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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pěkně od podlahy, jako to umí 

jenom on, odstartuje nekorunova-

ný král dechovek Josef Zíma letošní 

smršť květnových akcí ve  Znojmě. 

I tentokrát začnou programově boha-

té Májové slavnosti v neděli 4. května 

Přehlídkou dechových hudeb, kde 

bude Zíma bezesporu hlavní hvěz-

dou. Na své si ovšem během Májo-

vek přijdou děti, dospělí, mladí lidé 

i senioři.

„Pro nás organizátory kulturních 

akcí je důležité, aby si na své přišly 

všechny věkové skupiny a  Májové 

slavnosti jsou toho důkazem,“ říká 

František Koudela, ředitel Znojemské 

Besedy, která je hlavním pořadatelem 

slavností. 

Ve středu 7. května vystřídá de-

chovky největší studentská akce Ma-

jáles doprovázena zcela odlišným 

hudebním žánrem. A ve stejný den 

se bude v centru města konat také je-

denáctý ročník mezinárodní soutěže 

růžových vín Jarovín Rosé.

Hned následující den 8. května 

bude patřit také vínu, tentokrát bílé-

mu. Horním náměstí ovládne již šestý 

ročník Festivalu vína VOC Znojmo, 

tedy den plný vína, folkloru a gastro-

nomie. 

Šňůra kulturních akcí pokraču-

je i o následujícím víkendu. V pátek 

9. a v  sobotu 10. května již pošesté 

Májové slavnos�  ve Znojmě 
začnou pěkně od podlahy

na Horním náměstí vypuknou Dny 

partnerských měst. Na přehlídce kul-

tury a gastronomie se mohou návštěv-

níci nejen pobavit, ale také ochutnat 

a zakoupit si speciality dovezené zá-

stupci partnerských měst. Novinkou 

letošního ročníku je dětská výtvarná 

soutěž Stromy a my, o  jejíž vítězích 

rozhodnou na místě sami návštěvníci.

Stejně jako v  loňském roce do-

provodí Dny Partnerských měst Ga-

rage Design. Do  garáží bývalého 

znojemského pivovaru se na dva dny 

nastěhuje umění a design. Areál se tak 

opět promění, díky téměř padesátce 

vystavovatelů, v pestrý trh autorských 

výrobků. Zvát na něj budou mladí cyk-

listé, kteří budou jezdit na kolech mezi 

Horním náměstím a areálem pivovaru 

na ulici Přemyslovců. Kdo se nechá 

zlákat, a to nejen na Garage Design, 

ale na celé slavnosti, čeká ho den plný 

zážitků. Podrobný program k jednotli-

vým akcím najdete na str. 7–10.  lp

� Josefu Zímovi neřeknou jeho příznivci 
jinak než náš Pepíček.  Foto: Archiv ZL

� Každoročně přilákají květnové akce do centra Znojma tisíce návštěvníků.  Foto: ZB

Otevírá se 
plovárna v Louce

„Jsme nachystaní,“ zkonstatoval 

František Svoboda, vedoucí znoj-

emské plovárny v Louce. Letos se, 

v návaznosti na počasí, pro veřejnost 

otevře v sobotu 10. května. „Předpo-

kládáme, že tou dobou bude již hezké 

počasí. Pro návštěvníky se na plovár-

ně proti loňské sezoně nic nemění. 

Vstupné zůstává stejné jako vloni,“ 

upřesnil Svoboda. Spolu s ním začíná 

práce také několika plavčicím a plav-

číkům, kteří budou dohlížet na bez-

pečné koupání všech příchozích.  lp 

Starosta Znojma 
poslancem
Prohlášení starosty Znojma

Vlastimila Gabrhela

Po rozhodnutí Michala Haška 

ponechat si pouze funkci hejtmana 

jsem byl postaven před otázku, zda 

přijmout poslanecký mandát či niko-

liv. S přihlédnutím k velké podpoře, 

které se mi dostalo v podzimních 

volbách do Poslanecké sněmovny, 

i ke skutečnosti, že Znojemsko nemá 

v Poslanecké sněmovně v tuto chvíli 

žádného zástupce z jakékoliv politic-

ké strany, jsem se po poradě se svými 

blízkými rozhodl poslanecký mandát 

přijmout a souběžně s funkcí starosty 

vykonávat i funkci poslance. Souběh 

funkcí starosty a poslance je v české 

politice běžnou záležitostí. Věřím, že 

spojení těchto funkcí může přinést 

Znojmu i celému okresu snazší ko-

munikaci s nejdůležitějšími orgány 

státní správy (ministerstva, Ředi-

telství silnic a dálnic apod.) a pro-

spěch při řešení otázek typu obchvat 

či městský stadion. Přijetím posla-

neckého mandátu se vzdám platu 

starosty města, který bude posílán 

na transparentní účet, z něhož budou 

hrazeny charitativní projekty na úze-

mí města, respektive okresu. 

 Ing. Vlastimil Gabrhel
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VZPOMÍNKA 

NA PADLÉ SKAUTY

Junák Znojmo vzpomene 8. květ-

na ve 12.00 hodin u pamětní desky 

na Novém Hrádku na padlé skauty. 

Zvána na tradiční májovou akci je 

veřejnost.

UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH

Ve Znojmě se jako každoročně, 

uskuteční pietní shromáždění 

u  příležitosti státního svátku 

8. května. Zástupci města a růz-

ných spolků a sdružení si památku 

padlých připomenou 8. května 

v 9.00 na městském hřbitově. Poté 

následuje přejezd na Mariánské 

náměstí, kde se budou u sochy 

znojemského Rudoarmějce rovněž 

klást květiny.

ČTĚTE SI NA PLOVÁRNĚ

Městská knihovna Znojmo roz-

šíří v letních měsících své služby 

na plovárnu v Louce. Návštěvníci 

otevřeného koupaliště si zde bu-

dou moci vypůjčit vybrané tituly 

knih.

KOLLÁROVA ULICE BUDE 

NEPRŮJEZDNÁ

Výkop nové vodovodní šachty 

bude důvodem dočasné uzávěry 

části Kollárovy ulice ve Znojmě, 

a to v úseku od křižovatky s Masa-

rykovým náměstím po křižovatku 

s ulicí Dolní Česká. V souvislosti 

s akcí Zajištění kvality pitné vody 

pro skupinový vodovod Znoj-

mo, jejímž investorem je Zájmové 

sdružení Vodovody a kanalizace 

Znojemsko, je na Kollárově ulici 

nutné v době od 5. do 18. května 

vykopat nejen šachtu, ale také 

propoje stávajících řadů. Stav-

bu provádí firma IMOS Brno.

OPRAVA SILNICE 

PŘESMĚRUJE DOPRAVU

Jako objízdná trasa při stavebních 

úpravách silnice II/408 slouží nyní 

silnice třetí třídy mezi městskou 

částí Znojmo-Přímětice a Znojmo-

-Mramotice. V úseku silnice dru-

hé třídy od křižovatky silnic I/38 

a II/48 (silnice na Prahu a silnice 

druhé třídy ve směru Přímětice 

– Citonice) po začátek zastavěné 

části obce Suchohrdly se totiž pro-

vádí celková rekonstrukce. Netýká 

se ovšem intravilánů obcí Sucho-

hrdly, Kuchařovice a Přímětice. 

Počítá se s tím, že opravy skončí 

na  konci května. Komunikace, 

která je ve správě Jihomoravského 

kraje, je vystavena extrémnímu 

dopravnímu zatížení. Odlehčit 

jí může jen existence obchvatu 

města Znojma.

Příležitosti zúčastnit se veřejného 

projednání návrhu regulačního plá-

nu lokality Malá Louka, která přiléhá 

k Vídeňské ulici ve Znojmě, bohužel 

v úterý 22. dubna 2014 využilo jen 

minimum občanů. 

 „Je škoda, že si neudělalo na dis-

kuzi nad návrhem regulačního plá-

nu lokality Malá Louka čas více lidí,“ 

konstatoval starosta města Vlastimil 

Gabrhel. „Jde totiž o strategický do-

kument, který byl zpracován, aby si 

město uchovalo vliv na to, co se postaví 

na místě, které před dvěma desítkami 

let opustila armáda.“

Jde o areál, o nějž v minulosti měly 

zájem především obchodní společnos-

ti. Vedení města si však nepřeje, aby se 

Veřejné projednání regulačního
plánu lokality Malá Louka

tato zajímavá část Znojma zastavěla 

supermarkety. Ostatně platný územní 

plán již vymezuje šedesát procent plo-

chy v této lokalitě pro bydlení a třicet 

pro komerci. Většina pozemků přitom 

patří městu Znojmu, jen šest tisíc met-

rů čtverečních z necelých šesti hektarů 

plochy je v soukromém vlastnictví.

Regulační plán člení území na jed-

notlivé stavební pozemky s  jasným 

zadáním účelu stavby. Stanovuje i ne-

překročitelné uliční čáry a navrhuje 

výšku domů. Velkou část plochy tvoří 

veřejná prostranství se zelení i plochy 

pro sportovní vyžití. Počítá se s tím, 

že v budoucnosti by mohlo v areálu 

Malé Louky vyrůst asi dvě stě padesát 

bytových jednotek v bytových domech.

Hasiči budou 
soutěžit

V sobotu 17. května začíná na sta-

dionu v Horním parku začíná v 8.00 ho-

din okresní kolo soutěže v požárním 

sportu mužů a žen, které pořádá Sdru-

žení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a Okresní Sdružení hasičů Znojmo – 

odborná rada velitelů. Uskuteční se pod 

záštitou starosty města Znojma Vlas-

timila Gabrhela. Soutěže se zúčastní 

družstva, která postoupila do okresního 

kola z postupových kol. Vítězové budou 

Znojemsko reprezentovat v krajském 

kole. O den později se na hřišti ve Vý-

rovicích bude konat soutěž dorostenců 

a dorostenek. Vyhodnocení hry Plamen 

mladých hasičů proběhne 24. května 

ve Výrovicích.  xa

Složitým problémem bylo propo-

jení areálu se současnými dopravními 

sítěmi. V této souvislosti vedení města 

jednalo se soukromým majitelem části 

pozemku, kterým je společnost Lidl. 

Město Znojmo vyjednalo dopravní ře-

šení s hlavním napojením na Vídeň-

skou ulici, kde je naplánovaná kom-

fortně vybavená křižovatka. Bylo to 

po jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic 

jediné možné řešení, jak lokalitu Malé 

Louky oživit. Zdánlivě logičtější varian-

ta s napojením na Brněnskou ulici není 

možná – zamítlo ji právě ŘSD s pouka-

zem na neexistenci obchvatu.

Občany, kteří bydlí v těsném sou-

sedství Malé Louky, zajímalo zejména, 

jak se bude řešit odtok srážkové vody, 

včetně vydatných dešťů. Projektant je 

detailně seznámil s návrhem výstavby 

retenčních nádrží s vsakovacími vrty. 

Návrh byl před tímto jednáním dle 

zákona třicet dnů vyvěšen na úřední 

desce Městského úřadu ve Znojmě 

a občané a instituce měli do 29. dubna 

2014 čas na podání písemných námi-

tek a připomínek.  xa
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ZUBAŘSKÝ KONGRES V LOUCE

Znojmo se na dva dny stalo cent-

rem zubařů. V Louckém klášteře se 

11. a 12. dubna uskutečnil prestižní 

zubařský kongres. Pro přibližně 

450  zubních lékařů přednášeli 

přední evropští odborníci. Orga-

nizaci kongresu i doprovodného 

programu si pod patronát vzalo 

občanské sdružení Znojemský 

hudební festival a záštitu význam-

né akci propůjčilo Město Znojmo 

a vinařství Znovín. Za pořádáním 

kongresu stál znojemský rodák, 

úspěšný zubní lékař MUDr. Ladi-

slav Gregor, který mimo jiného 

od roku 2007 působí na univerzitě 

v Ženevě. 

VYDALI NA SEDM SET KONCESÍ

NA PRODEJ ALKOHOLU

Živnostensk ý  odbor  v yř íd i l 

k 16. dubnu 697 koncesí pro prodej 

lihu. Dalších třicet až čtyřicet je v ří-

zení. Uzávěrka pro podání žádostí 

byla 17. dubna 2014. Pracovníci 

odboru zvládali zpracování této 

agendy průběžně bez zásadních 

problémů. Spoustu žádostí vyří-

dili podle slov vedoucího odboru 

Leoše Dvořáka na počkání nebo 

do druhého dne. Vše probíhalo 

v  klidu a  v  podstatě bez front. 

V této době již probíhají kontroly. 

Pokud někdo prodává alkohol 

bez udělené koncese, dopouští se 

neoprávněného podnikání, které je 

sankcionováno.

VELIKONOČNÍ MIKULÁŠ 

V TELEVIZI

Letošní nedělní Velikonoční mši 

svatou, kterou celebroval děkan 

Mons. Jindřich Bartoš v kostele 

sv. Mikuláše ve Znojmě, přenášela 

přímým přenosem Česká televize.

DOPIS OBČANŮM ZNOJMA

Dobrý den. 

Nestává se často, abych někam 

psal, ale tentokrát udělám výjimku. 

Se známými jsme strávili čtyři dny 

ve Znojmě a blízkém okolí. A proč 

to píšu? Byli jsme nadšeni. Často 

cestujeme po republice a máme 

ji projetou křížem krážem, ale tak 

jako u vás ve Znojmě se nám líbilo 

jenom málokde. Krásné historické 

město, plno zeleně, poměrně 

čisto, příjemní lidé. Někde v pro-

pagačním materiálu je uvedeno, 

že město Znojmo stojí za malou 

návštěvu. My naopak tvrdíme, že 

Znojmo a jeho okolí stojí za po-

řádnou návštěvu. Určitě se k vám 

do města ještě někdy vypravíme 

a všem Znojmo doporučíme. Byly 

to krásné Velikonoce.

Děkujeme Havlátovi

STALO SE

Otevření nové cyklostezky, kte-

rá vede ze znojemské ulice Na Hrá-

zi do  Dobšic, se ve  Znojmě spojilo 

s oslavami Dne Země. Po slavnost-

ním přestřižení pásky, kterého se 

ujali společně znojemský starosta 

Vlastimil Gabrhel, dobšický starosta 

Jaroslav Jenšovský a zástupce zho-

tovitele, firmy COLAS CZ Jaroslav 

Hruška, na přítomné čekal bohatý 

program. Návštěvníci se mohli mimo 

jiné zapojit do výsadby zeleně kolem 

cyklostezky.

Znojmo otevřelo novou
cyklostezku. Na Den Země

Nová cyklostezka řeší bezpečné 

odklonění cyklistů a chodců, kteří kor-

zují z dolní části Znojma do Dobšic. 

Její vybudování vyšlo na zhruba pět 

milionů korun, přičemž většina ná-

kladů je hrazena z dotace z Evropské 

unie. O zbylé náklady se podělí město 

Znojmo a obec Dobšice. V rámci do-

provodného programu se také vyhla-

šovaly výsledky soutěže Zelená zákoutí 

Znojma, kdy měli soutěžící k názvům 

znojemských zákoutí přiřadit správné 

fotografie. Nejlépe se umístili Kris-

týna Hatalová, Jana Leisse-

rová a  Ivo Stibůrek. Pak už 

se odpoledne rozjelo naplno. 

Pro děti byl připraven skákací 

hrad, jízdy na koloběžkách, 

bezpečnostní prohlídky kol 

a přileb nebo dopravní testy 

a kvízy pro nejmenší. Tradič-

ně atraktivní bylo malování 

na obličej. Zasoutěžit si děti 

mohli i v třídění odpadu. 

Akci pořádalo město 

Znojmo ve spolupráci s obcí 

� O výsadbu stromů a keřů byl zájem. 
 Foto: zp

� Novou cyklostezku přivítala omladina i dospělí. 
 Foto: zp

Dobšice, Cyklo Klubem Kučera, Do-

mem dětí a mládeže a Městskou zelení. 

Všem patří velký dík.  zp

První ze tří etap rekonstrukce uli-

ce Velká Michalská začne již v polo-

vině května. Jak je patrno z mapky, 

týkat se bude části Divišova náměstí 

(zakřížkovaná plocha), která bude 

uzavřena pro dopravu. Pěší provoz 

bude v  průběhu stavby zachován 

s omezeními.

Ostatní doprava bude vedena ulicí 

Horní Česká, respektive Kovářská. 

U  křižovatky ulic Velká Michalská 

a Horní Česká bude po pravé stra-

ně osazena značka Slepá ulice a Zá-

kaz zastavení. V  tomto směru bude 

vedena doprava pro stavbu. Po  levé 

straně části ul. Velká Michalská 

bude umožněno zastavení vozidel 

zásobování přilehlých provozoven. 

Zásobování uzavřeného úseku bude 

z Horního náměstí a z uliček Divišova 

náměstí podél archivu. Pro tuto  eta-

pu bude provoz na ulici Horní Česká 

otočený, parkovací místa se přeznačí 

páskou ve směru jízdy. Na Kovářské 

ulici v úseku Horní Česká – Horní ná-

městí bude obousměrný provoz, stejně 

jako kolem hotelu Morava na Horním 

náměstí.

Zastávka městské autobusové 

dopravy u železářství na Horním ná-

městí se po dobu stavby zruší. Autobu-

sová doprava bude využívat zastávku 

u lázní. Turistický vláček nebude pro-

V květnu začínají opravy Velké Michalské
jíždět ulicemi Veselá, Jezuitské a Di-

višovo náměstí, Horní Česká. Vláček 

bude tedy z Václavského pokračovat 

na Horní náměstí a dále Kovářskou 

na Komenského náměstí. Zastávka č. 6 

v parku se zruší. V době konání Znoj-

emského historického vinobraní bude 

ulice Velká Michalská průjezdná.  xa
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

15. května. Uzávěrka je 5. května.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 7. května proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschopnos-

ti sirén se provádí zpravidla každou 

první středu v měsíci nepřerušova-

ným tónem po dobu 140 vteřin.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Z  důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy 

bude přerušena dodávka energie. 

Dne 6. 5. od 7.30 do 14.30 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá oblast: Pražská 

– část zahrádek po levé straně pod 

rezidencí p. Vlasáka.

TERMÍNY ODSTÁVEK VODY 

Rekonstrukce znojemské úprav-

ny vody, vodojemů a páteřních 

řadů si vyžádá v příštích dnech 

odstávku vody v částech Znojma: 

Šachta č. 10 (Kollárova) 13. květ-

na od 7.00 do 17.00 hod. bez vody 

bude Kollárova 1, 3, 5, 7, restaura-

ce, kostel Sv. Jana Křtitele, nám. 

TGM 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

PŘIJĎTE DAROVAT

KREV A PLAZMU

„Obyvatelé Znojma a  znojem-

ského regionu přijďte pomoci 

své nemocnici,“ vyzval spoluob-

čany MUDr. Jan Simonides, pri-

mář Hematologicko-transfúzní 

oddělení znojemské nemocnice. 

Zmíněné oddělení provádí každé 

úterý a středu odběry krve a dále 

v pondělí, ve čtvrtek a v pátek 

odběry plazmy. Dárcovství krve 

je v České republice dobrovol-

né a  bezpříspěvkové, za  odběr 

plazmy však může dárce dostat 

finanční příspěvek 400 Kč a sva-

činu v  hodnotě 55 Kč. Podrob-

nější informace získáte na webo-

v ýc h  s t r á n k á c h  n e m o c n i ce 

www.nemzn.cz / Informace pro ve-

řejnost / Informace pro dárce krve, 

dále na www.darujikrev.cz, na bez-

platném tel. 800 139 572 nebo na 

e-mailu plazma.hto@nemzn.cz či 

elena.voznicova@nemzn.cz. 

INZERCE 

VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH

Ve Znojemských LISTECH si můžete 

podat jak komerční, tak řádkovou 

inzerci. Řádkovou inzerci si mohou 

podat pouze soukromé osoby. Ce-

ník a veškeré informace ke komerční 

a soukromé inzerci jsou uveřejněny 

na www.znojmocity.cz nebo je zís-

káte na e-mail: lubica.peterkova@

muznojmo.cz, tel.: 515 216 143.

� Rektorka SVŠE ve  Znojmě Hana Březinová (vpravo) blahopřeje 
úspěšným studentům. Foto: Zdeněk Mikeš

Docentka Hana Březinová je prv-

ní ženou, která usedla do rektorské-

ho křesla na Soukromé vysoké škole 

ekonomické ve Znojmě. Právě jí končí 

okřídlených sto dnů hájení ve funkci 

a vstupuje do nechráněné arény vy-

sokého školství, která v Česku není 

synonymem idylky. Jak si vlastně 

v konkurenci veřejných i soukromých 

vysokých škol stojí znojemská SVŠE 

a co může potenciálním studentům 

i celému regionu nabídnout? 

Jaké byly, paní rektorko, první tři 

měsíce v nové funkci?

Nepřišla jsem na SVŠE zvenčí, její 

kvality, možnosti i rezervy jsem zna-

la. Mohla jsem tedy začít okamžitě 

pracovat. Zaměřila jsem se v první 

řadě na obnovení spolupráce s part-

nerskými vysokými školami, která 

v posledních letech nefun-

govala tak, jak bychom si 

představovali. Jednali jsme 

zejména s vedením univer-

zit v Nitře a Bánské Bystrici. 

Dále jsme rozšířili spolu-

práci s významnými společ-

nostmi z praxe, například 

společností Wolters Kluwer, 

která patří k největším na-

kladatelstvím v  ČR nebo 

akciovou společností MP-

-SOFT, která pořádá vele-

trhy pomaturitního vzdělá-

vání Gaudemaus. Navázali 

jsme užší kontakty i s J.K.R., 

největší soft warovou českou 

fi rmou.

Je známo, že škola dlouhodobě spo-

lupracuje se švýcarskou společnos-

tí Ammann. Jak vypadá aktuální 

situace?

Ing. Tomáš Kopic, který patří k vr-

cholovým představitelům manage-

mentu této společnosti, se začátkem 

dubna zúčastnil jednání akademické 

rady školy a potvrdil nám, že se v prů-

běhu jednoho roku počítá s  ještě in-

tenzivnější spoluprací. Ovšem už nyní 

mohou znojemští vysokoškoláci využít 

nabídky stáží v závodech této společ-

nosti nejen po celé Evropě. Mnozí už 

pracovali v Číně a od letošního roku se 

nově nabízejí také stáže v Indii.

Nevynecháváte znojemské podniky 

a fi rmy?

V uplynulých měsících jsme se 

společně s prorektorem Pavlem Što-

hlem zúčastnili jednání s  vedením 

většiny velkých znojemských podni-

ků. Setkali jsme se například s řediteli 

firem Znovín Znojmo, Laufen, TOS 

První tři měsíce ve funkci rektorky
byly ve znamení práce a plánů

Znojmo a dalšími. Představitelé těchto 

fi rem nám vesměs přislíbili, že umožní 

našim vysokoškolákům absolvovat již 

v průběhu studia dlouhodobé stáže 

v  jejich podnicích. Naši vysokoško-

láci tak získají konkurenční výhodu 

ve srovnání se studenty ostatních vy-

sokých škol při získávání zaměstnání 

v regionu. Nesmím ovšem zapome-

nout na dlouhodobou úzkou spolu-

práci s dalším z našich generálních 

partnerů – s městem Znojmem. 

S  výměnou vedení dochází často 

k rozsáhlým personálním změnám 

v celé organizaci. 

Je pravda, že to často bývá zvykem. 

Jsem ráda, že na naší škole tomu tak 

není. Většina současných zaměstnanců 

při společném jednání potvrdila zájem 

působit tu i nadále a podílet se na roz-

voji SVŠE. Pro zkvalitnění výuky se 

nám navíc podařilo získat tři nové aka-

demické pracovníky s hodností docent 

nebo profesor. Jde vesměs o významné 

odborníky, kteří mají zkušenosti s pů-

sobením na renomovaných veřejných 

univerzitách, např. na VŠE Praha nebo 

ČVUT. Takže znojemští vysokoškoláci 

se mají na co těšit. Důsledkem spolu-

práce se špičkovými odborníky je také 

zřízení odborného grémia pro obor 

Účetnictví a fi nanční řízení.

Jak známo, má znojemská vysoká 

škola svoji pobočku v Praze. Jak si 

pražské studijní středisko vede?

Došlo tu v uplynulém roce k pod-

statným změnám. Jejich cílem by mělo 

být výrazné zvýšení počtu studentů 

na pobočce. V letošním školním roce 

poklesl počet nových studentů téměř 

o polovinu a osobně si myslím, že vzhle-

dem ke kvalitě vyučujících i zázemí 

školy přímo v centru Prahy pro to není 

žádný důvod. Věřím, že je reálné zajistit, 

aby počet studentů na pražské pobočce 

byl minimálně stejný jako ve Znojmě. 

Společně s ostatními kolegy ve vedení 

školy pro to děláme maximum.

Kvalita vysoké školy se zásadně měří 

kvalitou studentů a absolventů. Má se 

SVŠE v tomto směru čím pochlubit?

Naši studenti například v minu-

lých dnech úspěšně reprezentovali 

SVŠE na mezinárodní soutěži v Bánské 

Bystrici – v konkurenci šesti desítek 

účastníků z pěti zemí získali jedno 

druhé a dvě třetí místa. Znojemští vy-

sokoškoláci i na tomto mezinárodním 

fóru prokázali, že se svými znalost-

mi mohou směle měřit se studenty 

z ostatních českých i zahraničních vy-

sokých škol.

Do Znojma se vždy na podzim sjíž-

dějí domácí i zahraniční odborné 

a vědecké kapacity. Předpokládám, 

že ani letošní rok nebude 

výjimkou.

Určitě ne. Jako každý 

rok připravujeme i tentokrát 

mezinárodní vědeckou kon-

ferenci. Letošní již 9. ročník 

pořádá SVŠE poprvé ve spo-

lupráci s organizací Institut 

für Wirtschaftspedagogik 

Wirtschaft univerzität Wien, 

což je největší univerzita 

ve střední Evropě. Pro naši 

školu je to velké ocenění 

i závazek. Hlavním téma-

tem bude Výuka účetnictví 

na ekonomických vysokých 

školách. Kromě zástupců 

ze spolupořádající vídeňské univer-

zity vystoupí například akademičtí 

pracovníci z VŠE Praha, partnerských 

univerzit z Nitry a Bánské Bystrice a sa-

mozřejmě vyučující z domácí SVŠE. 

Věřím, že tato konference přispěje 

k dalšímu rozvoji didaktiky účetnic-

tví na ekonomických fakultách v ČR. 

 Anna Maixnerová

Doc.  Ing. Hana Březinová, CSc. 

– vysokoškolská učitelka (rek-

torka Soukromé vysoké školy 

ekonomické Znojmo s.r.o., Ban-

kovní institut vysoká škola a.s.), 

metodik účetnictví a auditorka 

(AUDIT HABR s.r.o.).

V současnosti je členkou Výkon-

ného výboru KA ČR, Výboru pro 

účetní výkaznictví KA ČR, Výboru 

pro veřejný sektor KA ČR, Koordi-

načního výboru při MF ČR.

Pracuje v řadě odborných komisí 

a v redakčních radách, je uznáva-

nou autorkou mnoha publikací 

a článků a lektorkou.
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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

výhodný balíèek služeb

kabelová televize zdarma
s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

INTERNET 40 Mbit/s
+

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsícfunkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

INZERCE

Fórum Zdravého města je kaž-

doročně se opakující veřejné projed-

nání, jehož cílem je získat co nejširší 

zpětnou vazbu od občanů. Účastníci 

se mohou vyjádřit k jakémukoli pro-

blému, který je z jejich pohledu klíčo-

vý a zaslouží si pozornost. 

Důležitá je diskuze mezi odbor-

níky a laiky s důrazem na pochopení 

aspektů udržitelného rozvoje a sou-

časně shoda na hlavních problémech 

k řešení. Na fóru by tak měla být za-

stoupena nejen veřejná správa, nezis-

kový a podnikatelský sektor, vzdělá-

vací a odborné instituce, ale zejména 

široká veřejnost.

„Ve Znojmě se veřejné fórum to-

hoto typu bude konat poprvé. Mým 

přáním proto je, aby se tato aktivita 

u obyvatel města setkala s pozitivním 

ohlasem a aby se jí zúčastnilo co nej-

více Znojmáků,“ doufá starosta města 

Vlastimil Gabrhel. Poselství z  jiných 

měst, která fóra již pravidelně pořá-

dají, v podobě každoročně se zvyšující 

účasti návštěvníků fóra ale dává tušit, 

že se jedná o krok správných směrem.

Diskuze na Fóru Zdravého města 

Znojma bude probíhat u osmi tematic-

Všichni obyvatelé 
Znojma jsou srdeènì zváni

ÚT 20. 5.
v 17.00

velký sál v budovì 
mìstského úøadu 

na námìstí Armády. 
Znojmo

Fórum Zdravého města nabízí 
obyvatelům Znojma diskuzi

kých stolů. Jednotlivá témata vychází 

z deseti oblastí udržitelného rozvoje, 

ale jsou přizpůsobena potřebám naše-

ho města. U každého stolu bude garant 

z městského úřadu, který účastníkům 

pomůže problémy formulovat. Témata 

na Fóru Zdravého města Znojma 2014: 

občan a  úřad, veřejná prostranství 

a budovy, doprava a  infrastruktura, 

životní prostředí a odpadové hospo-

dářství, místní ekonomika a podniká-

ní, kultura a místní tradice, cestovní 

ruch, sociální oblast a zdravotnictví, 

vzdělávání, výchova a sport. Chybět 

nebude také tzv. stůl mladých, kde 

žáci a studenti budou moci formulovat 

problémy napříč všemi výše uvedený-

mi oblastmi.

Hlavním společným výstupem 

fóra bude defi nice deseti nejpalčivěj-

ších problémů města z pohledu jeho 

obyvatel (tzv. „10P“). 10P bude ná-

sledně ještě ověřeno veřejnou anketou. 

Po vyhodnocení ankety se ověřené 

problémy předloží k projednání radě 

a zastupitelstvu města včetně navrže-

ného způsobu jejich řešení a stanovení 

odpovědnosti za jejich plnění. 

 Eva Zvěřina
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PRÁCE V ČESKU

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO 

hledá do svého týmu pracovníka 

na pozici vedoucí ekonom – 

rozpočtář

Podmínka: ekonomické vzdělání 

min. ÚSO, praxe v oboru min. 5 

let, výborná znalost podvojného 

účetnictví, znalost daňových 

a účetních předpisů, zkušenost 

s účtováním, vyúčtováním dotací 

MPSV, JmK, evropských fondů, 

zkušenost s fi nančním řízením 

neziskové organizace, výborná 

znalost MS Offi  ce, zejména EXCEL

Výhoda: znalost programu Vema, 

zkušenost s vedením kolektivu, 

odolnost proti stresu 

Náplň práce: vedení ekonomického 

oddělení Oblastní charity Znojmo, 

práce s rozpočty organizace, 

vyúčtování dotací, vedení účetnictví

Nabízíme: práci ve stabilní organizaci 

s více než 20ti letou zkušeností 

v sociálních službách, 1,0 pracovní 

úvazek s nástupem od 1. 6. 2014, 

platové ohodnocení v závislosti 

na praxi dle mzdových tabulek 

Diecézní charity Brno, týden 

dodatkové dovolené, vzdělávání 

v oboru, možnost odborného rozvoje

Strukturovaný životopis 

a motivačního dopisu můžete 

posílat do 9. 5. na e-mail 

vladimira.ochmanova@charita.

cz. Vyhrazujeme si právo případně 

neobsadit pracovní pozici v případě, 

že uchazeči nenaplní očekávání 

organizace. Kontaktní osoba: 

Mgr. Vladimíra Ochmanová – tel.: 

733 741 242, e-mail: 

vladimira.ochmanova@charita.cz

SPOLEČNOST LAUFEN CZ S.R.O.,

hledá pro doplnění svého týmu 

ve Znojmě kandidáty na pozici

NÁKUPČÍ SENIOR 

Pracovní náplň: zajišťování nákupu 

materiálů, služeb a investic, řešení 

dodavatelsko–odběratelských 

vztahů (interních i externích), 

reklamace, vyhledávání a výběr 

nových dodavatelů a výrobků, 

monitorování a analyzování 

nabídek a trhu, vyjednávání 

o cenách a podmínkách dodávek, 

zastupování manažera nákupu 

v jeho nepřítomnosti, místem 

výkonu práce je Znojmo

Požadujeme: minimálně SŠ 

vzdělání technického nebo 

obchodního směru, minimálně 

5 let praxi v nákupu nejlépe 

ve výrobní společnosti, organizační 

schopnosti, orientace na efektivitu 

nákupu, komunikativní, aktivní 

typ, seriózní vystupování, znalost 

práce s počítačem (Microsoft Offi  ce, 

Word, Excel, elektronická pošta, 

SAP výhodou) komunikativní 

znalost angličtiny, znalost němčiny 

výhodou, řidičský průkaz skupiny B, 

řidičkou praxi

Nabízíme: zajímavou práci 

v prostředí mezinárodní společnosti, 

fi nanční ohodnocení odpovídající 

znalostem, dovednostem 

a zkušenostem, pružná pracovní 

doba, zaměstnanecké výhody.

Písemné nabídky se strukturovaným 

životopisem v češtině a angličtině 

zasílejte, prosím, na adresu:  LAUFEN 

CZ s.r.o. provozovna Znojmo, 

personální manažer, Průmyslová 14, 

670 40 Znojmo (tel.: 515 204 258, 

mobil: 602 294 229) nebo 

na miloslav.hambalek@cz.laufen.com

Vhodní kandidáti budou pozváni 

k osobnímu pohovoru. www.laufen.cz, 

www.jika.cz, www.roca.cz

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.

Hlavní 136/34, 669 04 Znojmo-

Přímětice, hledají uchazeče 

na pracovní pozice pro okamžitý 

nástup

TECHNOLOG normování postupů 

ve strojírenské výrobě

Požadujeme: SŠ/VŠ technického 

směru, znalost technologií výroby 

a tvorby norem, čtení technologické 

a výkresové dokumentace

NÁKUPČÍ – ZÁSOBOVAČ pro 

strojírenské komponenty

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání 

ekonom. nebo technic. zaměření, 

znalost práce na PC, MS Offi  ce, 

podmínkou komunikativní 

a písemná schopnost angličtiny, 

znalost němčiny výhodou výhodou 

praxe na obdobné pozici

LAKÝRNÍK – NATĚRAČ stříkání 

mokrou barvou 

Požadujeme: praxe podmínkou, 

fl exibilita

BRUSIČ, OSTŘIČ NÁSTROJŮ

Požadujeme: praxe podmínkou, 

manuální zručnost

Bližší údaje na www.sszn.cz nebo 

u paní Ensingerové, tel. 515 282 316, 

personalni@sszn.cz

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 ne-

zprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná 
pracovní místa.

Podnikatelský
inkubátor

www.znojmokolumbus.cz

Podnikatelský inkubátor Znojmo 
sídlí na náměs�  Armády 8. 

Přijďte se podívat, kde můžete začít 
svou úspěšnou kariéru! 

Stačí pouze předložit kvalitní podnikatelský 
plán a místo v inkubátoru je vaše!

PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

� NÁJEM ZDARMA
� INTERNET ZDARMA
� RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
� REKLAMA ZDARMA
� ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ
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4 / 5 / 2014 KAPUCÍNSKÁ ZAHRADA U VLKOVY VEŽE

VSTUPNÉ: 100 Kè, pøedprodej v TIC (Obroková 10, Znojmo)            
www.znojemskabeseda.cz 

14.00 AMATÉRI z Dobšic s kapelníkem Romanem Teplým

15.00 DUBNANKA z Dolních Dubnan s kapelníkem Petrem Kadankou

16.00 SVATOBORÁCI ze Svatoboric-Mistrína s kapelníkem 
                                                           Premyslem Doležalem

17.00 GOLÈOVANKA TOMÁŠE KOTERY S JOSEFEM ZÍMOU

Programem provází Karel Hegner

ZNOJEMSKÁ 

BESEDA

DOBRÝ JAKO TENKRÁT

PREHL DKA
DECHOV CH 
HUDEB

Mezinárodní soutěž růžových vín 

Jarovín Rosé se bude ve znojemském 

regionu konat již pojedenácté. Na vý-

běr bude více než dvě stě vzorků vín 

Moravy, Čech, Rakouska, Slovenska, 

Maďarska, Francie, Španělska, Itálie 

i zemí Nového světa. 

Organizátoři, kteří zvou milovníky 

vína, dobrého jídla a zábavy 7. května 

do foyeru znojemské radnice a do ulič-

ky pod radnicí, mají ambici navázat 

na rekordní loňský ročník a přidat ještě 

něco navíc. Potvrzuje to i pořadatel 

přehlídky publicista a vinař Branko 

Černý. 

Přehlídka Jarovín Rosé si už získala 

své příznivce nejen ze Znojemska. 

Existuje důvod, proč se zabydlela 

právě ve Znojmě?

O jedenáctém Jarovínu Rosé s Brankem Černým
Důvody jsou dva. První je his-

torický – před jedenácti lety vznik-

la v nedalekých Dobšicích. A druhý 

současný – soutěž našla pochopení 

a velkou podporu u představitelů měs-

ta Znojma, kteří ji vnímají nejen jako 

zajímavý program lákající milovníky 

vína do Znojma, ale také jako vhodný 

marketingový nástroj k popularizaci 

Znojma. 

Co nabídne její jedenáctý ročník 

tradičním návštěvníkům i těm, kteří 

přijdou ochutnat růžové víno poprvé?

Degustaci všech soutěžních vzorků 

v kulisách nádherného starého města. 

Vína pocházejí hlavně z Moravy, ze 

sousedních zemí – Rakouska a Sloven-

ska, i ze vzdálenějších koutů. K vínům 

nabídneme neutralizační sousta i nej-

vhodnější vodu k vínu – Aquilu. 

K dobrému vínu patří i dobré jídlo. 

Pamatují na to organizátoři přehlídky?

Samozřejmě, nabídneme skutečně 

vymazlenou gastronomii hotelu Ha-

ppy Star a grilování na živo s prémio-

vými produkty Kosteleckých uzenin. 

K ochutnání budou i další zajímavosti 

– určitě stojí za to přijít.

Soutěž Jarovín Rosé má mezinárodní 

charakter. Jak si v konkurenci zkuše-

ných zahraničních vinařů stojí jejich 

čeští, respektive moravští kolegové?

Velmi dobře. Kvalita rosé vín je 

u nás na absolutní světové špičce.

Máte pro návštěvníky přehlídky ně-

jaké doporučení?

Udělat si čas a přijít. Degustace 

bude stát určitě za  to. Podrobnosti 

o programu a nabídce mohou najít 

na www.jarovin.cz. Zde se také dají 

koupit vstupenky v předprodeji se za-

jímavým zvýhodněním! 

 Anna Maixnerová

Přehlídka dechových hudeb si už 

ve Znojma vydobyla místo mezi tra-

dičními akcemi měsíce května, které 

pro posluchače připravuje Znojem-

ská Beseda. Prostor Kapucínské za-

hrady u Vlkovy věže je jako stvořený 

pro příjemné setkání s přáteli a pře-

devším u řízné muziky, kterou obsta-

rá hned několik kapel. „Letos nám 

bude ctí uvítat ve Znojmě nekoruno-

vaného krále české dechovky, herce 

a zpěváka Josefa Zímu, který vystou-

pí společně s Golčovankou Tomáše 

Kotěry,“ uvedl produkční Pavel Liška, 

který má přehlídku pod palcem. Za-

jímalo nás, nakolik je mu hudba ob-

líbená spíše u starší generace blízká.

Jste mladý člověk. Posloucháte de-

chovou hudbu?

Přiznám se, že tento žánr nevyhle-

dávám, nicméně objevování neznámé-

ho je pro mě vždy výzvou a stejně tomu 

tak bylo i v případě produkčního zajiš-

tění této akce, ke kterému mě přivedla 

má práce. Nejen, že mám možnost 

poznat spoustu nových lidí, ale právě 

také postupně pozorovat rozdíly mezi 

kapelami. 

Dechovky to rozjedou 
v Kapucínské zahradě

Podle jakého klíče tedy vybíráte ka-

pely, které vystoupí?

Výběr nových kapel, letos to bu-

dou dvě, konzultuji s  lidmi, kteří se 

v tomto žánru pohybují. V programu 

se objeví také kapely z blízkého okolí. 

Ty zastupují Amatéři z Dobšic s ka-

pelníkem Romanem Teplým a Dub-

ňanka s kapelníkem Petrem Kadaň-

kou. Jejich program má vždy úspěch 

a dalo by se říci, že od obou kapel 

podvědomě určité melodie zanotuji.

Bylo těžké získat Josefa Zímu? A měl 

jako správná hvězda nějaké specifi c-

ké požadavky?

Pozvat pana Zímu bylo záměrem 

již minulý rok. Nakonec jsme se bo-

hužel neshodli na  termínu a  účast 

na Přehlídce dechových hudeb poté 

ovlivnila také plánovaná operace pana 

Zímy. A musím říci, že i přes požeh-

naný věk má pan Zíma stále nabitý 

diář a najít společný termín nebylo 

ani teď jednouché. A specifi cké po-

žadavky jsem od něho žádné neza-

znamenal. Chce pouze využít šatnu 

v budově Znojemské Besedy, což je 

samozřejmost.  lp

� Půvab a víno Jarovínu.  Foto: Archiv ZL
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Majáles, největší studentská akce, 

vypukne ve Znojmě 7. května. V deset 

hodin vychází velkolepý studentský 

průvod po trase Městské lázně, Horní 

park, Kovářská, Dolní Česká, Zámeč-

nická, Obroková na Horní náměstí. 

Program, na kterém se podílí stu-

denti znojemských středních škol, pro-

bíhá celý den a vyvrcholí volbou krále 

a královny Majálesu. Nebudou chybět 

studentské kapely, módní přehlídka 

i  barmanská show. Navečer se pak 

na pódiu vystřídají kapely  IMODIUM, 

nové kapely jako Th e Fellas a We On 

Th e Moon a závěr bude patřit hudební 

formaci Sto zvířat. Stejně jako vloni 

i  letos je moderování svěřeno do úst 

osvědčené dvojce Nasty a EN.DRU. 

10.00  Majálesový průvod: Městské láz-

ně (Party House) – Horní park 

– Kovářská – Dolní Česká – Zá-

mečnická – Obroková – Horní 

náměstí

Majáles přiláká studenty, muzikanty a Sto zvířat
10.45  Oficiální zahájení, moderuje 

Ondřej Havlík (En.dru) a Petr 

Cerha (Nasty)

11.00  Pěvecký sbor (SOU a SOŠ SČM-

SD, Přímětická, Znojmo, s.r.o.) 

11.30  Pěvecký sbor Znoimia (G, SPgŠ, 

OA a JŠ, Pontassievská 3, Znoj-

mo)

11.45 Vyhlášení vítěze průvodu

12.00  THE JOY OF SECT (indie-

-punk)

12.30  MIGHTY SHAKE Znojmo 

(street dance)

13.00  Volná disciplína kandidátů 

na krále Majálesu

14.00  PSYCHOCANDY (indie)

14.30  Volná disciplína kandidátek 

na královnu Majálesu

15.30  FASHION SHOW BUTIKU 

CIKCAK

16.00  Vyhlášení krále a královny Ma-

jálesu

16.30 IMODIUM (rock´n´roll-rock)

17.30 EN.DRU (looping)

18.00  THE FELLAS (acoustic-roc-

k´n´roll)

19.30  WE ON THE MOON (rock-

-pop)

� Osvědčená dvojice vtipných moderátorů se vrací. V loni se Nasty a EN.DRU na majálesu 
sešli s místostarostou Janem Groisem.  Foto: Archiv ZL

20.30  Barmanská show (SOU a SOŠ 

SČMSD, Přímětická, Znojmo, 

s.r.o.)

21.00  STO ZVÍŘAT   (ska)

Součástí Májových slavností 

bude 8. května na Horním náměstí 

vyhledávaný Festival vína VOC ZNOJ-

MO, který představí nově certifiko-

vaná vína VOC Znojmo odrůd Sau-

vignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské 

zelené. 

Letos se veřejnosti oblíbený  fes-

tival uskuteční již pošesté. Stejně jako 

v loňském roce, kdy oslava vína přilá-

kala do ulic našeho historického měs-

ta na pět tisíc návštěvníků, bude pro 

hosty festivalu připravena ochutnávka 

všech certifi kovaných vín VOC ZNOJ-

MO nového ročníku 2013. Nebude 

chybět ani Pohořelický kapr připra-

vený na mnoho způsobů, živá hudba 

a tanec. „Vystoupí například folklór-

Pro jarní dny si nemůžete vybrat
lepší místo než je Znojmo 

Festival vína VOC ZNOJMO zve 

na unikátní oslavu znojemského vína, 

folklóru a gastronomie

PROGRAM FESTIVALU
programem provází IVO DVOŘÁK, 

viceprezident Asociace sommelierů ČR

10.00–20.00 OCHUTNÁVKA VÍN VOC ZNOJMO
ochutnávka nově zatříděných vín VOC Znojmo ročníku 2013

formou placených bločků

10.00 Dětský folklórní soubor DYJAVÁNEK ze Znojma

11.30  Folkórní soubor KUNOVJAN

12.45  Losování návštěvnických kuponů

13.00  MILOKRAJ – Marta Töpferová a Tomáš Liška 

14.00  TOKHI – ...si z vás udělá hudební nástroj...

14.30  Losování návštěvnických kuponů 

14.45  IDA KELAROVÁ 

15.45  TOKHI – ...si udělá hudební nástroj z vašich skleniček...

16.30  To nejlepší z moravského Verbuňku

 – za doprovodu Cimbálové muziky Burčáci

17.30  TOKHI – ...si udělá hudební nástroj z vámi vypitých lahví 

 (s vaší milou asistencí)...

17.50  Losování návštěvnických kuponů

18.00  JIŘÍ SCHMITZER 

19.30  Cimbálová muzika ANTONÍNA STEHLÍKA 

20.30  ZÁVĚR PROGRAMU

ní soubor Kunovjan, Ida Kelarová, 

Cimbálová muzika Antonína Stehlíka 

nebo Jiří Schmitzer. Obecenstvo roz-

pohybuje stejně jako v loňském roce 

Tokhi, který si vystačí s pár pet lahve-

mi a aktivním publikem,“ vyjmeno-

vává část bohaté programové nabídky 

ředitel Znojemské Besedy a předseda 

sdružení VOC ZNOJMO v jedné oso-

bě František Koudela. Ve sdružení je 

v současné době 17 vinařů, na festivalu 

se představí o jednoho méně.

„Přes bohatý doprovodný program 

festivalu, ale zůstává v hlavní roli víno. 

Návštěvníci dostanou jedinečnou pří-

ležitost poprvé ochutnat třiatřicet nově 

zatříděných vín, a  to přímo z rukou 

vinařů, kteří jim ke svým vínům po-

dají v případě zájmu i osobitý výklad,“ 

upřesnil František Koudela.  

Během festivalu mohou jeho ná-

vštěvníci nahlédnout také do Vlkovy 

věže na  Kollárově ulici, která fun-

guje jako Informační centrum VOC 

Znojmo. Se sklenkou dobrého vína 

v ruce pak mohou využít nádherné 

vyhlídky, kterou jim dvaatřicet metrů 

vysoká věž poskytuje. Vyjít na dřevě-

ný ochoz ovšem 

znamená zvlád-

nout 123 schodů. 

Připraveny bu-

dou slosovatelné 

kupony, po  je-

jichž vyplnění se 

naskýtá návštěv-

níkům možnost 

vyhrát jednu ze 

zajímavých cen: 

3x poukaz pro 

dvě osoby na de-

gustaci ve Vlkově 

věži z vyhlídkou, 

1x předplatné ča-

sopisu Somme-

lier, 1x předplat-

né časopisu Wine 

& Degustation 

a 15x víno VOC 

ZNOJMO.

Pamatováno 

je i  na  děti, pro 

které bude připraven dětský koutek 

v  party stanu na  Horním náměstí. 

Vstup na festival je samozřejmě volný, 

degustovat vína lze za placené bločky. 

František Koudela shrnul pozván-

ku na Festival vína VOC ZNOJMO 

i na celé Májové slavnosti do výstiž-

né věty: „Pro jarní květnové dny si 

nemůžete vybrat lepší místo než je 

Znojmo.“ lp
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ZNOJEMSKÁ 

BESEDA

KLEIN DYTHAM

a

Již 6. ročník Dnů partnerských 

měst – přehlídky kultury a gastrono-

mie partnerských měst - odstartuje 

ve Znojmě 9. května v 10.00 hodin 

na Horním náměstí. Ve dvoudenním 

programu (9.–10. 5.) se představí 

slovenské Nové Zámky a Bratislava-

-Ružinov, italská města Trento – Povo 

a Trento-Villazzano a Pontassieve, 

rakouský Retz a německé Torgau. 

I  tentokrát bude zacíleno přede-

vším na chuťové pohárky návštěvníků. 

Postarají se o ně zástupci jednotlivých 

spřátelených měst, kteří přivezou tra-

diční jídla své země. Májovou atmosfé-

ru Dnů dokreslí na pódiu žánrově růz-

norodé hudební složky a doprovodný 

program nabídne výstavu Stromy a my, 

kdy do hlasování o absolutních vítězích 

zasáhne přímo na místě veřejnost. 

„Výtvarná soutěž byla vyhlášena 

v rámci akce Znojmo – město zeleně. 

Úkolem soutěžících bylo libovolnou 

technikou ztvárnit téma Stromy a my. 

Místní kola soutěží proběhla ve Znoj-

mě a v partnerských městech. Soutěži-

lo se ve čtyřech základních věkových 

kategoriích. Partnerská města zaslala 

do Znojma vítěze jednotlivých kate-

gorií, kteří se utkají ve velkém fi nále 

na Horním náměstí a návštěvníci Dnů 

partnerských měst budou moci po dva 

dny hlasovat a rozhodnout tak o ab-

solutních vítězích,“ přiblížila průběh 

soutěže Denisa Krátká, vedoucí odbo-

ru školství, kultury a památkové péče.

Výtvarné práce budou vystaveny 

Dny partnerských měst ve znamení 
jídla, hudby i kolíčků na prádlo

PÁTEK 9. 5.

10.00 –  zahájení Dnů partnerských 

měst starostou Znojma Vlas-

timilem Gabrhelem, vystou-

pení Big Band – ZUŠ Znojmo

10.45 – Torgau

11.45 – Nové Zámky

12.45 –  Znojmo – Cimbálová muzika 

Denár

13.45 – Ružinov

14.45 – Villazzano

15.45 – Povo 

16.45 – Retz

17.45 – Pontassieve

SOBOTA 10. 5.

10.00 – Ružinov

11.00 – Pontassieve

12.00 – Povo

13.00 – Nové Zámky

14.00 – Retz

15.00 – Villazzano

16.00 –  Znojmo - Taneční a pohybo-

vé studio M&M Znojmo

17.00 – Torgau

17.30 –  vyhlášení vítězů výtvarné 

soutěže Stromy a my

na Horním náměstí v party stanu a lidé 

pro své favority budou hlasovat pomo-

cí dřevěných kolíčků na prádlo. Každý 

zájemce dostane tři a ty připne na jím 

libovolně vybrané obrázky. Asistentky 

budou kolíčky průběžně odebírat a sčí-

tat. V každé kategorii zvítězí obrázek 

s nejvyšším počtem kolíčků. Moderá-

tor Milan Jonáš vyhlásí vítěze v sobotu 

10. května v 17.30 hodin.  lp

Druhý ročník Garage Designu se 

blíží. Znojemský pivovar se po roce 

opět promění v pestrý trh autorských 

výrobků. 

Přijedou designéři a designérky 

šperků a módních doplňků, výrobci 

kabel a tašek nebo originálních lustrů, 

módní návrháři, knižní nakladatelství 

a další. Představí se 45 značek, a  to 

z Česka, Slovenska a poprvé i z Ra-

kouska. „Jsme moc rádi, že se k nám 

vrací designéři a  těšíme se na nové 

autory“ říká Lenka Lovicarová, jedna 

z organizátorek Garage Designu. K or-

ganizačním týmu patří i Andrea Do-

hnalová ze  Znojemské Besedy, kterou 

jsme vyzpovídali.

Jak vypadá příprava Garage Designu?

Je opravdu náročná, trvá asi půl 

roku. Jde jednak o zajištění prostoru, 

všech povolení. Měsíce zabere výběr 

designérů, zajištění jejich požadavků, 

sladění termínů. Současně se několik 

měsíců vymýšlí a sestavuje doprovodný 

program, výběr kapel, program na ulici. 

A během samotné akce je to několi-

kadenní maraton, kdy jsme na place 

od rána do pozdní noci.

Garage Design podruhé! 
A s kupou novinek

V čem je letošní Garage jiná než loň-

ská, nutno podotknout úspěšná, pre-

miéra?

Letos vznikne nová dýdžejská scéna 

v bývalé kuželkárně před garážemi. Při-

jede dost zajímavých kapel a dýdžejů. 

Další novinkou bude módní přehlídka 

a nově nabídneme také dýdžejský, lout-

kařský, šperkařský workshop. 

Koho byste si z letošního programu 

rozhodně nenechala ujít?

Jsem kulturofi l, přišla bych na vše. 

Člověk může v pivovaru strávit opravdu 

celý víkend a nebude litovat. Nakoupí 

krásné věci, seznámí se s umělci a vý-

robci, což se v běžném obchodě nepo-

daří, může ochutnat veganské i maso-

žravé dobroty, skvělou kávu od Mama 

coffee, zahrát si ping pong na ulici, 

přiučit se něčemu na workshopech, 

pro děti bude dětský koutek s progra-

mem. A večer samozřejmě PechaKucha 

Night, a kapely, ze kterých ani jedna 

ve Znojmě ještě nehrála. 

A na závěr doporučení organizá-

torek: „S nakupováním letních outfi tů 

počkejte až na Garage Design, bude to 

stát za to!“  lp
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� S dobrou knihu lze být kamarád za každého počasí. Marek Kuchynka si už vybral. 
 Foto: Archiv školy

Školství a sociální služby

Věk: 1 rok

Plemeno: kříženec (pravděpodobně brazilské fi ly)

Povaha: miluje společnost žen a dětí, hravý, dobře ohlídá svůj domov, snese 

se s fenami, ale potřebuje velký výběh

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 

www.utulek-naceratice.blog.cz

Sid

Zápis dětí do znojemských mateř-

ských škol pro školní rok 2014/2015 

se bude konat v sobotu 17. května 

od 9.00 do 12.00 hodin. Děti budou 

přijímány do mateřských škol na zá-

kladě kritérií mateřských škol.

„Věřím, že stejně jako v loňském 

roce dokážeme jako jedno z mála měst 

v České republice uspokojit poptávku 

všech rodičů, jejichž dítě dosáhlo věku 

tří let. A na to můžeme být hrdí,“ říká 

místostarosta Jan Grois, který má škol-

ství v gesci. 

Zápis dětí bude probíhat na těchto 

zařízeních: 

•  MŠ Znojmo, nám. Armády 9 MŠ 

Znojmo, 

•  Dělnická 2 (i pro odloučené pracoviště 

Gránická )

•  MŠ Znojmo, Holandská 2 (i pro od-

loučené pracoviště Loucká 7)

•  MŠ Znojmo, Pražská 80 (i pro odlou-

čené pracoviště MUDr. J. Janského 13) 

•  MŠ Znojmo, Přímětice 279 (i pro od-

loučené pracoviště Přímětice 116)

•  MŠ Znojmo, nám. Republiky 15 a také 

na odloučeném pracovišti Rudolec-

kého 19 

Zápis do mateřských
škol bude v sobotu

•  ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo, 

Klášterní 2 a na odloučeném pracovi-

šti v Konicích 

•  ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo – Přímětice 

569 na odloučeném pracovišti MŠ 

v Mramoticích

•  ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98 na od-

loučeném pracovišti MŠ Slovenská 33 

V den zápisu přinese zákonný zá-

stupce dítěte vyplněnou přihlášku, ori-

ginál rodného listu dítěte a občanský 

průkaz k ověření uvedených údajů. Při-

hláška musí obsahovat všechny náleži-

tosti a vyjádření lékaře ke zdravotnímu 

stavu dítěte. Bez lékařského potvrzení 

je přihláška neplatná a nebude zaevi-

dována. Seznam přijatých dětí bude 

zveřejněn na veřejně přístupném místě 

ve škole, a to na dobu 15 dnů. Zveřejně-

ním seznamu se považují rozhodnutí, 

kterými se vyhovuje žádostem o přijetí 

ke vzdělávání, za oznámená! lp

Tiskopisy přihlášek jsou 

k dispozici ve všech mateřských 

školách nebo na stránkách 

www.znojmocity.cz

Stará pranostika praví, že březen 

– za  kamna vlezem, duben – ještě 

tam budem. A to samozřejmě s dob-

rou knihou. O tom se v březnu snažili 

přesvědčit pedagogové žáky Základ-

ní a mateřské školy Pražská. 

„Zorganizovali jsme několik ak-

tivit, abychom je upozornili, že kniha 

není nepřítel. Připravili jsme soutěž, 

během které museli druháci prokázat 

znalost pohádkových postav. Dotaz-

ník týkající se množství přečtených 

knih sestavila 6.B. Tradicí se stala 

účast v Autorském čtení pořádaném 

Městskou knihovnou Znojmo. I letos 

jsme byli úspěšní. Kristýna Jelínko-

vá z 6.A a Štěpán Balík z 8.A získali 

čestná uznání a kolektivní dílo žáků 

6. ročníků bylo oceněno příčkou nej-

vyšší,“ vypočetla Jana Sovišová. Během 

celého března mohli také žáci i učitelé 

Jaro přivítali s knihou 
a podle staré pranos� ky

posílat fotografie do soutěže Kniha 

a já. Celkem se zapojilo 27 soutěžících. 

Do 10. dubna pak všichni, kdo prošli 

kolem nástěnky s vystavenými foto-

grafi emi, mohli hlasovat o tu nejlepší. 

Nejvíce hlasů získal snímek Jakuba 

Dvořáčka (5.B), druhou příčku obsadil 

Roman Kuchynka (2.A) a třetí Karel 

Marek (6.A).

Jen “za kamny“ přiblížit literatu-

ru dětem by bylo krátkozraké. Proto 

škola v dubnu pojala budování vztahu 

k literatuře i divadelně a děti navštívily 

představením Merlin. Příběh na moti-

vy starých legend originálně ztvárnili 

v brněnském divadle Polárka.  A čeka-

lo je i další představení Někdo to rád 

horké, tentokrát v Městském divadle 

Brno. Jaký vztah ke čtenému si najdou 

děti v květnu a dalších měsících, je 

zatím ve fázi očekávání.  lp

Základní umělecká škola ve Znoj-

mě pořádá pro šikovné děti talentové 

zkoušky. Do dvou budov školy mo-

hou přijít zájemci o hudební, výtvar-

ný, taneční a dramatický obor 15., 16. 

a 20. května.

Umělecká škola láká 
talentované dě� 

V budově ZUŠ na Rooseveltově ulici 21

Hudební obor: čtvrtek, pátek 15. a 16.  5. 

od 14.00–17.00 hod. (žáci od 5 let)

Taneční obor: zápis do taneční pří-

pravky od 2. 5.–30. 5. pondělí, středa 

od 14.00–17.00 hod. (hlásit se mohou 

děti od 5 let v sále tanečního oddělení 

v přízemí)

Literárně-dramatické oddělení, He-

recký obor: zápis od 5. 5.–30. 5., pon-

dělí, úterý, středa od 14.00–17.00 hod. 

(učebna v přízemí)

V budově na Rumunské ulici 5a

Výtvarný obor: úterý 20. 5. od 14.00–

16.00 hod., čtvrtek 22. 5. od 16.30–

18.00 hod. (k talentové zkoušce přineste 

pět výtvarných prací na posouzení)
� Kočky vytvořené dětmi výtvarného obo-
ru ZUŠ Znojmo.  Foto: Archiv školy
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Alena Chalupová (Přímětice)

Martin Koubek (Višňové)

Michaela Nousková (Znojmo)

Milan Kutlák (Znojmo)

Nabízím masáže – sportovní, re-

kondiční a refl exní. Městské lázně 

Znojmo, tel. 605 154 160.

Koupím rod. dům ve  Znojmě 

a okolí. Stěhování. Tel.: 731 305 863.

Plavání ve Znojmě
Plavání v  Městských lázních, 

www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, 

tel.: 515 224 401. 

Vstupné: bazén 35 Kč/hod, per-

manentka 300 Kč/10 vstupů, sauna 

85 Kč/2 hod., permanentka 320 Kč/4 

vstupy, solárium 4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V KVĚTNU 

Pondělí 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–20.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 18.00–21.00

Sobota 10.00–18.00

Neděle 10.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou 

měnit. Sledujte webové stránky 

lázní!

Plavání v Přímě� cích
Po  celý rok mohou lidé využí-

vat plavání v bazénu se slanou vo-

dou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa 

Diviše Znojmo-Přímětice. Info na 

www.zsprim.cz

Vstupné na 1 hodinu: děti do věku 

mateřské školy ZDARMA, děti 

do věku základní školy 40 Kč, ostatní 

osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka 

na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota  09.00–12.00 

  15.00–20.00 

Neděle  09.00–12.00

&

Studenti 2. ročníku dramatické 

specializace pedagogického lycea 

střední školy GOAP roztančili Znoj-

mo, když v centru na Obrokové ulici 

rozjeli nejspíše první znojemský fl ash 

mob. Tedy akci, jejímž hlavním cílem 

je pobavit sebe i své okolí.

Pravidla fl ash mobu jsou jednodu-

chá. Na vybraném veřejném místě se 

sejde na první pohled neorganizovaně 

více lidí a na domluvený signál (na-

příklad spuštění písničky, úderu věž-

ních hodin a podobně) začnou všichni 

předvádět stejnou aktivitu. Nejčastěji 

to bývá tanec, ale může to být zpěv, hra 

na hudební nástroji i třeba „zamrznu-

tí“ v konkrétní poloze. 

Kolemjdoucí se buď přidají, což je 

žádoucí, nebo jen s úsměvem na tvá-

ři pozorují bláznivou partičku lidí. 

A o úsměv jde při fl ash mobu přede-

vším. „Video z povedené akce, ke které 

se přidali i Znojemské Gracie, se již 

připravuje. K vidění bude na webu 

Znojemš�  studen�  ukázali
na ulici fl ash mob

� Flash mob v centru Znojma budil úsměv i pozornost, stejně jako se to děje v jiných měs-
tech ve světě.  Foto: lp

� Ilustrační foto.  Foto: archiv ZL

školy www.gpoa.cz,“ doplnila peda-

gožka Ladislava Vrbková, která má, 

spolu se studenty, patrně první znoj-

emský fl ash mob na svědomí.  lp

Ve Chvalovicích se schyluje k psí 

události roku. Tamní kynologický 

klub pořádá v sobotu  17. května vů-

bec poprvé výstavu kříženců a psů 

bez průkazu s názvem Chvalovická 

ťapka. Hodnotit se na ní bude krása 

a šikovnost voříšků. 

„ P r o t o ž e 

se všude po-

řádají výstavy 

pouze pro pej-

sky s  průka-

zem původu, 

rozhodli jsme 

se uspořádat 

v ý s t avu  pro 

všechny voříš-

ky ze Znojma 

a okolí. Chce-

me, aby i  oni 

měli možnost 

ukázat se v celé 

své kráse, protože nezáleží na původu, 

ale hlavně že je pejsek šťastný a spoko-

jený,“ objasnila Lenka Bauerová vznik 

I. ročníku Chvalovické ťapky.

Na pomyslnou startovní čáru se 

postaví „nepapíroví“ psi bez rozdí-

lu výšky, váhy, věku a rasy, kteří byli 

na Ťapku svými pány řádně přihlá-

šeni. V rámci výstavy budou chlupá-

či i  jejich majitelé soutěžit ve dvou 

kategoriích Dítě a pes a Miss voříšek 

Na Chvalovické ťapce se bude 
hledat nekrásnější voříšek

– tady půjde o přehlídku psů a jejich 

pánů v kostýmech. „ Dále budou pejsci 

posuzování ve  třídách Nejkrásnější 

fenka, Nejkrásnější pes a celkový vítěz 

Chvalovické ťapky,“ doplnila Lenka 

Bauerová. Pro příchozí obecenstvo je 

připraven také doprovodný program 

s ukázkami správného výcviku psa, 

práce služebních psů, frisbee a dalších 

aktivit. 

I. ročník Chvalovické ťapky se 

koná 17. května od 10.00 hodin v no-

vých prostorách cvičiště u vodárny. 

Moderátory psího klání budou Lukáš 

Lendler a Patrik Ležák.

Vstupné je zdarma a zvána je ve-

řejnost a z ní především široká obec 

milovníků psů.  lp

Na sobotu 17. května je pro milov-

níky turistiky zorganizován již desátý 

ročník jarního Eurovýšlapu. Tento-

krát povede trasa z Retzu do Znojma. 

Autobus ze Znojma do Retzu odjíždí 

v 7.30 z autobusového nádraží. Před 

samotným startem v 8.30 hodin okoře-

nění atmosféru koncert Brass Quintet 

Retz. Přátelský pochod bude završen 

zábavným programem, který začne 

v cíli ve 14.30 před rotundou. Vystou-

pí v něm například Znojemské žestě, 

Znojemský Big Band, skvělí Jazz Hun-

ters a v 17.30 hodin oblíbená skupi-

na Paroháči. V příštím jedenáctém 

ročníku se cesta obrátí – ze Znojma 

do rakouského Retzu.  lp

Eurovýšlap 
s koncertem
v zádech

Cyklis� cké akce v květnu 
1. 5. Májová vyjížďka

4. 5. Otevírání Moravské vinařské stezky

10. 5. Vyjížďka Voda a lidé – partneři 

pro život

11. 5. Cyklistický maraton Evropa

14. 5. První závod Znojemský VZP 

CUP 2014

Více na www.cykloklubkucera.cz
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Mezinárodní Erste Bank Eishockey 

Liga (EBEL) již zná svého šampiona 

pro letošní rok, sezona 2013/2014 je 

definitivně u konce. Mistrovský titul 

slaví trochu překvapivě italské Bolza-

no, které v rozhodujícím pátém fi ná-

lovém duelu pokořilo favorizovaný 

Salzburg.

V mezidobí však vedení znojem-

ského hokeje již usilovně pracuje na vy-

tvoření hráčského kádru i realizačního 

týmu pro příští sezonu. Kostra úspěšné-

ho týmu včetně trenéra Jiřího Režnara 

ve Znojmě zůstává. O dalším posílení se 

intenzivně jedná.

Hráči současného týmu s platnou 

smlouvou pro sezónu 2014/15: Bran-

Hokejoví Orli znají základ týmu 
pro příš�  sezonu, opory zůstávají

kář: Jakub Čech. Obránci: Antonín Bo-

řuta, Jan Müller, Richard Pavlikovský, 

Aleš Sova, Lubomír Štach. Útočníci: 

David Bartoš, Petr Beránek, Jiří Beroun, 

Ondřej Fiala, Adam Havlík, Jan Lattner, 

Patrik Novák, Martin Podešva, Marek 

Špaček, Jan Šeda

Naopak z  jihu Moravy po skon-

čení smlouvy odchází gólmani Sasu 

Hovi a Filip Landsman, beci Andrew 

Th omas, Aleksandar Magovac a útoč-

ník Zdeněk Blatný. Hostování vypršelo 

i Tomáši Jiránkovi, jenž přišel na výpo-

moc z Mladé Boleslavi. V boleslavském 

kádru bude příští sezonu v extralize 

působit také Richard Jarůšek, na nějž 

Středočeši uplatnili opci na přestup.

Znojemské fanoušky jistě potěší 

zpráva, že také v další sezoně s velkou 

pravděpodobností budou moci obdi-

vovat hokejový um velké ikony klubu 

Petera Puchera. Brzy čtyřicetiletý hráč 

se ve Znojmě dohodl na prodloužení 

smlouvy a k jejímu podpisu by mělo 

dojít v nejbližších dnech. 

O nových smlouvách bude vedení 

klubu jednat také s útočníkem a zno-

jemským odchovancem Milanem 

Procházkou a obráncem Michaelem 

Kolarzem. Kromě obou zmíněných 

hokejistů jednají Orli ještě se dvěma 

brankáři, šesti obránci a čtyřmi útoční-

ky, kteří jsou ve znojemském hledáčku 

potenciálních posil.

NOVÝM SPORTOVNÍM 

MANAŽEREM ROSTISLAV 

DOČEKAL

Čerstvou krev hlásí také realizační 

tým klubu. Do něj se jako sportovní 

manažer a asistent trenéra vrací Ros-

tislav Dočekal, který ve Znojmě půso-

bil již v letech 1997–2004 a je výrazně 

podepsán pod postup Orlů do české 

extraligy. Muž s  rozsáhlými zkuše-

nostmi s hráčskou politikou z českých 

i zahraničních klubů následně působil 

ve Vídni, Kladně, Brně, Lvu Poprad, 

německém Ingolstadtu a v minulé se-

zóně v extraligových Karlových Varech. 

„Rostislav Dočekal má velký přehled 

v českém i mezinárodním hokeji, zku-

šenosti a výborné kontakty. Navíc je 

jeho jméno spojeno s největšími hoke-

jovými úspěchy Znojma na cestě do ex-

traligy a následně i v ní. Jeho příchod 

by měl pomoci ještě více zkvalitnit re-

alizační tým Orlů,“ řekl prezident Orlů 

Pavel Ohera.

LETNÍ PŘÍPRAVA ZAČÍNÁ 

NA PŘELOMU DUBNA 

A KVĚTNA

Znojemští hokejisté zahájili su-

chou přípravu na nový hrací ročník 

již v úterý 22. dubna, kdy se trenérům 

hlásila první šestice hráčů ve složení Jan 

Müller, Petr Beránek, Marek Špaček, 

David Bartoš, Patrik Novák a Lukáš No-

váček, tedy ti nejmladší hráči v kádru.

Lukáš Nováček je vedle Marka 

Špačka druhým znojemským junio-

rem, který v letní přípravě dostane šanci 

přesvědčit trenéry o svých kvalitách. 

Festival dokumentárních filmů 

o lidských právech Jeden svět přinesl 

do Znojma zajímavé náměty k pře-

mýšlení. Hlavním tématem letošního 

ročníku byla práce, a to ve všech je-

jích podobách. 

O tom, že lidská práva nejsou pro 

Znojmáky jen prázdným pojmem, 

svědčí 1200 diváků letošního roční-

ku. „Jeden svět o problematice lid-

ských práv informuje emotivně, ale 

i s vtipem. Navíc měli diváci možnost 

po zhlédnutí fi lmu diskutovat o dané 

problematice, což dodává Jednomu 

světu na  jedinečnosti,“ říká za orga-

nizační tým Znojemské Besedy její 

ředitel František Koudela, a vysvět-

luje: „Přes skype jsme se například 

Jeden svět burcoval 
i pobavil stovky diváků

spojili se zpravodajem České televize 

na Blízkém východě Jakubem Szánto, 

se kterým jsme debatovali o aktuální 

situaci v Sýrii. Ale i přímo do Znojma 

zavítali zajímaví hosté a  já bych jim 

všem chtěl moc poděkovat.“ 

Pravděpodobně největší ohlas vy-

volal závěrečný fi lm festivalu Mých po-

sledních 150 000 cigaret, který vtipně 

odhaloval pozadí tabákového průmys-

lu s promyšleným obchodem s lidskou 

slabostí. Součástí festivalu byly také 

projekce pro školy, kterých se letos zú-

častnila desítka škol ze Znojma a okolí. 

Jedna z projekcí byla připravena 

na půdě Soukromé vysoké školy 

ekonomické Znojmo. 

Jeden svět by však nemohl 

tak dobře fungovat bez podporo-

vatelů. „Poděkování patří všem, 

kteří se na tvorbě festivalu podí-

leli, a to jak organizačnímu týmu, 

tak dobrovolníkům. Zvláštní po-

děkování patří společnosti PE-

GAS NONWOVENS s.r.o., která 

jako hlavní regionální partner fi -

nančně letošní ročník podpořila. 

Děkujeme i kinu Svět, které ve festi-

valových dnech udělalo ze své jinak 

kuřácké kavárny nekuřáckou,“ uzavírá 

Koudela.   lp

� Po skončení každého dokumentu se ještě dlou-
ho o zfi lmovaném tématu hovořilo.  Foto: JA
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Novinka: ADRENALINOVÉ 

PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, 

tel.: 515 221 342,

(rezervace adrenalinové podzemí 

tel.: 608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen 

až červen Po–So 9.00–17.00, Ne 9.00–

17.00 (poslední prohlídka v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen 

až září Út–Ne 9.00–17.00.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, 

tel.: 739 389 094,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Ne 9.00–12.30,13.00–17.00. 

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Předpokládaný 

termín otevření od června 2014.

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 

až září Po–Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00. 

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Út–So 9.00–11.30, 

12.00–17.00.

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 až říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN, 

tel.: 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

31. května až 30. září Po–Ne 

9.00–17.00.

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.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až červen Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až září Po–Ne 9.00–16.00, 

Jižní přístupová cesta Po–Čt, Ne 

9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul. 

tel.: 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Čt 10.00–18.00, Pá–So 

10.00–20.00, Ne 10.00–15.00 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. Zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, 

tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.

cz, www.knihovna.cz. Otevřeno: 

Odd. pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet Po 12.00–

17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 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, 

Hudební odd. 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. Otevřeno: studovna 

Po–Pá 12.30–18.30, knihovna 

Út–Pá 8.30–18.30. Nahlášení 

návštěvy a konkrétního požadavku 

je nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

13.–16. 5. KLUK Z PLAKÁTU

Divadlo Tramtarie Olomouc. 

Detektivní pohádka na motivy dnes 

již klasického večerníčku.

Předplatné ZŠ1 – 5. titul 12. 8.30 = 

D2; 10.15 = D4; 14.00 = D6 Na tento 

termín zveme i rodiče s dětmi mimo 

předplatné! 13. 8.30 = D8; 10.15 

= D10, 14. 8.30 = D12; 10.15 = 

D14, 15. 8.30 = D16; 10.15 = D18, 

16. 8.30 = D20; 10.15 = D22.

18. 5. ZNOJEMSKÝ 

SLAVÍČEK 2014

Finále regionální soutěže v sólovém 

zpěvu moravských lidových písní 

žáků základních a středních škol 

doprovází Cimbálová muzika 

Antonína Stehlíka. Vstupné 

dobrovolné. 18.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz. 

 2.–7. 5. DIVERGENCE

KATE WINSLET v hlavní roli  sci-fi . 

USA. 2. 20.30, 3. 18.30, 4.–5. 18.00, 

6. 20.00, 7. 18.00.

2.–7. 5. JEDNA ZA VŠECHNY

Carly (CAMERON DIAZ) zjistí, 

že ji její nový přítel Mark podvádí 

a vlastně je to ještě horší. USA. 

2. 18.30, 3. 21.00, 4.–5. 20.30, 

6. 18.00, 7. 20.30.

3.–6. 5. NYMFOMANKA, část I.

O lásce a jejích podobách podle 

představ režiséra LARSE VON 

TRIERA. Dánsko, Německo, Francie, 

Belgie, Velká Británie. 3.18.00, 

4. 19.30, 5. nehraje se, 6. 19.30.

2.–7. 5. NYMFOMANKA, část II.

2.–3. 20.00, 4. nehraje se, 5. 19.30, 

6. nehraje se, 7. 19.30

2.–11. 5. RIO 2

Vzácní papoušci Blu a Perla se 

ocitnou v amazonské džungli. USA. 

DABING. 2D, 3D

5. 5. VEŘEJNÁ DEBATA: OBČAN 

OBCE (ANI MĚSTA) NENÍ OVCE

V rámci série veřejných debat pořádá 

Transparency International ČR 

debatu na témata: Místní referendum 

a Regulace hazardu ve městě. 17.30.

5. 5. CASINO

Klasické dílo Martina Scorseseho. 

V hlavní roli ROBERT DE NIRO. 

USA. 20.00.

8.–14. 5. RANHOJIČ

Příběh fi lmu se odehrává v 11. století, 

kde vládne temný středověk. 

Německo. 8. 18.00, 9. 20.30, 

10. 20.00, 11. 18.30, 12. 20.00, 

13. 18.00, 14. 20.00.

9.–14. 4. HANY

Český fi lm, natočený v jednom 

záběru. V jedné z hlavních rolí JITKA 

SCHNEIDEROVÁ. ČR. 9. 19.00, 

10. 18.30, 11. 21.00, 12. 18.30, 

13. 20.30, 14. 18.30.

8.–14. 5. ZACHRAŇTE PANA 

BANKSE

WALT DISNEY (TOM HANKS) 

marně usiluje o práva k románu 

Mary Poppins. Opakovaně žádá 

autorku P. L. TRAVERSOVOU 

(EMMA THOMPSON) o setkání, 

ale ta odmítá. USA/GB/AU. 8. 19.30, 

9. 20.00, 10. nehraje se, 11. 19.30, 

12. 19.00, 13. 20.00, 14. 19.00.

8. 5. PULP FICTION: HISTORKY 

Z PODSVĚTÍ

Filmová klasika od QUENTINA 

TARRANTINA. USA. 20.30.

10. 5. LA CENERENTOLA

METinHD – PŘÍMÝ PŘENOS. 

Ve slavném Popelčině příběhu 

mezzosopranistka JOYCE DIDONATO 

a jeden z nejlepších světových tenoristů 

JUAN DIEGO FLÓREZ. Projekt 

je podporován MÚ Znojmo. USA. 

Představení má přestávku. 18.45.

VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 

OLDŘICH MÍŠA – RYTÉ SKLO, 

GRAFIKA, OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

19. 3.–3. 5. JANA HUBÁČKOVÁ 

VIZE: VÝSTAVA MEZI NEBEM 

A ZEMÍ

Dům umění – netradiční výstava 

obrazů Jany Hubáčkové. Beseda 

s autorkou v městské knihovně 

15. 4. v 17.00.

10. 4.–2. 5. STOPY A OTISKY

Galerie Domu porozumění 

na Slepičím trhu – výtvarné práce 

studentů architektury  FA ČVUT 

Praha. Vernisáž výstavy je 9. 4. 

v 17.00, zahraje na ní Dětská 

cimbálová muzika při ZŠ Mládeže.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda
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 NENECHTE SI UJÍT

� VÝSTAVY

Cyklistické kuriozity Žirafa, Spermie a Baletka v Domě umění

V  letošním roce 

s l a v í  z á j m o v é 

sdružení  Cyk lo 

Klub Kučera Znoj-

mo 20 let trvání 

a k této příležitosti 

připravil několik 

akcí. První z nich je 

výstava Cyklistické 

kuriozity v Domě 

umění, která před-

staví téměř třicet 

různě upravených 

jízdních kol a jejich 

variant. Očekáva-

ný je zájem o cyk-

listické kuriozity 

Martina Sháněla. 

Jenom přehled ná-

zvů kol jako Žirafa, 

Pepíček, Spermie, 

Harley, Hola hop, 

Baletky a  Otoče-

né dvojkolo budí 

zvědavost. Místní 

nadšence zastupuje Jan Drozd s upraveným kolem pro plavbu, převoz 

vrávoravých chodců a s obráceným řízením. Dvě kola zapůjčilo Jihomo-

ravské muzeum a dřevěná kola Ivan Křivánek. Výstava je doplněna sérií 

kreslených vtipů Milana Kocmánka. lp

Burtonova Mrtvá nevěsta na Staromáku

Rozhodně byste si neměli nechat ujít výstavu, která je tentokrát od Znoj-

ma poněkud vzdálenější. Ovšem v současnosti asi největší fi lmový fantas-

ta Tim Burton za výlet do hlavního města rozhodně stojí. Americký režisér, 

grafi k, animátor a snad největší surrealistický mág fi lmového plátna obsa-

dil až do 3. srpna všechny výstavní prostory Domu U Kamenného zvonu 

na  Staroměst-

ském náměstí 

v Praze. Návštěv-

níkům nabízí ně-

kolik set svých 

kreseb, maleb, 

skic, korespon-

dence s dvorním 

hercem Johny 

Deppem i  figu-

rek z kultovních 

snímků jako Mrt-

vá nevěsta, Karlík 

a továrna na čo-

koládu, Střiho-

ruký Edward, Alenka v říši divů a dalších. V podzemí dočasného Burtonova 

„paláce“ najdou návštěvníci největší archiv jeho animovaných projektů, 

krátkých experimentů i obsáhlou dokumentaci o vývoji a zákulisí jeho 

výtvarně opulentních fi lmů.  lp

Vstupte do světa dětských her

Jihomoravské muzeum připravilo na letní měsíce v Domě umění výstavu 

hraček pro všechny, kteří si rádi hrají. Zachycuje 100 let výroby hračky – 

od r. 1880 až po rok 1980. Ucelený soubor zahrnuje hraček pro děvčata 

i chlapce. Návštěvníkům se naskytne pohled na historické pokojíčky 

pro panenky, stavebnice, stolní hry, mechanické a technické hračky, 

loutková domácí divadélka, vláčky, autíčka, kočárky, panenky a mnoho 

dalších. Výstava ze sbírek Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou potrvá 

do 26. července.  lp

3.–4. 5. CHOVATELSKÁ 

PŘEHLÍDKA TROFEJÍ

Loucký klášter – přehlídka spojená 

s tematickým doprovodným 

programem. Otevřeno 3. 5. 

10.00–18.00, 4.5. 9.00–18.00.

11. 4.–1. 6. CÍSAŘSKÁ SILNICE 

Z VÍDNĚ DO PRAHY

Minoritský klášter – dvojjazyčná výstava. 

26. 4.–3. 6. CYKLISTICKÉ 

KURIOZITY

Dům umění – neformální výstava 

netradičních bicyklů a kuriozitami 

s názvy Žirafa, Pepíček, Spermie, Harley, 

Hola hop, Baletky a Otočené dvojkolo.

1. 5.–26. 7. POJĎTE SI HRÁT

Dům umění – výstava hraček 

ze sbírek Muzea hraček v Rychnově 

nad Kněžnou.

KONCERTY

16. 5. JANA VÉBROVÁ

Dům Na Věčnosti – charizmatická 

písničkářka s kapelou.

DALŠÍ AKCE

13. 5. HANA MACIUCHOVÁ

Vysokoškolský klub Harvart – beseda 

s vynikající herečkou. 19.30.

15. 5. JAK MŮŽEME UTÉCT PŘED 

ZÁVISLOSTÍ

KLUB ZDRAVÍ – přednáší Eva 

Meiringerová. Městská knihovna 

17.00. Exponáty zapůjčili: Jihomorav-
ské muzeum ve Znojmě, Jan 
Drozd – Muzeum motorismu   
a předválečné techniky, Martin 
Sháněl – cyklistické kuriozity    
a Ivan Křivánek – dřevěná kola 

V dopoledních hodinách dopro-
vodný program pro MŠ a 
ZŠ – Dopravní výchova           
zábavně.
Rezervace: 515 225 261,
edukace@znojmuz.cz. 26.4.–3.6.2014

Přednáškový sál Domu umění JMM,
Masarykovo nám. 11, Znojmo
Otevřeno: út–so 9.00–17.00

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Vás zve na výstavu cyklistických kuriozit
k 20. výročí činnosti zájmového
sdružení Cyklo Klubu Kučera Znojmo
a kreslených vtipů s cyklistickou
tématikou Milana Kocmánka.

20
kuriozityCyklistické
ˇ

Po úspěšném LiStOVáNí ve Znoj-

emské Besedě se spisovatelem Stephe-

nem Clarkem přiváží herec Lukáš Hejlík 

do Znojma další scénicky zpracovanou 

knihu. Tentokrát přijede 11. května 

s Ekonomií dobra a zla, jejímž autorem 

je ekonom Tomáš Sedláček.  Divadel-

ní představení s knihou v ruce, tedy 

projekt LiStOVáNí, je zvláštní druh 

scénického čtení, který velice poutavou 

formou předkládá divákům zcela nový 

zážitek z četby. Za 10 let své existence 

uvedlo v život více než 80 knih a často 

Hejlík veze další zajímavé Listování
se těchto představení zúčastnili samotní 

autoři knih. Například americký spi-

sovatel Robert Fulghum, který řekl : 

„Účastnil jsem se dvou produkcí z díl-

ny LiStOVáNí, založených na mých 

knihách, a považuji jejich práci za ná-

paditou a inspirující. Jejich adaptace 

s citlivou přesností vystihují atmosféru 

mých děl a jejich herecké výkony jsou 

prvotřídní. Doufám, že se s nimi budu 

moci opět podílet na dalším projektu… 

a ne jednou. Vlastně už jeden vymýš-

lím. Jednoduše, jsou úžasní.“  lp
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Mladí volejbalisté VK Pegas Znoj-

mo si připsali další vynikající úspěch. 

V dlouhodobé soutěži Českém pohá-

ru žáků vybojovali nakonec bronzové 

medaile. Ty potvrdili na finálovém 

turnaji, který se uskutečnil v Hradci 

Králové. 

Po předchozích pěti kláních jim 

patřil bronzoví stupínek, ale dotírala 

Volejbaloví žáci jsou tře�  v republice
na ně čtvrtá Ostrava. Znojemští chlapci 

ale dokázali ve fi nálovém vyvrcholení 

poháru postoupit mezi čtyři nejlepší 

týmy, když ve čtvrtfi nále porazili právě 

Ostravu. „Zápas se nám povedl a Os-

travě jsme nedali šanci. Nejdůležitější 

zápas sezony jsme zvládli na jedničku, 

protože kdyby nás Ostrava porazila, 

nejspíš bychom přišli o medaile,“ hod-

notil klíčový duel trenér 

týmu Daniel Kasan.

V  semif inálovém 

souboji už pak mladí 

volejbalisté VK Pegas 

Znojmo podlehli Příbra-

mi, ale důležité bylo, že 

už měli zajištěný bronz 

v  konečném účtování 

Českého poháru. 

„Český pohár je nej-

prestižnější žákovská 

soutěž v České republice, 

která spravedlivě ukazuje 

kvality jednotlivých týmů. 

Porazili jsme týmy z daleko věhlasněj-

ších volejbalových klubů, jako je Praha, 

Ostrava, Č. Budějovice, Brno, Ústí... Je 

to fantastický úspěch. Každý z hráčů 

si zaslouží pochvalu. Díky výsledkům 

v Českém poháru máme vybojovaný 

přímý postup na mistrovství ČR, a tam 

se pokusíme udělat další skvělý výsle-

dek pro znojemský volejbal,“ konstato-

val Daniel Kasan.  eks

INZERCE

� Bronzový tým z Českého poháru ve složení Jan Kasan, 
Jakub Dvořák, Jan Šťava, Jakub Všetečka, David Večeřa, 
Šimon Alexa, Vojta Zachoval, Robin Pokorný, Lukáč Máč-
ka, Dominik Kučera a trenér Daniel Kasan.

Kompletní medailovou sbírku má již 

na počátku nové závodní sezony gym-

nastka Marie Černá, která v Trhových 

Svinech spolu s Annou Vojtěchovou 

a Kristýnou Procházkovou reprezento-

vala město Znojmo a KSG Znojmo při 

ZŠ JUDr. J. Mareše a DDM Znojmo. 

K  bronzové medaili z  Ostravy 

a zlaté z Přibyslavi přidala nyní stříbr-

nou medaili za svůj výkon ve čtyřboji 

Gymnastka Marie Černá 
zkompletovala sadu medailí

V Louce bude 
královna

Tradiční šachový turnaj Znojem-

ská královna, v pořadí již osmadvacátý, 

se bude konat 10. a 11. května v prosto-

rách Louckého kláštera jako mistrovství 

republiky žen v rapid šachu. Zároveň se 

uskuteční také turnaj dívek do čtrnácti 

let Znojemská královnička. Na listině 

přihlášených je i obhájkyně titulu Julie 

Kochetková, Eliška Richtrová a řada 

zvučných jmen z reprezentace na ša-

chové olympiádě.  eks

18. ročníku Trhosvinenského poháru. 

Před sebe na stupínek vítězů pustila 

pouze o rok starší Gabrielu Jírovou 

z Jindřichova Hradce. Nejlépe se ju-

niorce Marii Černé vydařil přeskok, 

na kterém předvedla divákům cukuha-

ru skrčmo. Rozhodčí její výkon ocenily 

nejvyšší známkou závodu 12,450 bodu. 

Obtížné sestavy předvedla Marie Čer-

ná i na bradlech, kladině a prostných, 

kde se před kvalifi kací na Mistrovství 

ČR ještě musí více zaměřit na techniku 

a čistotu provedení prvků a vazeb. 

Pěkné 5. místo vybojovala Kris-

týna Procházková v kategorii starších 

žákyň, ve které se letos pokusí rovněž 

kvalifi kovat na M ČR. Cenné zkuše-

nosti sbírala o rok mladší Anna Voj-

těchová, která skončila na 15. příčce 

silně obsazeného startovního pole.  ik

Velký dort s desítkou, roztleská-

vačky starající se o atmosféru a pře-

devším závodníci. To bylo vyvrcholení 

jubilejního 10. ročníku Znojemského 

běžeckého poháru, který vyvrcholil 

desátým závodem v sobotu v Gráni-

cích, kde se běželo o Pohár starosty 

Města Znojma. Před samotným hlav-

ním závodem se uskutečnily soutěže 

mladších věkových kategorií, a pak už 

si to mohli rozdat ti nejlepší. 

Ženám dominovala Kateřina 

Doubková, která zvítězila i v celkovém 

pořadí. Mezi muži byl nejrychlejší Voj-

těch Čabala a rovněž on si zajistil tímto 

vítězstvím prvenství i v celém seriálu, 

Běžecký pohár vyvrcholil v sobotu v Gránicích
když jeho největší soupeř Josef Mi-

chalec unavený po předchozích dvou 

půlmaratonech, které v minulých týd-

nech absolvoval v Praze a Pardubicích, 

do závodu nenastoupil, a zůstal jen 

mezi diváky. „Ani mně ten předchozí 

půlmaraton nevyšel, asi jsme tam pře-

pálili začátek a zatavili se. Ale do celko-

vého hodnocení poháru mi scházel ještě 

jeden závod, tak jsem nastoupit musel 

a vyšlo to na vítězství,“ usmíval se v cíli 

vítěz Vojtěch Čabala. eks

� Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel bla-
hopřeje vítězce mladší ženské kategorie 
Michaele Navrkalové.


