirkus, divadlo pro 

děti s kejklíři a loutkami a 23. 7. O Budu-

línkovi, O perníkové chaloupce. Začátek 

vždy v 16.00 hodin. Vstup je zdarma. Info 

tel. 515 225 261. 

 lp, ilustr. foto: Archiv JMM

Pohádky zadarmo

Podívat se do útrob znojemského 

pivovaru už není nereálné. Novinku za-

vedlo město Znojmo ve spolupráci s re-

nomovanými průvodci REMO–Agen-

cy. V areálu se skrývá poklad v podobě 

sladovny i cenného vybavení varny se 

stáčírnou. Před třemi lety prohlásilo mi-

nisterstvo kultury část pivovaru kulturní 

památkou. Zatím je prohlídka možná 

pouze pro skupiny. Prohlídku je nutné 

si domluvit s průvodci (tel.: 737 449 099, 

david@remo-agency.com).

 lp, foto: Archiv ZL

Prošmejděte 
pivovar
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Zastupitelé dali zelenou rekon-

strukci městského stadionu v Huso-

vých sadech, na kterém by se v budouc-

nu měla hrát nejvyšší fotbalová liga. 

Podle slov starosty Vlastimila Gabr-

hela je ale třeba hledat na rekonstrukci 

dotace. Město totiž nemá k vlastnímu 

fi nancování stadionu potřebné zdroje. 

„V žádném případě není schopno po-

skytnout fotbalistům desítky milionů 

korun, jak o tom psala některá média. 

To je zcela mimo realitu,“ dodává sta-

rosta. Znojmo v případě rekonstrukce 

fotbalového stadionu spoléhá na více-

zdrojové fi nancování. 

S žádostí o dotace se obrátí na mi-

nisterstvo školství nebo na Jihomo-

ravský kraj. Příslib pomoci již dostalo 

od předsedy Fotbalové asociace ČR 

Pelty i  hejtmana Haška, že nám se 

získáváním dotací pomohou. Rekon-

strukce stadionu bude zahrnovat nový 

Fotbalový stadion bude, 
bude-li dotace

uměle vyhřívaný trávník, osvětlení, 

technické zázemí pro hráče, trenéry, 

rozhodčí a média, rozšíření počtu míst 

k sezení a dostatečný počet sociálních 

zařízení pro diváky. Výše nákladů vy-

plyne až z projektové dokumentace. 

Podobně jako se rýsuje, jak bude 

vypadat fotbalový stadion, pomalu 

se také krystalizuje kádr pro první 

ligu. Hned na začátku přípravy minulý 

čtvrtek se ve Znojmě objevila velmi 

zajímavá jména. Je jím zejména pěta-

třicetiletý brankář Petr Drobisz, který 

by měl jako dvojka krýt záda Vlasti-

milu Hrubému a také útočník Václav 

Vašíček, který je z působení ve Znojmě 

dobře znám. Před podpisem je také 

smlouva s Markem Heinzem. 

Ve Znojmě zahájili přípravu také 

olomoucký Václav Tomeček, zlínský 

Tomáš Poznar a Dominik Simerský 

z Jablonce.  zp, lp, eks

Více než sto padesát závodníků se 

v městské hale zúčastnilo letošního 

ročníku závodů v korejském bojovém 

umění taekwondo Znojmo open 2013. 

V pořadí to byl již šestý ročník těchto 

závodů, které letos sloužily především 

jako příprava na červencové mistrov-

ství Evorpy a evropský pohár ve špa-

nělské Barceloně.

Na taekwondovém Znojmo open
se domácí závodníci neztra� li

Formu si ve Znojmě ověřily vý-

pravy z Anglie, České republiky, Itá-

lie, Maďarska, Německa, Slovenska, 

Rakouska a Uzbekistánu, které si zde 

navzájem porovnaly své dovednosti 

ve dvou soutěžních disciplínách jed-

notlivců a ve  třech týmových disci-

plínách v kategoriích žáků, juniorů 

a  seniorů. Kvalitní měření sdil pro 

všechny připravila znojemská škola 

společně s DDM Znojmo a  českou 

Taekwon-Do I.T.F. asociací. 

Návštěvníci měli celý soutěžní 

den opravdu na co koukat a při tom 

zároveň i obdivovat výkony ze všech 

kategorií v technických sestavách TUL, 

sportovním boji MATSOGI a v sebe-

obraně HOSIN SOOL v podání závod-

níků z různých zemí. 

Kořením celého turnaje byla 

i účast asijského týmu z Uzbekistá-

nu, kteří byli právě těmi, kdo přida-

li na výrazné kvalitě klání. Na příští 

ročník 2014, který bude ve znamení 

mistrovství světa, se již v tuto chvíli 

přihlásil tým z USA, který bude dalším 

lákadlem, proč zavítat opět po roce 

nazpět do Znojma. 

Definitívní tečkou za  letošním 

ročníkem byl v  pondělí 10. červ-

na společný dvouhodinový trénink 

znojemských taekwondistů s  týmem 

I.T.F. z Uzbekistánu v tělocvičně ZŠ 

JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě, který 

společně vedli Botir Bohodirov a Fran-

tišek Macek. Nejúspěšnější výpravou 

celého turnaje byla domácí škola 

Taekwon-Do I.T.F. So-San Znojmo.

 fm, foto: eks

Na netradičním místě se letos 

uskutečnil 8. ročník volejbalového 

turnaje amatérských družstev o Pohár 

Města Znojma. Namísto obvyklých 

kurtů u Domu dětí a mládeže, tentokrát 

volejbalisté svoji akci uspořádali na 

kurtech v Leskách, ale litovat nemuseli. 

I tady našli příjemné prostředí. 

O pohár soupeřilo celkem 7 smíše-

ných amatérských týmů neregistrova-

ných hráčů a hráček ze Znojemska, ale 

dorazil také tým z Jihlavy. Celý turnaj 

proběhl již tradičně pod záštitou Města 

Znojma společně s Občanskými sdru-

ženími „Znojemský Nashville“ a „Volej-

balovo-cyklisticko-amatérského sdru-

žení V.O.C.A.S.“.

Po celodenních bojích se nakonec 

na 1. příčce umístil tým „Koncovka“, 

2. místo patřilo týmu „TNT“ a 3. mís-

to odsadil tým „Turbošneci“, všechno 

týmy ze Znojemska. Čestné 4. místo 

obsadil pořadatelský tým „VOCAS“ 

Znojmo, další týmy skončily v pořadí 

„Dárečci“ Jihlava, „Baskeťáci“ a „Mod-

rý Mazec“.

Konec sportovního dne byl zpestřen 

vystoupením tanečního souboru „Ma-

sánčata“ pod vedením paní Švejcarové. 

Poté i dál probíhalo přátelské posezení 

až do pozdních večerních hodin.  pm

Volejbalisté 
soutěžili o Pohár 
Města Znojma
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Ve workshopech si budou moci vy-

zkoušet například kreslení na tělo. 

Za jednodenní vstupné diváci za-

platí 200 Kč, za dvoudenní 300 Kč. Po-

kud se lidé rozhodnou koupit sponzor-

skou vstupenku, dostanou šanci vyhrát 

zajímavé ceny v tradiční tombole. 

B ZNOJEMSKÉ LISTYZnojemské kulturní léto 

Zajímavý koktejl letos namíchali 

znojemskému publiku organizátoři 

Šramlfestu. V rámci svého evropského 

turné na přehlídce zahraje oceňovaná 

venezuelská kapela Big Mandrake 

spojující v hudbě prvky ska, punku 

a rocku. Akce nabídne ale i originální 

písničkáře nebo muzikanty, kteří se 

pohybují na hranicích jazzu, folkloru 

a dalších žánrů. 

Lidé si na přehlídce budou moci 

poslechnout desítky kapel. Budou mezi 

nimi hned dvě nominované na  tu-

zemskou hudební cenu Anděl. Polsky 

zpívající vycházející hvězdě tuzemské 

alternativní folkové scény Beatě Bocek 

v ruce sluší kytara i akordeon.  Elektro-

nickou podobu současné alternativní 

hudby zase předvede kapela Vložte 

kočku, hrající v nezvyklé kombinaci 

elektrohousle, bicí a piáno. Návštěvníci 

se mohou těšit i na mix jazzu a folklor-

Šestý Šramlfest namíchá hudební koktejl 
muzikantů z Venezuely i Rakouska

ní hudby v podání Jury Wajdy a jeho 

tria nebo živelnou Lesní zvěř.  Přijede 

i dlouholetý spolupracovník Ivy Bitto-

vé kytarista Vladimír Václavek spolu 

s trumpetistou Oskarem Törökem.

Festival jako vždy doplní divadla 

pro malé i velké, výtvarné workshopy 

nebo netradiční gurmánská nabíd-

ka. Pro malé návštěvníky si jihlavské 

divadlo De Facto Mimo připravilo 

improvizace a písničky na motivy textů 

Aloise Mikulky. Propojení žonglér-

ských a akrobatických technik s mo-

derním mimickou akcí, živou hud-

bou a osobitou scénografi í předvede 

divadlo Služebníci Lorda Alfréda. 

Svoji interpretaci slavné bitvy u Lipan 

nastíní Divadlo jižní Ghaná.

Na  speciality vzniklé skloube-

ním světové a domácí kuchyně při-

láká festivalová gurmánská nabídka. 

PROGRAM
Pátek 26. 7.

Beata Bocek s kapelou 15.30

Emil & Jakub  16.45

De Facto Mimo  17.30

Kopir Rozsywal Bestar 18.30

Tombola   19.30

Vložte kočku  20.00

Big Mandrake (VEN) 22.00

Služebníci Lorda Alfréda 23.00 

(za kostelem)

Sobota 27. 7.

Deneb   15.00

Squadra Sua  16.00

Václavek, Török  17.00

Dražba  uměleckých děl 18.00

Lesní zvěř   18.30

Tombola   19.30

Jura Wajda & band  20.00

Tankris (AT)  21.45

Divadlo jižní Ghaná 23.00

(za kostelem)
� Do Znojma přijede zahrát i Beata Bocek.
  Foto: archiv autora

Šramlfest 26.–27. července
Mikulášské náměstí ve Znojmě

Šramlfest připravuje díky podpoře 

města Znojma a Znojemské Besedy 

občanské sdružení Na Věčnosti. Více 

podrobností o akci i vystupujících na-

leznete na www.sramlfest.eu.  dg

Jízda turistickým vyhlídkovým 

vláčkem odhalí cestujícím nejzajíma-

vější části historického Znojma a nabízí 

zajímavé pohledy na město z údolí řeky 

Dyje. Městem vláček koluje od 1. 5. 

do 30. 9. denně od 9.00 do 18.00 hodin. 

Okružní jízda s průvodcem v němčině 

a angličtině trvá 85 minut. Kapacita je 

64 míst. Nastoupit lze na kterékoli za-

stávce (viz tabulka). Jízdu je možné jed-

Kudy koluje kolový vláček?

JÍZDNÍ ŘÁD TURISTICKÉHO VLÁČKU

Zastávky na trase městem Znojmem

Plovárna – klášter Louka odjezd 09.00   10.45   12.30   14.45   16.30

Přehrada u údolí Dyje 09.10   10.55   12.40   14.55   16.40

Kostel sv. Mikuláše příjezd

odjezd

09.20   11.05   12.50   15.05   16.50

09.30   11.15   13.00   15.15   17.00

Ulice Přemyslovců, 

Jihomoravské muzeum

příjezd

odjezd

09.35   11.20   13.05   15.20   17.05

09.50   11.35   13.20   15.35   17.05

Městské lázně 10.00   11.45   13.30   15.45   17.30

Mariánské náměstí 10.05   11.50   13.35   15.50   17.35

Masarykovo náměstí 10.10   11.55   13.40   15.55   17.40

Nádraží autobusové, vlakové 10.15   12.00   13.45   16.00   17.45

Plovárna – klášter Louka 10.25   12.10   13.55   16.10   17.55

nou přerušit a s označenou jízdenkou 

dalším spojem okruh dokončit. Jízdné 

je 50 korun, zlevněné 30 korun, mož-

ná je i soukromá jízda za 1850 korun. 

Jízdní kola jsou přepravována zdarma. 

Zvířata ve vláčku přepraví za splnění 

přepravních podmínek a se souhlasem 

cestujících. 

Informace, rezervace a objednávky 

na zds-obchodni@seznam.cz. lp

Již před několika týdny předsta-

vilo Jihomoravské muzeum veřejnos-

ti restaurovaný oltář nově umístěný 

v Deblínské kapli přízemí znojemského 

hradu.

Na sezonu 2013 však zaměstnanci 

znojemského muzea přichystali ještě 

dalších novinky. V Císařském sále jsou 

k vidění dva zrestaurované odlévané 

štíty z první poloviny 19. století.  Jeden 

z nich je kopií součásti zbroje francouz-

Novinky z hradní expozice
ského krále Karla IX., která byla zho-

tovena ve druhé polovině 16. století. 

V Selské jizbě si návštěvníci budou moci 

prohlédnout dvě fi guríny znázorňující 

manželský pár v lidovém oděvu zachy-

ceném na litografii Wilhelma Horna 

z roku 1837. Jde o kroj, který se nosil 

v dolní části města Znojmo, tehdy kata-

strální obci Louka, ale také v přilehlých 

vesnicích (Starý Šaldorf, Sedlešovice, 

Oblekovice).  lp, foto: archiv JMM
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Devátý ročník Hudebního festi-

valu Znojmo bude patřit italskému 

skladateli Claudiovi Monteverdimu, 

od jehož úmrtí letos uplyne 370 let. 

V termínu od 12. do 28. července 

nabídne festival návštěvníkům širo-

Hudební fes� val představí
Znojmo na italský způsob

ký výběr koncertů i doprovodných 

akcí. Již tradičně bude každý koncert 

doprovázen degustací vín místních 

vinařů, kteří zaštiťují jednotlivé akce. 

Do Znojma zavítají zahraniční umělci 

Th e King’s Singers i hvězdy českého 

kulturního nebe Vojtěch Dyk a B-side 

Band. Stěžejním projektem bude 

operní dílo z festivalové produkce: 

Combattimento – víra, láska, nadě-

je. Jedním z vrcholů bude jistě i kon-

cert mnohaletého patrona festivalu 

houslového virtuóza Pavla Šporcla, 

který poprvé ve Znojmě zahraje se 

svým bratrem Petrem. 

A ani  letos  nebude chybět 

dobročinný koncert Pavlíny Senić, 

každoročně konaný na zámku v Uher-

čicích. Operní recitál bude provázet 

slovem herec Viktor Preiss a následnou 

dobročinnou dražbu unikátních vín 

povede Jan Čenský. Výtěžek bude opět 

věnován na opravy zámku. Komplet-

ní program ZHF najdete na www.

hudbaznojmo.cz nebo www.facebook.

com/hudbaznojmo. Informace o vstu-

penkách tel.: 774 443 238.  lp

� „Hudební festival Znojmo – festival hud-
by a  vína spojuje dvě vášně blízké mému 
srdci, a  tak jsem jeho patronem poosmé 
a znovu velmi rád,“ říká Pavel Šporcl, a záro-
veň zve na festival všechny příznivce krásné 
hudby.  Foto: Petr Vokurek

Na Znojemsku mohli fanoušci 

herce a zpěváka Tomáše Kluse po-

tkat naposledy na bítovském hradě při 

natáčení vánoční pohádky Tajemství 

staré bambitky. Teď Tomáš Klus a jeho 

cílová skupina uvádějí samostatné 

letní open air koncerty KONEČNĚ 

VENKU, jejichž součástí je také kon-

cert v louckém klášteře 

ve Znojmě. Ve čtvrtek 

4. července od 19.00 ho-

din zde novopečený Zla-

tý slavík vystoupí spo-

lečně s kytaristou Jiřím 

Kučerovským, Janem 

Lstibůrkem (kontra-

bas) a Petrem Škodou

 (cajon). 

A Tomáš Klus zahraje 

to, co si sami vyberete! 

Fanouškům vzkazuje:

„Milí lidé, sedíme nad Konečně 

venkovním playlistem a  nevíme si 

rady. Touto cestou bychom vás rádi 

oslovili a užili tak další postup z lekcí 

Populismus v kostce, aneb manipulace 

jako cesta k úspěchu, zkrátka vás chce-

Zlatý slavík konečně venku aneb 
Nechcete nám píchnout?

me poprosit, jestli by se vám nechtělo 

nám s tím píchnout?  Seznam písní, co 

kdy byly vzniknuty, najdete na www.

konecnevenku.cz a z vašeho hlasování 

alias kliknutí pro danou píseň vzejde 

asi 20 fi nalistů, které se naučíme a bu-

deme hrát. Jste hodně hodní a my vám 

to nezapomeneme.“ 

Část výtěžku z prodeje vstupenek 

jde na podporu Studia OÁZA, které je 

neziskovou organizací zaměřující se 

na kulturní, vzdělávací a umělecké ak-

tivity pro lidi s mentálním postižením.

 lp, foto: archiv TK

Centrum volnočasových aktivit 

Stará vodárna připravilo pro veřejnost 

novinku – první Půjčovnu lodí na řece 

Dyji. Zapůjčit si je možné plastové i na-

fukovací lodě s kompletním vodáckým 

vybavením. Na své si přijde zkušený 

vodák i začátečník. „Nafukovací kánoe 

typu Baraka je bezpečná loď, která od-

pustí i začátečnické chyby. V nabídce 

máme plastovou kánoi typu Vydra, nej-

oblíbenější loď na českých řekách. Pro 

početnější skupiny, rodiny s dětmi či 

vyhlídkovou plavbu je ideální pramice 

P550. Půjčujeme ji ovšem výhradně 

s  instruktorem, který umí loď ovlá-

dat i s posádkou která nikdy nedržela 

pádlo v ruce. Na jedné pramici P550 se 

může plavit až 8 osob včetně instrukto-

První půjčovna lodí 
konečně na Dyji

ra. Alternativou může být nafukovací 

raft  typu Colorado 450. Díky stabilitě 

a velikosti této lodi konstruované až 

pro 6 osob je klidná plavba zaruče-

na,“ slibuje David Gros, vedoucí Centra 

Vodárna. „Zajistíme kompletní servis 

podle vašich požadavků včetně levné 

dopravy lodí a materiálu na jakoukoli 

českou řeku i závěrečné vyzvednutí lodí 

po plavbě,“ říká Gros. A jak si loď půj-

čit? Kontaktujete Půjčovnu přes objed-

návkový formulář na webových strán-

kách pujcovna.vodaci.org, e-mailem 

pujcovna@vodaci.org či osobně v areálu 

Centra Vodárna U Obří hlavy Znojmo. 

Vyčkáte na potvrzení vaší objednávky 

a poté si už jen užíváte nevšedního vo-

dáckého zážitku.  lp, foto: Archiv SV
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Jestliže se řekne keramika Jika, vět-

šině lidí se vybaví Znojmo. Závod, který 

zde vznikl v roce 1878, byl vůbec první 

evropskou keramickou továrnou na ná-

dobí a sanitární keramiku. Od počátků 

byl synonymem vysoké kvality a zlatých 

českých ručiček, a Znojmáci na tom 

měli lví podíl. Výroba keramiky se však 

nepojí jen s historií města, ale znamená 

také dynamickou současnost. Laufen 

CZ, pod níž značka Jika od roku 1999 

Laufen CZ a Jika patří ke Znojmu 
jako víno a historie

Výstava ke 135. výročí založení 
keramické výroby Jika

spadá, spolupracuje s městem v mno-

ha oblastech. Každoročně například 

poskytuje Znojmu stotisícovou dotaci 

a společně s městskou radou vybírá její 

využití. V letošním roce šly tyto fi nan-

ce do Jihomoravského muzea, které 

v Důmě umění připravilo od 18. 7. do 7. 

10. výstavů k 135. výročí založení ke-

ramické výroby Jika. Vernisáž výstavy, 

na kterou je srdečně zvána veřejnost 

bude 18. 7. v 11.00 hodin.  lp

� Fabrika ve Znojmě. 

Ve Znojmě a v Dob-

šicích se 28. až 30. červ-

na střetnou dvě desítky 

koní a tři stovky vojáků 

v dobových uniformách 

z období napoleonských válek, repre-

zentujících zejména armády Francie 

a Rakouska, aby nebojácnému obecen-

stvu sehráli rekonstrukci bitvy u Znojma 

roku 1809.  

Historická bitva sice trvala dva dny, 

ale páteční program (20.00 hod.) – obsa-

zení historického vinného sklepa v Dob-

šicích – připomene smutnou součást his-

torie. Vojáci zúčastněných armád tehdy 

vyplenili vinné sklepy v širokém okolí 

a velitelé opilé vojáky jen s největšími 

obtížemi dostávali do formací.

Krve již bylo prolito dost!
Sobotní program (13.00–14.30 hod.) 

bude ve znamení bitvy v meandrech řeky 

Dyje v Dobšicích. Z hlediska historic-

kých rekonstrukcí bitev v celé Evropě je 

využití řeky i repliky mostu zcela jedi-

nečné. Navíc místo zaujme i autentickou 

atmosférou. Právě zde se před více než 

200 lety odehrála část bitvy.

Nedělní program (12.00–14.30 hod.) 

v areálu Louckého Kláštera ve Znojmě 

dá naplno vyznít rachotu pušek a hřmo-

tu děl, jako připomenutí 200 let starých 

válek.

Bitva u Znojma v roce 1809 je jed-

ním z významných vojenských střetnutí 

na území střední Evropy. Patří k nemno-

ha bitvám, které nebyly ukončeny vojen-

skou porážkou ani vítězstvím jedné či 

druhé strany. Ukončena byla příměřím, 

kdy císař Napoleon pronesl legendární 

větu: „Krve již bylo prolito dost!“ 

Akci pořádá JK Acaballado®, o.s., 

pod záštitou hejtmana JmK, ve spolu-

práci s obcí Dobšice, městem Znojmem 

a dalšími partnery. Vstup pro diváky je 

volný.  lp

Rekonstrukce 
bitvy, která 
neměla vítězů 
ani poražených

Centrála cestovního ruchu – Jižní 

Morava připravila pro návštěvníky 

přímo v autentických sklepních pro-

storech v Novém Šaldorfu, v Pavlo-

vě, Bořeticích a Prušánkách výstavní 

expozice, takzvané TOP sklepních 

uliček. Nejobsáhlejší výstava bude 

v  prostorách Louckého kláštera 

ve Znojmě. Výstavy jsou zpřístupněny 

do konce října a návštěvníci se mo-

hou těšit na zajímavé ztvárnění a in-

teraktivní prvky. Další informace na 

www.sklepni-ulicky.cz.

O VÍNĚ A PÍSKU 

Z MODRÝCH SKLEPŮ

27. 6.–31. 10. 

Nový Šaldorf-Sedlešovice, sklep 47/s

Nový Šaldorf-Sedlešovice s areá-

lem vinných sklepů nazvaných Mod-

ré sklepy. Málokterý návštěvník si 

uvědomí, na jak zvláštním místě se 

vlastně ocitl. Od ostatních vinařských 

areálů je odlišuje technika jejich zbu-

dován, tj. vyhloubení v pískovci. Koho 

by napadlo, že stojí na dně dávného 

Výstavy sklepních uliček 
s vínem, pískem a příběhy

třetihorního moře, které zde zane-

chalo namodralý pískovec, za jehož 

vznikem stojí vrstvený velmi jemný, 

mořský písek. Kopáním v měkkém 

písku vznikly rozlehlé sklepy, jejichž 

stěny lákaly místní neprofesionální 

adepty výtvarného umění k realizaci 

cyklů obrazů čerpajících jak z historie, 

tak i z každodenního života. 

SKLEPNÍ ULIČKY 

VYPRÁVĚJÍ PŘÍBĚHY

28. 6.–31. 10. Loucký klášter

Expozice v prostorách Louckého 

kláštera obsáhne historii pěstování 

vína na  jižní Moravě i Weinviertelu 

s důrazem na  jednotlivé podoblasti 

a funkci sklepních uliček. Jednotlivé 

oblasti prezentují právě TOP uličky, 

nebude chybět i část věnována tématu 

víno a zdraví. Výstava bude pokračovat 

v roce 2014 v Brně. 

V klášteře je také muzeum vinařství 

a bednářství, možné jsou i samostatné 

prohlídky kláštera (tel.: 515 267 458, 

606 624 648). lp


