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PŘÍLOHA

Sotva opustí budovy 

znojemských základních 

škol poslední žáci, aby si 

užili dvouměsíční prázd-

ninové volno, nastoupí 

na jejich místo ve většině 

školních budov řemeslníci.

Dětské hlasy ve třídách 

a na chodbách vystřídá pra-

covní ruch. „Město Znojmo 

v posledních dvou letech in-

vestuje desítky milionů ko-

run, aby se zlepšily podmín-

ky pro výuku a bezpečnost 

ve školních objektech,“ zdů-

razňuje místostarosta Jan 

Žáky ve třídách vystřídají řemeslníci
Grois. Umožňuje to prodej 

městských bytů v rámci pro-

jektu Klíč 2018, který přináší 

do rozpočtu potřebné fi nan-

ce. Radnice se soustředí kro-

mě oprav, které jsou v mno-

ha případech více než nutné, 

také na nové investice, jež 

jsou uznány za  potřebné 

a užitečné. 

Nic  se  neplánovalo 

od zeleného stolu, aktuální 

požadavky měli po dlouhé 

době možnost vznést ředi-

telé základních škol. Více 

na straně 2.  xa

Zašlete 
připomínky 
k bazénu

V pondělí 23. června proběhlo 

v areálu plovárny Louka veřejné 

projednání záměru výstavby no-

vého krytého bazénu. 

Přítomní se detailně seznámi-

li s návrhem na výstavbu nového 

bazénu v areálu plovárny Louka 

i s návrhem na rekonstrukci stá-

vajících lázní. Ti, kteří se veřejné-

ho projednání osobně neúčastnili, 

mají možnost se s projektem se-

známit jak na webových stránkách 

www.znojmo-mestozelene.cz, tak 

na panelech ve vestibulu radnice 

na ulici Obroková. Do 7. července 

mají všichni možnost se k danému 

projektu vyjádřit a zaslat své připo-

mínky, a to na email eva.zverina@

muznojmo.cz. Tyto připomínky 

vyhodnotí pracovní skupina slo-

žená ze zástupců města, plavecké 

veřejnosti a architektů.  Jak bude 

s připomínkami naloženo a která 

varianta nakonec zvítězí, budeme 

informovat veřejnost na podzim 

letošního roku.  zp

Střelniční věž
v létě otevřena

Znojemská Beseda a  znoj-

emská průvodcovská agentura 

Remo-Agency již mohou do hra-

nolové Střelniční věže v dolní části 

městského parku vodit turisty. 

Veřejnosti bude Střelniční věž 

přístupná pravidelně jednou denně 

od července do srpna, ale také při 

mimořádných příležitostech jako 

je například Den otevřených pa-

mátek a další. Zájemci o prohlídku 

zjistí bližší informace na webových 

stránkách Znojemské Besedy nebo 

Remo–Agency.  lp
� Nově opravnou tělocvičnu již prověřili žáci ZŠ nám. Republiky. 
 Foto: Archiv ZL

Mramo� cké koupaliště otevírá.
Začínají prázdninové dny

� Beze změny zůstává také v letošním létě provoz koupaliště v městské části Mramotice. První nedočkavce přivítá již v sobotu 28. červ-
na. Správa nemovitostí města Znojma areál koupaliště vylepšila už pro minulou sezonu, takže se tu nabízí příjemné koupání i rekreace 
pro malé i velké.  xa
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

MATEŘSKÝCH ŠKOL

Stejně jako v jiných letech bude 

také o  letošních prázdninách 

omezen provoz mateřských škol 

ve Znojmě. O prázdninách bývá 

tradičně nižší zájem ze strany rodi-

čů o umístění dětí do mateřských 

škol, proto jsou letní prázdniny 

využívány k realizaci plánovaných 

oprav. V  letošním roce bude na-

příklad v mateřské škole Dělnická 

pokračovat rekonstrukce sociálních 

zařízení, mateřská škola náměstí 

Republiky, konkrétně její odlouče-

né pracoviště na ulici Rudoleckého 

dostane novou střechu. Provoz 

jednotlivých mateřských škol zjistí 

rodiče přímo na školách, které spo-

lupracují. Pokud rodiče potřebují 

nutně umístit dítě v době uzavření 

mateřské školy, kterou dítě navště-

vuje, doporučí jim na škole jinou, 

na kterou se mohou obrátit.

MATRIKA ZAVŘENA

Matrika na znojemském městském 

úřadě je od 24. 6. do 8. 7. uzavře-

na. Pracovnice matriky prováději 

kontroly na matričních úřadech 

obvodu Znojmo.

DARUJTE KREV A PLAZMU

Hematologicko-transfúzní odděle-

ní znojemské nemocnice provádí 

každé úterý a středu odběry krve 

a v pondělí, ve čtvrtek a v pátek 

odběry plazmy. Dárcovství krve 

je v České republice dobrovolné 

a bezpříspěvkové, za odběr plazmy 

však může dárce dostat finanční 

příspěvek ve výši 400 Kč a svačinu 

v hodnotě 55 Kč. Více na www.

nemzn.cz a na bezplatném tel.: 

800 139 572 nebo na e-mailové 

adrese plazma.hto@nemzn.cz či 

elena.voznicova@nemzn.cz.

UZAVŘENY ULICE J. PALACHA

A STUDENTSKÁ

Oprava krytu vozovky v záruční 

době je důvodem úplného ome-

zení silničního provozu na míst-

ních komunikacích Studentské 

ulice a ulice Jana Palacha ve Zno-

jmě. Uzavírka trvá od 23. června 

do osmnácté hodiny 30. června 

2014. Objízdná trasa není stano-

vena. Provoz bude veden po sou-

běžných komunikacích.

NEZAPOMEŇTE NA POPELNICE

Na  zaplacení poplatku za  svoz 

komunálního odpadu mají občané 

posledních pár dní. Je nutné jej 

uhradit do konce června. Letos 

platí Znojmáci čtyři sta korun, 

tedy o sto korunu méně, než tomu 

bylo vloni.

Formou e-aukce se vybíral zhoto-

vitel zakázky pro Centrum sociálních 

služeb Znojmo, p.o., konkrétně pro 

opravu podlah na chodbách a poko-

jích azylového domu na Přímětické 

ulici. 

Rada města schválila jako nejvý-

hodnější nabídku fi rmy Vodin s.r.o. ze 

Znojma. Cena zakázky, která zahrnuje 

opravu podlah v místnostech na spaní, 

v chodbách, kuchyňce a kuřárně, je 437 

tisíc korun bez DPH. Práce zahrnují de-

montáž PVC podlah, výměnu starých 

dřevotřískových desek za OSB desky 

Nejen nové podlahy do azylového domu
a montáž nového PVC. V chodbách 

se jako podklad použije samonivelační 

hmota a pokládat se bude dlažba.

„Mluvíme o tom, co se ještě bude 

v azylovém domě dělat. Ale do  jeho 

rozšíření a oprav se v uplynulých dvou 

letech investovaly stovky tisíc korun,“ 

připomíná starosta Vlastimil Gabrhel. 

Uvedené opravy byly hrazeny z rozpoč-

tu azylového domu. V roce 2013 šlo na-

příklad o výměnu oken a dveří, opravu 

elektroinstalace a rekonstrukci sociální-

ho zařízení v celkové hodnotě více než 

milion korun. „Bylo to možné vzhledem 

k tomu, že provoz se platil z dotací z pro-

jektu Zajištění vybraných služeb sociální 

prevence v Jihomoravském kraji, takže 

městská pokladna ušetřila hodně pe-

něz“, konstatuje starosta. 

V letošním roce se opravily odpa-

dy, provedla se výmalba a nainstalo-

ván byl zabezpečovací systém, takže 

tu funguje systém generálního klíče. 

Navíc se rozšiřoval internet, který je 

samozřejmě k dispozici v kancelářích, 

ale i ve společenské místnosti. Tam 

mohou ke třem počítačům zasednout 

uživatelé azylového bydlení. xa

Po mnoha již oprave-

ných domech v  majetku 

Znojma došla řada také 

na kulturní a společenský 

stánek města – Znojem-

skou Besedu. 

Ku ltu r n í  p am át ku 

na  Masarykově náměstí 

čeká postupná rekonstruk-

ce, která začne v nejbližší 

době generální opravou 

střechy a pokračovat bude 

v  přední část domu. Bě-

hem prázdninových měsí-

ců získá pseudorenesanční 

budova z roku 1881 novou 

fasádu, a  to včetně výmě-

ny oken a vstupních dveří 

z náměstí. 

Výběrové řízení roz-

hodlo, že opravy prove-

de firma OSP, spol. s  r.o. 

Znojemská Beseda během prázdnin zkrásní

z Moravského Krumlova, a to za cenu 

4 777 000 bez DPH. Firma zvítězila 

mezi sedmi uchazeči. První část prací 

na zvelebení Znojemské Besedy musí 

být hotová do vinobraní. 

Co se týče budovy Znojemské 

Besedy, v  rozpočtu města jsou pro 

tento rok ještě vyčleněny prostředky 

na opravu archivu za 300 000 korun 

a kanceláře za 80 000 korun.  lp

Prvních jedenáct let sídlila Be-
seda na Horní České 48, kde byl 
i hostinec U zlaté studny. Vlastní 
sídlo, kde je dodnes, získala v roce 
1881. O rok dříve budovu koupila 
Vzájemná záložna a stavitel Jan 
Unger ji přestavěl. Nové místnosti 
byly otevřeny v roce 1882. Sídlila 
zde nejen záložna, ale i Řemesl-
nický spolek a Sokol. Město bu-
dovu získalo po roce 1989.

Žáky ve třídách vystřídají řemeslníci
Opravy a investice, které ve znoj-

emských základních školách proběh-

nou v příštích týdnech: 

ZŠ Mládeže

rekonstrukce školní jídelny, oprava 

omítek sklepních prostor

ZŠ nám. Republiky

výměna oken, výmalba, rekonstruk-

ce střechy, výměna podlahové krytiny 

v učebnách

ZŠ Přímětice

výměna oken, rekonstrukce sociálních 

zařízení – 1. etapa, vzduchotechnika 

v kuchyni

ZŠ JUDr. Josefa Mareše

oprava a nátěr podlahy v tělocvičně, 

oprava sociálních zařízení, výmě-

na podlahových krytin na chodbách 

a  učebnách, oprava učebny fyziky, 

výmalba, rekonstrukce školní cvičné 

kuchyně, rekonstrukce osvětlení a elek-

troinstalace

ZŠ Václavské nám.

výmalba, oprava kabinetu, opra-

va zábradlí schodiště, výměna 

podlahových krytin, oprava fa-

sády, dokončení rekonstrukce 

kotelny – odloučené pracoviště 

Jubilejní park

ZŠ Pražská

oprava sociálních zařízení – 

2. etapa

Z  městské pokladny se 

za uvedené akce vyplatí na opra-

vách celkem 16,3 milionů korun 

a investice přijdou skoro na šest 

milionů korun. xa� Budoucí prvňáček.  Foto: Archiv ZL

� Budova Besedy  Foto: lp
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Rotunda otevřena

Národní kulturní památka rotunda 

sv. Kateřiny je od 11. června opět 

přístupná veřejnosti. 

Pro získání aktuální situace mož-

nosti vstupu do rotundy, který je 

omezen, získáte na pokladně zno-

jemského hradu, tel.: 515 222 311, 

kde je možné si rovněž zarezervo-

vat termín prohlídky.

Cyklo-během proti drogám

Město se stalo partnerem Cyklo-

-běhu za republiku bez drog, který 

v minulých dnech zavítal do Znoj-

ma. Cyklo-běh, jenž během své ces-

ty zavítá do 39 měst v ČR, má za cíl 

zvýšit vzdělávání na poli protidro-

gové prevence a volá po zvýšení 

drogové gramotnosti. Nad akcí 

převzal záštitu Senát ČR a ve Znoj-

mě s nimi debatoval místostarosta 

Pavel Balík. 

Se zástupci města debatovali or-

ganizátoři akce o problematice 

drog a jejím řešení. V ulicích města 

mezitím probíhala informační 

protidrogová kampaň. Ve Znojmě 

se uskutečnily také dvě přednášky 

pod názvem Pravda o drogách 

pro děti a mládež, a to na ZŠ nám. 

Republiky a v Dětském centru. 

Cyklo-běh pořádá občanské sdru-

žení Řekni NE drogám – řekni ANO 

životu.

ZNOJMO HOSTILO OENOFORUM

O uplynulém víkendu se do Znoj-

ma sjeli vinaři z celé Evropy. V pro-

storách Louckého kláštera se ko-

nala mezinárodní vinařská akce 

Oenoforum 2014. 

Za město Znojmo přivítal vinaře 

místostarosta Jan Grois. V rámci 

odborné konference na téma Jak 

na velká terroirová vína vystoupili 

odborníci z  Francie, Rakouska 

i Austrálie. Na konferenci navázala 

světová soutěž vín. Do  soutě-

že bylo přihlášeno přes čtyři sta 

vzorků, přičemž o  vítězi bude 

rozhodovat více než čtyřicet de-

gustátorů z jedenácti zemí světa.  

Oenoforum se konalo již poosmé, 

ve Znojmě však poprvé.

VELKOU FRANTIŠKÁNSKOU

ZAVŘELI A ZAVŘOU ZASE

Kvůli opravě fasády domu č. 8 

na  Velké Františkánské ulici 

ve Znojmě byla tato komunika-

ce zcela neprůjezdná již v době 

od 21. do 22. června. Poté byla 

otevřena, ale znovu se řidičům za-

vře od 19. do 20. července a od 2. 

do 8. srpna. 

Překážkou pro provoz motoro-

vých vozidel bude lešení. Objízd-

ná trasa není stanovena.

STALO SE

� Ilustrační foto.  Foto: xa

Pohodlná chůze po městě patří 

k desítkám maličkostí, jež ovlivňují 

spokojenost lidí, kteří se pohybují 

po městských chodnících. Může se 

to jevit jako podružnost, ale ve sku-

tečnosti si člověk občas alespoň 

v  duchu postěžuje na  uvolněnou 

dlaždici, kvůli které si ničí obuv nebo 

se pocáká vodou. Kvalitní chodníky 

prostě patří ke  standardní výbavě 

veřejných prostranství měst, Znojmo 

nevyjímaje.

Z toho vycházelo i vedení města 

Znojma, když se rozhodovalo, kam 

směrovat peníze, jichž bohužel není 

nazbyt. Nešetřit na spokojenosti lidí, 

kteří se musejí denně přesouvat z mís-

ta na místo, nebo investovat do stavby, 

která je vidět na první pohled?  

Z  městské pokladny nakonec 

putují peníze na  opravy chodníků. 

Není to zanedbatelná částka, která se 

letos bude investovat do rekonstruk-

ce komunikačních spojnic, určených 

pro chodce. Stavět se začíná v těchto 

dnech.

Kdo se této práce ujme? Radnice 

uzavřela na základě otevřeného ří-

zení dle zákona o veřejných zakáz-

kách rámcovou smlouvu se třemi 

dodavateli. Jsou to brněnská firma 

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěp-

ný závod Dopravní stavby Morava, 

znojemská „Společnost Znojemsko“ 

VHS plus, spol. s r.o. a IMOS Brno. 

„Tyto společnosti budou dále soutěžit 

Město Znojmo opraví chodníky
o ploše šes�  náměs� 

v e-aukcích v asi pěti minitendrech. 

Tím se může cena zakázky dále sni-

žovat,“ upozorňuje starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel.
Znojmo čeká komplexní 

předláždění chodníků. 

Opraví se plocha, která 

se rovná šestinásobku plochy 

Komenského náměstí.

OPRAVOVAT SE BUDOU

CHODNÍKY:

»  Pražská ulice od č. 7 po ulici Legi-

onářskou

»  Pražská sídliště 1A, B až 10A, B, C

»  Pražská sídliště 6A–G

»  Třebízského ulice

»  Přímětická ulice

»  Vrchlického ulice, spodní část u by-

tových domů

»  Smetanova ulice

»  Rooseveltova ulice od ulice Mlá-

deže a Lužické ulice po Palackého 

ulici

»  Rudoleckého ulice od  Lidické 

a Bezručovy ulice po ulici Dr. M. 

Horákové

»  Dvořákova ulice od č. 19 po ulici 

Na Valech

»  Vídeňská ulice od Průmyslové ulice 

po vjezd do Colasu

»  Holandská lokalita

»  ulice Růženy Svobodové v Americe

»  ulice Růženy Svobodové pod Van-

čurovou ulicí

Vytipovány byly každopádně 

chodníky, jež jsou ve špatném tech-

nickém stavu, který posuzoval technik. 

Klidní mohou být ti, kteří se bojí, že 

by se snad nově zrekonstruované chod-

níky mohly zase zakrátko rozkopávat 

kvůli pracím na sítích, které jsou pod 

nimi. Město si u všech tras navrhova-

ných k opravě ověřilo, zda některý ze 

správců sítí nechystá v nejbližších pěti 

letech v inkriminovaných místech ně-

jaké investice. Jde o vodovod, kanalizaci 

i jiné sítě. Do výběru se proto nedostaly 

některé frekventované úseky, ty přijdou 

ovšem na řadu v příštích letech.  xa

Rada města Znojma schválila za-

dávací dokumentaci k nadlimitní veřej-

né zakázce na dodávky zemního plynu 

a k veřejné zakázce na dodávky elek-

trické energie na rok 2016. Jde o ote-

vřené řízení, které má zajistit levnější 

média pro vybrané objekty v majetku 

města Znojma, které provozuje město 

Znojmo, ale také pro příspěvkové orga-

nizace města a Znojemskou tepelnou 

společnost s.r.o. Jejím stoprocentním 

vlastníkem je město Znojmo.

„Jde o účinný nástroj, kterým město 

již od roku 2012 šetří miliony korun. 

Mimo jiné také zajišťuje udržení ro-

zumné ceny tepla v řadě městských do-

Centrální nákupy plynu a elektřiny se osvědčily
mácností,“ zdůrazňuje starosta Vlastimil 

Gabrhel.

Město Znojmo se rozhodlo pro cen-

trální nákupy plynu a elektrické energie 

pro příspěvkové organizace a Znojem-

skou tepelnou společnost (ZTS) před 

dvěma lety. Nyní se chystá v předstihu 

soutěžit o nejvýhodnějšího dodavatele 

na rok 2016. Činí tak s ohledem na stá-

vající situaci na trhu s uvedenými ko-

moditami a k jejich předpokládanému 

cenovému vývoji, tedy nárůstu cen. 

Centrální nákup, prováděný na zá-

kladě ceny vysoutěžené v roce 2012, 

ušetřil městské pokladně a ulehčil roz-

počtům příspěvkových organizací a ZTS 

značné prostředky. I ve srovnání se stá-

vajícími výhodnými cenami se počítá 

s dalšími úsporami. U plynu by mohlo 

jít o jeden až jeden a půl milionu korun, 

u elektrické energie v případě nízkého 

napětí o 2,2 milionu a u vysokého napětí 

o 0,6 milionu korun, pokud se za základ 

berou ceny pro rok 2015. 

Předpokládaná hodnota zakázky 

na dodávky plynu činí čtyřiačtyřicet 

milionů korun bez DPH a na dodávky 

elektrické energie 7,5 mil. Kč bez DPH. 

Jde o otevřená řízení dle zákona 

o veřejných zakázkách, jež se budou 

vyhodnocovat pomocí elektronické ná-

kupní aukce.  xa
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

24. července. Uzávěrka je 14. červen-

ce. LISTY vychází během července 

a srpna pouze jedenkrát za měsíc.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve středu 2. července proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschop-

nosti sirén se provádí zpravidla 

každou první středu v měsíci ne-

přerušovaným tónem po dobu 

140 vteřin.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Z  důvodu plánovaných prací 

na zařízení distribuční soustavy 

bude přerušena dodávka energie. 

Dne 26. 6. od 7.30 do 15.30 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: Horní 

náměstí – domy č. 266/20, 267/21, 

268/22 a 269/23.

Dne 30. 6. od 7.30 do 10.30 hod. 

PŘÍMĚTICE. Vypnutá část: Odbě-

ratelská stanice PEGAS (č. 621217). 

Vypnutí se netýká domácností!

Dne 3. 7. od 7.15 do 11.45 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: nám. TGM 

13, 14, 16–20, 22, 23, ulice Velká 

Mikulášská 3–15, U Brány 1, 4, 6, 8, 

10, 12, 11, 13, 15, U Branky 13–15, 

Na Kopečku 8–11, Na Svahu 8, 10, 

celé ul. Lazebnická, V Jirchářích, 

Antonínská.

Dne 4. 7. od 7.15 do 10.45 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: Pražská 

ul. 83, 85–89, Akátová, Zborov-

ská, Bratrstva, O. Březiny, S. Čecha 

a Husitská.

Dne 4. 7. od 11.15 do 13.45 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: ul. Úprko-

va, Riegrova 16–49, U potoka celá, 

D. Leska bývalá prodejna plynu, č. 6, 

4, 8a zahradnictví Rezková, H. Leska 

7, 7a, 9, 9a, 10, 11, 14, 21–24, 26–29, 

25–30, 32, Nerudova celá, Hálkova 

1–31, 18–28, Kuchařovická 15, 17, 

19, 19a, 21, 23, 27, 25, 50, Kuchařo-

vická garáže a zahrady.

Dne 9. 7. od 7.15 do 11.45 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: ul. Kucha-

řovická 1, 1a, 1b, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 

8, Palackého 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

23–43, 12, 12a, 14, 16, 18, 20, 22, 

26–42, Hálkova 6–16, 1, 1a, garáže 

Palliardiho, Fibichova celá, nám.Ar-

mády 9, 14, 16, Smetanova 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, obchod 

na  14, škol. jídelna na 16, mat. 

škola na 9, MUDr. Havlík Fibichova 

4, kotelny a další podnikatelé.

Dne 10. 7. od 7.15 do 11.45 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: ul.Pon-

tassievská 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 

Marián. nám. 1–3, Studentská 1–9, 

4, Čermákova 1, 3, 5, 7, 9, 11, Rudo-

leckého 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 a 17. lis-

topadu 3–5.

Jako první část první stavby je 

označena akce, jejímž cílem je rekon-

strukce místních komunikací v měst-

ské části Mramotice. 

Jde o  komunikaci, které vede 

k místnímu hřbitovu. Následovat ji 

budou další. „Investice do městských 

částí jsou stejně důležité jako opravy 

v centru města, proto do nich letos 

plynou nemalé částky,“ řekl starosta 

Do oprav komunikací v Mramo� cích 
město investuje třináct milionů korun

Znojma Vlastimil Gabrhel. Rada města 

schválila jako vítěze této zakázky fi r-

mu COLAS CZ, a.s. Radní souhlasili 

s uzavřením smlouvy o dílo za cenu 

6,4 mil. Kč bez DPH. Hlavním kritéri-

em hodnocení byla cena díla a z dva-

ceti procent záleželo na lhůtě plnění. 

„Na rekonstrukci místních komu-

nikací v Mramoticích je v rozpočtu 

na  letošní rok alokována částka tři-

náct milionů korun,“ potvrdil starosta.  

Pokračovat se bude druhou stavbou. 

Cílem je rekonstruovat komunikace, 

pod kterými vede nově vybudovaný 

kanalizační řad. 

Poté, co defi nitivně skončí stavba 

kanalizace v plánované délce, se bude 

s rekonstrukcí komunikací pokračovat 

v druhé etapě. Investiční záměr pro 

tuto akci je již zpracován.  xa

Město Znojmo požádalo o dota-

ci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na zpracování analytické části no-

vého Strategického plánu rozvoje 

města Znojma na léta 2016–2022. 

Rada města schválila v  těchto 

dnech přijetí dotace ve výši dvacet 

tisíc korun. Konkrétně je dotační část-

ka čerpána z programu Zdravé obce, 

města a mikroregiony Jihomoravského 

kraje. Ten se zaměřuje na podporu ak-

tivit, jež směřují k podpoře zdraví, kva-

lity života, udržitelného rozvoje, za-

pojování veřejnosti do věcí veřejných 

a zvyšování kvality veřejné správy. 

Město Znojmo zaplatí celkem 

za zpracování analytické části nového 

Strategického plánu rozvoje sto čtyři 

tisíce korun. Krajská dotace tedy po-

kryje takřka čtvrtinu této částky. xa

Krajská dotace 
na strategický 
plán města

Stavebních úprav se dočká ko-

munikace na ulici Ke Mlýnu v Oble-

kovicích. „Komunikace nejen v cent-

ru, ale také v městských částech jsou 

ve špatném stavu. Proto jsem rád, že 

nyní opravujeme další komunikaci 

v Oblekovicích,“ uvedl starosta Znoj-

ma Vlastimil Gabrhel.

Členové Rady města Znojma 

schválili souhrnný protokol aukce, je-

jímž cílem bylo vybrat zhotovitele sta-

vebních prací. Nejvýhodnější nabídku 

V Oblekovicích se připravují 
na další opravy cest

poskytla fi rma COLAS CZ, a.s., která 

zakázku vysoutěžila za 4,76 mil. Kč bez 

DPH. „Díky elektronické aukci jsme 

ušetřili téměř dvě stě tisíc z původně 

předpokládané ceny,“ upozornil sta-

rosta. Rekonstruovat se bude více než 

čtvrt kilometru komunikace. Součástí 

opravy je také výměna stávající dešťové 

kanalizace po celé délce. Budovat se 

bude také dva metry široký odstavný 

pás pro automobily v délce sto šedesát 

čtyři metrů.   xa

Hledání unikátních turistických 

cílů je ve fi nále. Znojmu uteklo o dva 

hlasy. Předprázdninová anketa jed-

noho z celostátních deníků, v níž čte-

náři vybírají podle nich nejzajímavěj-

ší cíle výletů, přinesla velmi pozitivní 

reakci na adrenalinové trasy Znojem-

ského podzemí. 

Do fi nále chyběly jen dva hlasy
V krajském kole mu lidé poslali 

250 hlasů. Jen těsně o dva hlasy tak 

adrenalinovému podzemí utekla účast 

v celostátním fi nále. V Jihomoravském 

kraji nakonec zvítězily několikapatro-

vé vinné sklípky v obci Vrbice, které 

připomínají obydlí hobitů z Pána prs-

tenů. Dostaly od lidí 252 hlasy.  lp

Znojemská Beseda se prostřed-

nictvím turistického informačního 

centra zapojuje do aktivit v cestov-

ním ruchu nejen města, ale i Jihomo-

ravského kraje. 

Ten nyní poskytl příspěvkové or-

ganizaci Znojma dotaci 60 000 korun 

na zkvalitnění služeb, které zahrnují na-

příklad spolupráci na webovém portálu 

cestovního ruchu www.jizni-morava.cz. 

TIC Znojmo se na něm podílí aktuali-

zováním a doplňováním dat.

Výraznějším počinem kvalitněj-

ších služeb je ovšem přijetí čtyř nových 

pracovníků TIC, kteří se budou pohy-

bovat v ulicích města od 1. července 

do září, vždy od 10.00 do 17.00 hodin 

Pracovníci turis� ckého informačního 
centra se rozejdou do ulic

od pondělí do neděle. Novinka Zno-

jemské Besedy má vést k lepší infor-

movanosti turistů i obyvatel Znojma 

o dění a akcích ve městě.

Na dvou přesně vytýčených tra-

sách v centru města tak budou lidé bě-

hem sezony potkávat mladé lidi, kteří 

v oblečení s označením TIC ZNOJMO 

a s taškou s propagačními letáky přes 

rameno, budou ochotně poskytovat 

informace, kam ve Znojmě jít za dob-

rým vínem a jídlem, kde se ubytovat, 

co nabízí divadlo, kino, jaké se právě 

konají výstavy a kam zamířit na pro-

cházku přírodou. 

Jazykově vybavení pracovníci po-

radí cizincům, kde zaparkovat, nasmě-

rují je k návštěvě památek města i ukáží 

směr, kudy dojdou například k Jihomo-

ravskému muzeu, hradu, rotundě nebo 

Muzeu motorismu u řeky Dyje.

Pracovní náplň terénních pracov-

níků TIC zahrnuje také samostatnou 

aktivitu při získávání informací, co 

nového turistům nabízejí restaurace, 

hotely, penziony, galerie, vinaři, vino-

téky a další. 

Naopak znojemské subjekty jako 

podnikatelé v turismu, hoteliéři, ma-

jitelé penzionů, restauratéři i organi-

zátoři akcí pro veřejnost budou mít 

možnost, každé pondělí dodat na TIC 

na Obrokové ulici materiály pro tyto 

pracovníky.  lp
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KELLERŮV MLÝN ZNOJMO

3+kk včetně
GARÁŽE

za 2 495 000 Kč

Nabídka dalších lokalit na www.sasgroup.cz/cs/stavby

VOLEJTE:
602 600 437

POSLEDNÍ VOLNÝ BYT

INZERCE

2+kk

3+kk

4+kk

4+1

Nabízíme k prodeji krásné nové rodinné domy 

o dispozici 2+kk až 4+1 v žádané čtvrti obce 

Suchohrdly v dosahu znojemské MHD.

Poslední dva domy 3+kk za cenu 1 800 000 Kč včetně 

pozemku a DPH, k nastěhování již toto léto!

Nová etapa výstavby domů 2+kk až 4+kk za cenu již 

od 1 500 000 Kč včetně pozemku a DPH. 

RD SUCHOHRDLY

 www.rd-suchohrdly.cz

Více informací Vám rádi poskytneme na

STAVEBNÍ FIRMA

ZNOJMO s.r.o.

STAVOSPOLSTAVOSPOL

INZERCE
Radní města souhlasili s opětov-

ným otevřením otázky změny výběru 

stromů v aleji městského parku. Jed-

nání ale začnou až před přípravou 

další části jeho revitalizace. 

„Rada města schválila projednat 

otázku změnu kultivaru alejového 

stromu v době, kdy se započne s pří-

pravou realizace další etapy projektu 

revitalizace parků, což se předpokládá 

v polovině roku 2015,“ říká starosta 

Vlastimil Gabrhel.

Žádost adresovalo radním občan-

ské sdružení Za Znojmo přívětivěj-

ší, které nesouhlasí s výběrem javoru 

horského tak, jak ho navrhli architekti 

a odborníci. V rámci jednání pracovní 

Město vybere stromy
do aleje příš�  rok

skupiny pro oblast zeleně zatím ne-

nalezly radnice a občanské sdružení 

ve výběru stromu shodu.

„Otázku další realizace revitalizace 

parku bude možno zvážit až v rámci 

tvorby návrhu rozpočtu na příští rok 

a další roky v kontextu celkového hos-

podaření města. To bude možno uči-

nit až po podzimních komunálních 

volbách,“ vysvětluje starosta Vlastimil 

Gabrhel. Takový postup zapadá rovněž 

do procesu tvorby strategického plánu, 

kdy v polovině roku 2015 bude již nové 

složení zastupitelstva města projednávat 

rozvojové priority na léta 2016–2022 

v rámci schvalování nového Strategic-

kého plánu města Znojma.  zp

 Fórum zdravého města, které se 

ve Znojmě konalo premiérově na konci 

května, přineslo šestnáct palčivých pro-

blémů. Poté měli všichni občané znovu 

možnost se k nim vyjádřit prostřednic-

tvím ankety. Výsledkem je sedm ověře-

ných palčivých problémů Znojma, které 

z pohledu jeho obyvatel město trápí 

a zaslouží si přednostní řešení.

„Do ankety se zapojila téměř tisícov-

ka Znojmáků, což považuji za skvělou 

zprávu. Potvrzuje totiž to, že občanská 

společnost tu začíná opravdu fungovat 

a že naše kroky směrem k otevřené rad-

nici jsou tím krokem správným smě-

rem,“ uvádí starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel. „Ještě jednou bych chtěl podě-

kovat všem, kteří se hlasování účastnili. 

Je to i pro nás velký závazek, abychom 

těmto problémům věnovali ještě více 

pozornosti a úsilí, než tomu je dosud,“ 

dodává starosta. Na webu vyplnilo an-

ketu přes sedm set padesát lidí, tištěný 

anketní lístek odevzdaly další necelé 

dvě stovky. Tzv. ověřených problémů, tj. 

problémů, které se na předních místech 

umístily jak na samotném fóru, tak v této 

anketě, je celkem sedm: 

Výsledky ankety: sedm 
palčivých problémů

�  dokončení obchvatu Znojma a jeho 

napojení na Pohořelice 
�  generel cyklistické dopravy a par-

kování a jeho zakotvení v územním 

plánu
�  nectění místních tradic - obnova 

znojemských parků, Divišova nám., 

Kopalova pomníku, údržba Gránic
�  pivovar jako společenské centrum 

a zařízení cestovního ruchu 
�  vybudování kruhového objezdu: Pa-

lackého – Rooseveltova – 28. října 

– Riegrova 
�  vybudování nové sportovní haly
�  vytvoření více pracovních míst, ze-

jména pro absolventy 

Ověřené problémy budou nyní pře-

dány orgánům města včetně návrhu 

jejich řešení a stanovení odpovědnosti 

za jejich plnění. „Problémy defi nova-

né na Fóru zdravého města vnímáme 

jako prioritní. Zároveň budeme usilovat 

o zlepšení stavu v těch oblastech, které 

pokládáme za důležité, ať už jsou to 

opravy komunikací a chodníků nebo 

vybudování kanalizací v městských čás-

tech,“ doplňuje starosta.  zp

Hlavním důvodem setkání staros-

tů Znojemska v Louckém klášteře byl 

projekt, který začal na začátku tohoto 

roku a je zaměřen na podporu mezio-

becní spolupráce. Pracovní týmy pod 

záštitou Svazu měst a obcí ČR se sna-

ží prohloubit meziobecní spolupráci 

na tématech, které jsou blízké všem 

městům a obcím v ČR. Setkání zahájil 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, 

jejím průběhem pak provázel mís-

tostarosta Znojma Jan Grois.

„Oblasti spolupráce v  rámci 

Znojemska jsou školství a předškol-

ní výchova, odpadové hospodářství, 

sociální služby, vinařská turistika a za-

městnanost a podpora podnikání. Tato 

témata budou pečlivě zmapována, aby 

bylo možné vytvořit analýzu celého 

území a následně vytvořit návrhové ře-

šení, které by mělo napomoci ke zlep-

Starostové debatovali nejen 
o meziobecní spolupráci

šení aktuálního stavu,“ říká Jaroslav 

Milbach ze znojemského městského 

úřadu, který je koordinátorem projek-

tu meziobecní spolupráce. Zkušenosti 

jednoznačně prokazují, že spojení sil 

umožní zkvalitnit a zefektivnit veřejné 

služby, a tím získat pro obce a města 

další finanční prostředky pro jejich 

rozvoj. To je také hlavním cílem mezi-

obecní spolupráce.

V rámci dalšího programu se sta-

rostové seznámili s  chystanými in-

tegrovanými regionální operačními 

programy, s možností elektronických 

aukcí na nákup plynu a elektřiny nebo 

s  informacemi ohledně provozování 

vodohospodářských staveb. Debato-

valo se také o nakládání s bioodpadem 

a o nejčastějších pochybeních zjiš-

ťovaných při kontrolách samostatné 

působnosti obcí.  zp
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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

Oddělení pro dospělé Městské 

knihovny ve Znojmě se 16. června pro 

veřejnost zavřela. Důvodem je plá-

novaná rekonstrukce, která potrvá 

do 3. září 2014.

„Přes léto nebudeme pořádat ani 

besedy, protože konferenční sál, kde 

besedy děláme, se změní na dočasný 

sklad knih. Musíme tam přestěhovat 

celý knižní fond oddělení pro dospělé. 

Samozřejmě otevřeny pro veřejnost 

zůstanou ostatní oddělení knihovny 

včetně studovny a pobočky. P okračovat 

budou i plánované výstavy a vernisá-

že v Galerii porozumění na Slepičím 

trhu,“ upřesnila letní provoz knihovny 

její ředitelka Věra Mašková.

Čtenáři o svou dávku literatury ale 

nepřijdou. Během léta se půjčovna knih 

částečně přesune na plovárnu Louka. 

Od 1. července do 31. srpna zde bu-

dou nabízet knihy vždy dvě pracovnice 

knihovny oděné v tričkách s nápisem 

Knihovnický Plaváček. Na stánku na-

jdou lidé hlavně oddechovou literaturu 

jako detektivky, „červenou knihovnu“ 

i časopisy. Na plovárně nebudou pla-

Knihovnický Plaváček zapůjčí
knihy k lenošení u bazénu

tit čtenářské průkazy. Půjčit si čtivo 

k  lenošení u bazénu tak bude moci 

registrovaný i neregistrovaný čtenář. 

„Každý kus zapůjčíme na vratnou zálo-

hu 30 korun. Jeden čtenář si bude moci 

půjčit maximálně pět kusů. Po 31. srp-

nu budou moci lidé knihy a časopisy 

zapůjčené na plovárně vracet v budově 

knihovny na Zámečnické ulici. Pokud 

je ale nevrátí do 14 dnů, jimi zaplacená 

záloha propadne knihovně,“ vysvětlila 

podmínky Věra Mašková.

Knihovna na plovárně Louka bude 

otevřena pouze za příznivého poča-

sí, a to od pondělí do pátku od 10.00 

do 16.00 hodin.  lp

� Zastaralý interiér oddělení pro dospělé dozná již v září výrazných změn.  Foto: lp

Město Znojmo nově nabízí svým 

občanům bezplatnou službu mající 

za cíl zjednodušit agendu spojenou 

s  procesem „vyjádření k  existenci 

sítí“. Podpořilo totiž využívání služby 

e-UtilityReport, která umožňuje ža-

dateli podat standardizované žá-

dosti o vyjádření k existenci veške-

rých inženýrských sítí elektronickou 

cestou.  

Aplikaci využijí zejména odborná 

veřejnost a technici při své práci. Je ale 

přístupná zdarma také široké veřejnos-

ti.  Občan tak nemusí posílat několik 

různých žádostí na různé správce sítí, 

když vyřizuje např. stavební povolení 

pro svůj rodinný dům, ale může vy-

užít tuto aplikaci, která mu ušetří čas 

i peníze.

K podání žádosti postačí připojení 

na internet a běžný webový prohlížeč. 

Odkaz na službu je umístěn na úvodní 

webové stránce www.znojmocity.cz, 

a to v pravé části pod bannery – přesně 

pod označením e-UtilityReport – žá-

dost o vyjádření k existenci sítí.  zp

Nová služba
pomůže
stavebníkům
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Přířez dřev a hranování

Zuschnitt und Bekantung

J.u.A. Frischeis GmbH

Stockerau 60 km

bewerbung@frischeis.com

+43/2266/605-64 Petra Liess 

Práce na směny. Mzda dle KS 

1.579 EUR/měs. brutto + možné 

příplatky.

Montér ocelových hal 

Monteur für Hallenbau

Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.

Hötzelsdorf 40 km 

hallenbau@baumhauer.at 

+43/2913/272 Kurt Baumhauer

Jednodenní výjezdy na staveniště 

v NÖ, Wien, OÖ, Bgld. Mzda dle KS 

1.975,61 EUR/měs. brutto + možné 

příplatky.

Pomocný truhlář

Tischlerhelfer

Voglsinger Sascha 

Eggenburg 35 km

+43/2984/3223 Sascha Voglsinger

Částečný úvazek 25–30 hod. 

v rodinné fi rmě.

Úklidová síla 

Raumpfl egerIn

Grazer Heinzelmännchen – 

KOINEGG EWALD KEG

Horn 35 km

+43/664/2429 149

Úklid v gastronomických zařízeních 

na 10 hod. týdně. Nástup okamžitě.

Min. mzda dle KS 8,08 EUR/hod. 

brutto. 

Mytí aut 

Autowäscher

Wiesinger GesmbH 

Mistelbach 55 km

+43/2572/2435 

Ing. Gernot Wiesinger/Josef Wiesinger

Min. mzda dle KS 9,62 EUR/hod. 

brutto.

Montér oken 

Fenstermonteur

HACKL GesmbR 

Mistelbach 55 km  

+43/664/5319 925 Hr. Hackl 

Prac. Doba Po–Pá 7.00–17.00 hod.

Mzda bez vyučení 1.300 EUR/měs. 

brutto, s vyučením 1.500 EUR/měs. 

brutto.

Tatér, Piercer 

TätowiererIn/PiercerIn

Michelles Nails

Mistelbach 55 km 

lashblack@hotmail.com  

Michelle Schiffi  nger 

Otvírací doba Po–Pá 8.00–15.00 hod.

Výpomoc v obsluze 

Servierhilfskraft

Pizzeria Mercato 

Laa an der Thaya 35 km

romy.kroell@gmx.at  

Fr. Romy Kröll 

Pomocný číšník do rodinné pizzerie.

Kameník 

Steinmetz

Gerhard Felzl OHG 

Wetzelsdorf / Retz 15–55 km

+43/2552/2601, +43/2942/2295 

Christian Felzl

Prac. doba dohodou, min. mzda dle 

KS 1.781,26 EUR/měs. brutto.

Umývání nádobí a úklid 

Abwasch & Houskeeping

Městský úřad informuje

PRÁCE V ČESKUPRÁCE V RAKOUSKU

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

Kolumbus našel nabídky za vás

PODNIKATELSKÝ 
INKUBÁTOR

www.znojmokolumbus.cz

PŘÍLEŽITOST PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

� NÁJEM ZDARMA

� INTERNET ZDARMA

�  RECEPČNÍ SLUŽBY 
ZDARMA

� REKLAMA ZDARMA

�  ZVÝHODNĚNÉ 
ÚČETNICTVÍ

Hodláte obsadit volnou pracovní 

pozici ve  vaší firmě? Znojemským 

firmám a  firmám ze znojemského 

regionu nabízíme bezplatnou in-

zerci volných pracovních míst jak 

na webových stránkách www.znoj-

mokolumbus.cz, tak i v radničních 

Znojemských LISTECH.

Znojemské LISTY vycházejí jednou 

za čtrnáct dní (vyjma měsíců červe-

nec a srpen) a jsou doručovány zdar-

ma do každé domácnosti ve Znojmě 

a v městských částech Derfl ice, Načera-

tice, Oblekovice, Kasárna, Mramotice, 

Popice, Přímětice, Konice a Hradiště. 

Jsou rovněž volně k dispozici v bu-

Zaměstnavatelé, pozor!
dovách městského úřadu, na sporto-

vištích, v  informačním centru nebo 

v knihovně. 

Pro uveřejnění nabídky pracovní 

pozice stačí kontaktovat tiskovou mluvčí 

města Znojma: Ing. Zuzana Pastrňáko-

vá, zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz; 

739 389 089.

Inzerci na webové stránky uveřej-

níme ihned, inzerci do Znojemských 

LISTŮ vždy v  nejbližším možném 

čísle. Přesné termíny vydání Znojem-

ských LISTŮ a data uzávěrky naleznete 

na www.znojmocity.cz pod bannerem 

Znojemské LISTY. Veškeré dotazy rov-

něž ráda zodpoví tisková mluvčí. zp

INZERCE

Pracovník v sociálních

službách – instruktor

Oblastní charita Znojmo, Denní 

stacionář sv. Damiána vypisuje 

výběrové řízení na pozici pracovník 

v sociálních službách:

Podmínky: vzdělání minimálně 

SŠ sociálního směru nebo 

absolvovaný Kurz pro pracovníky 

v soc. službách. Výhodou 

jsou zkušenosti s prací s lidmi 

s mentálním postižením.

Nabízíme pracovní poměr 

na celý úvazek na dobu určitou 

do 31. 12. 2014 s možností 

prodloužení pracovní smlouvy, 

předpokládaný nástup – ihned!

Nutností k zařazení do výběrového 

řízení je zaslání strukturovaného 

životopisu a motivačního dopisu, 

formát A4, který pošlete nejpozději 

do 4. 7. 2014 na e-mail kontaktní 

osoby Mgr. Vladimíry Ochmanové 

 vladimira.ochmanova@charita.cz, 

tel.: 733 741 242, 

www.znojmo.charita.cz

ALTHOF Consulting 

und Hotelbetriebsges.m.b.H.

Retz 15 km

b.kleinschuster@althof.at

Částečný úvazek 20 hod. týdně.

Min. mzda při plném úvazku 

1.320 EUR/měs. brutto + možné 

příplatky.

Kancelářská síly

Büroangestellte/r

Denner GmbH 

Laa an der Thaya 35 km

offi  ce@abfallbringtgeld.at  

Gottfried Denner 

Kancelářské práce, korespondence, 

spolupráce v prodejně.

Min. mzda dle KS 1.600 EUR/měs. 

brutto + možné příplatky.

Zedník 

Maurer

Manhart Bau GmbH 

Horn 35 km 

offi  ce@bm-manhart.at 

+43/664/1915 925 Christian 

Manhart

Mzda dle KS.



8 ZNOJEMSKÉ LISTYSpolečnost

Tři nové propagační filmy uve-

řejnila před několika dny Znojemská 

Beseda. 

„Bratři Otrubové pro nás natočili 

další videa z našich kulturních akcí. 

Nejnověji se jedná o ohlédnutí za Zno-

jemskými Velikonocemi a Pálením 

čarodějnic, a  také zatím posledním 

majálesem,“ říká ředitel Znojemské 

Besedy František Koudela.

Nejen tři nová videa o Znojmě uvidíte na pláži
V případě majálesu vzniklo jeho 

první video již v roce 2011. Od té doby 

bratři Otrubové zaznamenávají spontán-

ní studentské veselí každoročně. Znojmo 

má nyní na svém kontě již dvaadvacet 

videí, z nichž některé nedávno propa-

govaly Znojmo na americké televizní 

stanici. Všechny budou během prázd-

nin k vidění v rámci promítání v letním 

kině na Vranovské pláži. „A fi lmaři již 

pilně pracují na videu z květnového Ga-

rage Designu. A natáčení čeká také letní 

akci Znojmo žije divadlem! “ doplnil 

Koudela. Veškeré propagační fi lmy jsou 

k nalezení na www.youtube.com na ka-

nále Znojemské Besedy a ZnojmoTV, 

stejně jako na webových stránkách www.

znojmo.tv. Program letního kina na Vra-

novské pláži najdete v příloze Znojemské 

kulturní léto, strana D. zp

Přípravy na Znojemské historické 

vinobraní 12. a 13. září jsou v plném 

proudu. Návštěvníky čeká oslava vína 

ve dvoudenním multižánrovém pro-

gramu, kde si každý přijde na své.

„Znojemské historické vinobraní 

je nejen největším svátkem vína u nás, 

na který přijíždějí desetitisíce návštěv-

níků z tuzemska i ze zahraničí, ale je 

zároveň výstavní skříní Znojma. Letošní 

novinkou jsou proto nové středověké 

Na vinobraní přijedou legendární 
Olympici. Chystá se i několik novinek

� Král, v loňském podání herce Miroslava Hraběte, a veselý královský šašek. Dvě důležité 
postavy historického průvodu nebudou chybět ani letos.  Foto: Archiv ZL � Ilustrační foto.  Foto: Archiv ZL

Letošní novinkou vinobraní bude 

také historická ulička s atmosférou

středověké chudinské čtvrti

Vstupné
se nemění

Pozitivní informací pro návštěv-

níky vinobraní je, že cena vstupného 

na vinobraní se oproti loňskému roku 

nemění. 

Předprodej vstupenek začíná 

1. července a do konce srpna je možné 

zakoupit zlevněné permanentky. Děti 

do patnácti let mají stejně jako držitelé 

průkazu ZTP a ZTP/P vstup zdarma. 

Vstupenky lze zakoupit v  síti 

Ticketpro nebo v  Turistickém in-

formačním centru na Obrokové uli-

ci. Podrobné informace o  vstupné  

na www.znojemskevinobrani.cz.  zp

Víno má 
přednost

O prodej vína, burčáku i dalšího 

sortimentu během vinobraní je mezi 

vinaři tradičně velký zájem. Nejinak 

tomu bylo i letos, kdy během prvních 

pár dnů od spuštění systému rezer-

vace byla prakticky všechna prodejní 

místa obsazena. 

„Vinobraní je hlavně o víně a bur-

čáku. Na tvrdý alkohol si budou muset 

zájemci zajít do kamenných provozo-

ven. Stejně jako vloni je zákaz prode-

je alkoholu a alkoholických výrobků 

s obsahem nad 20 %. Toto opatření se 

nám osvědčilo, poslední dvě vinobraní 

byla celkově klidnější,“ konstatoval 

místostarosta Jan Grois.  lp, zp

brány, které na několik dní ohraničí his-

torické jádro města. Díky realistickému 

vzhledu skvěle zapadnou do zástavby 

a doplní panorama znojemské histo-

rické architektury,“ říká místostarosta 

Jan Grois.

Každoročním největším lákadlem 

je historický průvod v čele s králem, ale 

také bohatá programová nabídka. Ta le-

tošní je přímo opulentní. „Program bude 

probíhat paralelně na deseti scénách. 

Na hlavním pódiu se vystřídají známí 

umělci jako No Name, Mandrage, Anna 

K, Banjoband Ivana Mládka, Jaroslav 

Uhlíř s kapelou, Petr Bende s cimbálo-

vou muzikou Grajcar, Monkey Business 

a zlatým hřebem programu bude vystou-

pení legendární skupiny Olympic. Další 

umělce nabídnou ostatní scény, které 

jsou rozeseté po celém centru Znojma. 

Novinkou je ona desátá scéna, historická 

ulička chudiny, která návštěvníky vtáhne 

do atmosféry středověké chudinské čtvr-

ti,“ vyjmenovává základní body progra-

mu ředitel Znojemské Besedy František 

Koudela. Doprovodný program nabídne 

aktivity pro rodiny s dětmi, včetně mož-

nosti hlídání dětí v hradebním příkopu. 

Nebude chybět ani závěrečný speciální 

ohňostroj s překvapením.

Samozřejmou součástí vinobraní 

je velkolepý průvod krále Jana Lucem-

burského s více než čtyřmi stovkami 

účinkujících. Krále a královnu v prů-

vodu doprovodí družina rytířů na ko-

ních, bubeníků, praporečníků, kejklířů 

a komediantů. V pátek průvod projde 

městem večer za svitu pochodní a vy-

vrcholí ohňovou show na hlavní scéně. 

Sobotní odpolední průvod vygraduje 

na hlavním pódiu historickou scénou 

zobrazující předávání práv konšelům, 

trestání nepoctivých vinařů a odsouzen-

ců máčením v kašně.

Tím hlavním, čím se vinobraní pre-

zentuje, je však víno a burčák místních 

vinařů. „Záměrem města a Znojemské 

Besedy je, co nejvíce přiblížit náplň vi-

nobraní tomu, co má v názvu – tedy 

vínu a historické atmosféře. Naši vinaři 

budou víno a burčák nabízet nejen v má-

zhauzech či na stáncích, ale tradičně také 

na krásné vyhlídce u rotundy sv. Kateři-

ny,“ dodává Koudela.  zp, lp

Podrobné informace 

k vinobraní naleznete 

na www.znojemskevinobrani.cz 

a také ve Znojemských LISTECH, 

které vyjdou 4. září.
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Základní škola Václavské ná-

městí, odloučené pracoviště Jubilej-

ní park, každoročně připravuje za-

jímavé setkání se svými budoucími 

prvňáčky.

I  letos proto čekalo předškoláky 

a jejich rodiče velmi příjemné odpo-

ledne na školním dvoře a přilehlém 

novém sportovním hřišti. Pod titulem 

Z  pohádky do  pohádky plnily děti 

úkoly připravené pe-

dagogy.

„Ú k o l y  n e b y -

ly lehké. Dostaly je 

z matematiky, české-

ho jazyka, výtvarné 

a  hudební výchovy 

a zúročily pohybové 

dovednosti. Na kaž-

dém stanovišti dostaly 

jen malý kousek ob-

rázku a v závěru svým 

snažením získaly po-

skládaný obrázek. 

Vrcholem programu 

bylo líčení a  česání 

od  studentek SOU 

a SOŠ SČMSD Znoj-

mo. Znavení účastní-

ci si mohli odpočinout na  lavičkách 

školní přírodní učebny a osvěžit se 

studeným nápojem,“ popsala průběh 

odpoledne Helena Štefl ová, zástupky-

ně ředitele.

Rodiče zatím rozmlouvali o tom, 

co jejich děti v prvním školním roce 

čeká a na co se mají připravit.

Z pohádky do pohádky 
provází předškoláky

„V době letního sluníčka, koupání, 

grilování a mnoha lákadel na naši akci 

již mnoho dětí nezavítá, což je nám 

líto. Ale budeme setkání s předškoláky 

pořádat i nadále. Má totiž svoje opod-

statnění. Chceme, aby rodiče věděli, 

že podzimními akcemi a zápisem naše 

snažení nekončí, že jejich důvěra, se 

kterou k nám zapsali své děti, zava-

zuje,“ vysvětlila za kolektiv pedagogů 

z Jubilejního parku Helena Štefl ová. 

A že má taková akce smysl, je nad 

slunce jasnější. 

Prvňáčci tak po prázdninách ne-

budou do školy vstupovat s obavami, 

že je tam čeká něco nepříjemného 

a rodiče budou vědět, že je o  jejich 

potomky dobře postaráno. lp, hš

� Na akci Z pohádky do pohádky skládaly děti obrázky po-
hádkových postav. Foto: Archiv školy

Akce Vítáme prázdniny s The Tap 

Tap, která se poprvé konala ve zno-

jemském Lesíku, vynesla pěkných 

31 000 korun pro charitní účely.

Již z dálky bylo slyšet kapely, které 

se střídaly na pódiu. Po olomouckých 

No Distance Paradise nastoupil Bohuš 

Josef a Burma Jones, kterého střídala 

skupina Th e Tap Tap. Lidé se bavili u sto-

lů nad vychlazeným pivem a dobrým 

občerstvením, korzovali v prosluněném 

lesíku, děti řádily na houpačce a prolé-

začkách, hokejisté HC Orli se podepi-

sovali fanouškům a děvčata z Agentury 

Sluníčko se musela hodně otáčet, aby 

stačila vyhovět všem dětem, které si přišly 

pro malůvku na obličej. Na akci, za jejíž 

organizací stojí OS Konipaska, jednoduše 

V Lesíku se bavily
a pomáhaly desítky lidí

vládla příjemná atmosféra podpořená 

dobrým programem a hezkým počasím.

Poprvé byla součástí prázdninového 

vítání se skupinou The Tap Tap draž-

ba obrazu Vlčí máky, který věnovala 

malířka Ivana Kotýnková. Olej na plát-

ně, dražba hokejového dresu a dobro-

volné vstupné nakonec vynesly částku 

31 000 korun. Ta byla rozdělena mezi 

znojemskou Charitu a občanské sdru-

žení TAP na jejich vzdělávací program.

Předchozí dva ročníky Vítej-

te prázdniny s The Tap Tap se konaly 

v Hlubokých Mašůvkách. Podle slov 

organizátora Dominika Hese vybrali 

poprvé 37 000 korun, loni zatím nejví-

ce 42 000 korun. Peníze vždy putovaly 

na charitní účely.  lp

� Prázdniny vítaly v  Lesíku hlavně děti, které se chtěly zkrášlit, a  tak Libuše Drozdová 
a děvčata z Agentury Sluníčko měly plné ruce práce.  Foto: lp

Nadace PHOENIX DĚTEM OD SRD-

CE se spojila s dobrými lidmi a opět 

pomáhala tam, kde je pomoci nejvíce 

třeba. 

Tentokrát pro své přátele, přízniv-

ce, podporovatele a širokou veřejnost 

uspořádala v prostorách parku na uli-

ci 17.  listopadu Nadační odpoledne, 

na kterém představila, mimo jiného, 

svůj stěžejní projekt pro rok 2014 – Lep-

ší den pro Marka, fi nancovaný hlavním 

partnerem fi rmou Janssen Cosmetics. 

Zástupci kosmetické fi rmy pro Čes-

ko a Slovensko, kteří na akci osobně za-

vítali, zakoupili pro malého Marka vozí-

ček, který s ním poroste až do dospívání. 

Jejich nezištná pomoc ve spojení s ide-

jemi nadace pomáhat handicapovaným 

dětem umožnila postiženému chlapci 

kvalitnější život. Stejně jako pro nadaci, 

tak i v případě fi rmy Janssen Cosmetics 

nejde ani zdaleka o jedinou pomoc to-

hoto druhu. Oba subjekty dlouhodobě 

Nadace Phoenix spojila síly s dobrými lidmi 
svými konkrétně mířenými projekty 

podporují nemocné a handicapované 

děti. V rámci Nadačního odpoledne se 

k nim přidali také znojemští rappeři 

Angel Brown a Neny, kteří výtěžek ze 

svého koncertu pod širým nebem věno-

vali nadaci. Štědří byli v dobrovolném 

vstupném i všichni, kdo na příjemné se-

tkání do parku přišli. Nadace tak získala 

konečnou částku 13 130 korun, kterou 

podpořila výlet dětí ze Speciální mateř-

ské školy při Dětském centru Znojmo 

do zoologické zahrady v Jihlavě. Nadace 

PHOENIX DĚTEM OD SRDCE ale 

neusíná na vavřínech a i dále bude při-

pravovat projekty, které vedou k pomoci 

dětem.  lp

� Zástupci fi rmy Janssen Cosmetics rodina Christophova s malým Markem při předání pro 
chlapce tolik potřebného vozíčku.  Foto: lp
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Hala SKP Slavie Praha přivítala 

nejšikovnější účastníky celorepubli-

kového fi nále projektu Česko se hýbe 

ve školách, organizovaného Českým 

svazem aerobiku a fi tness. 

V kategorii dětí do 7 let vystoupila 

také děvčata z Mateřské školy Dělnická 

ve Znojmě. S pohybovou skladbou 

Cukrárna se v celkovém pořadí zařa-

dila na výborné 3. místo. K tomu si 

ještě dívky přivezly 1. místo za taneční 

skupiny. Odměnou za vynikající vý-

kony jim byly medaile a pohár, a také 

výlet lanovkou na Petřín s návštěvou 

rozhledny a zrcadlového bludiště. 

Účast znojemských dětí v projektu 

Česko se hýbe ve školách podpořilo 

Město Znojmo, které uhradilo náklady 

na dopravu, a tak mohli děti podpořit 

v Praze i jejich rodiče.  lp

Cukrárna je tře�  ve fi nále soutěže Česko se hýbe

� Šikovné děti z mateřské školy Dělnická si po soutěži udělaly výlet na pražský Petřín.  Foto: Archiv školy

� Děti si na závěr přiťukly s dospělými dětským šampaňským.  Foto: xa

� V Hodoníně házeli koulemi, a to na 3. ročníku turnaje v pétanque. Podruhé se ho 
zúčastnilo také družstvo z Domova pro seniory v Jevišovicích (na snímku). Závodní-
ci byli nominování podle výsledků v místním kole soutěže. „Soutěžní štěstí nám sice 
nepřálo, ale naši klienti se vrátili z turnaje spokojení a plni krásných zážitků,“ uvedla 
sociální pracovnice Marie Kloudová..  lp, foto: Archiv DPS Jevišovice

Osmý ročník výtvarné soutěže 

Voda a lidé – partneři pro život, kte-

rou pořádá Vodárenská akciová spo-

lečnost, divize Znojmo, ve spolupráci 

s městem Znojmem a základní školou 

na Pražské, je za námi. 

Vítězové si přišli pro ocenění, která 

jim předali starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel, ředitel Vodárenské akcio-

vé společnosti Zdeněk Jaroš a ředitel 

základní školy na Pražské Pavel Tru-

Voda a lidé jsou k vidění 
po celé prázdniny

lík. Za svá díla si vysloužili poukazy 

na vstupné na znojemskou plovárnu 

a do Knihkupectví Houdková. Nechy-

běla ani drobná sladkost.

Do soutěže se přihlásilo devět zá-

kladních škol z regionu, které zaslaly 

celkem 78 prací. Žáci soutěžili ve třech 

kategoriích. Oceněné výtvarné práce 

jsou až do konce prázdnin k vidění 

v budově městského úřadu na náměstí 

Armády.  zp

Z  důvodu personálních změn 

na pozici vedoucí školní jídelny dochází 

ke změně emailové adresy pro komuni-

kaci se školní jídelnou při ZŠ Václavské 

Školní jídelna mění adresu
náměstí. Nový e-mail: sjvaclavznojmo@

seznam.cz  je již aktivní a počínaje dnem 

27. 6. zanikne původní adresa magda.

jelinkova@quick.cz.  lp

Výstižná fotografi e na téma Život s handicapem je vstupenkou do soutě-

že, kterou vyhlašuje u příležitosti 5. ročníku Dne sociálních služeb město 

Znojmo a Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska.

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kdo odevzdají adekvátní snímky ve for-

mátu A5 do konce července v zalepené a označené obálce na příslušnou 

adresu. V levém rohu má být obálka označena nápisem Fotografi cká soutěž. 

Soutěžní práce je možné odevzdat osobně v Centru sociálních služeb na Van-

čurově ulici 17 Lucii Rockové nebo Leoně Forejtové  na odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví Městského úřadu Znojmo na náměstí Armády 8. Fotografi e 

lze zaslat také poštou.

Anonymní vyhodnocení soutěžních snímků s danou tématikou se uskuteční 

v průběhu měsíce srpna. Výsledky budou vyhlášeny v rámci Dne sociálních 

služeb 3. září 2014. Vítězové obdrží hodnotné ceny.  xa 

Startuje fotosoutěž
Život s handicapem
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Věk: 4 roky 

Plemeno: kříženec staforda

Povaha: poslušný, aktivně sportovní, vhodný do rodiny se staršími dětmi 

a k rodinnému domu se zahradou. Pouze ke zkušenému chovateli a nedo-

poručujeme do podnájmu!

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

www.utulek-naceratice.blog.cz

Stuart

Ani zrakově postižení klienti zno-

jemského Tyfl oCentra nejsou ochu-

zeni o příjemnou projížďka na lodi. 

S pomocí zkušených vodáckých in-

struktorů se projeli po řece Dyji. 

V Centru Stará Vodárna u řeky 

Dyje přivítal zrakově postižené ná-

vštěvníky instruktor Ondřej Antoš, 

který je nejprve seznámil s historií 

vodárny a  vodáctví na  Znojemsku 

a posléze všem klientům vysvětlil, jak 

správně zacházet s pádlem, aby loďka 

plula přesně tím směrem, kam chtějí.

„Nejprve jsme si prohlédli areál 

vodárny a terasu věžičky, na které je 

botanická zahrada složená z typických 

zástupců rostlin rostoucích v Národ-

Po vodě na Dyji se klouzali 
zrakově pos� žení

ním parku Podyjí.  Dozvěděli jsme se, 

jaké volnočasové vyžití vodárna nabízí, 

a prohlédli jsme si tělocvičnu, kam cho-

dí veřejnost cvičit. Po prohlídce jsme 

zavítali do půjčovny lodí, která je sou-

částí vodárny. Všichni jsme dostali ves-

ty a pádla a ještě na souši jsme si zkusili, 

jak pádlo držet a jak zabírat,“ popsala 

průběh návštěvy Petra Šeneklová. 

A pak už nastal čas na slíbenou 

vyjížďku, se kterou byli všichni klien-

ti TyfloCentra moc spokojení, a  tak 

Petra Šeneklová za všechny poděko-

vala instruktorům Onřejovi Antošovi 

i Davidu Grossovi za zapůjčení lodí 

a za vstřícnost a ochotu, s jakou se jim 

věnovali.  lp

� Všichni jsou v lodi a může se vyrazit na projížďku po řece Dyji. 
 Foto: Archiv Tyfl oCentra Znojmo

� Canisterapie je jedna z mála činností, kterých se postižení klienti v Domově pro 
seniory v Jevišovicích aktivně účastní. Přítomnost speciálně k této činnosti vycviče-
ných psů vyloudí úsměv na tváři i u klientů, kteří své pocity dávají velmi málo najevo. 
Pomocí canisterapie pomáhají s aktivizací imobilních klientů v jevišovickém Domo-
vě pracovníci občanského sdružení Rodinná pohoda Vyškov. 
 lp, Foto. Archiv DPS Jevišovice

Do Znojma docválal Modrý ko-

ník, který prostřednictvím internetu 

nejen spojuje všechny mámy i budou-

cí maminky, ale díky svým veřejně 

organizovaným bazarům pomáhá 

tam, kde například maminky chybí. 

Naposled tak Modrý koník pomo-

hl znojemskému Dětskému domovu 

na Hakenově ulici. Z bazaru, na kte-

rém si maminky vyměňovaly vedle 

Modrý koník pomáhal, 
tam kde chybí mámy

zkušeností a receptů vše, co k dětem 

patří, přinesl dětem do Domova dva-

náct velkých tašek plně naložených 

oblečením, sportovními potřebami 

a hračkami. Další tašky s přibližně 

stejným obsahem putovaly i do Do-

mova pro matky a otce v tísni na Hra-

dišti. „Modrý koník je jediná sociální 

síť tohoto druhu v Česku, která vedle 

výměny informací mezi maminkami 

aktivně pomáhá tam, kde se maminky 

dostaly do těžké životní situace nebo 

chybí,“ vysvětlila Libuše Drozdová, zá-

stupkyně Modrého koníka pro Česko 

a Slovensko. 

Další bazar ve  Znojmě plánu-

je Modrý koník na podzim. Pokud 

se chcete o práci a pomoci Modrého 

koníka dozvědět více, stačí navštívit 

stránky www.modrykonik.cz. lp
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&

VZALI SE

Markéta Kuklíková (Znojmo)

Miroslav Vocílka (Mramotice)

Eva Jonášová (Znojmo)

Alexandr Vybíral (Znojmo)

Dagmar Chromíková (Znojmo)

Miloš Novák (Znojmo)

Jana Zimolová (Jaroslavice)

Miroslav Kohoutek (Jaroslavice)

Martina Sabolová (Hluboké Mašůvky)

David Vaněček (Praha)

Naděžda Procházková (Dyjákovičky) 
Jiří Holčárek (Havraníky)

Monika Nováková (Božice)

Michal Diňo (Smolín)

Veronika Raabová (Znojmo) 
Tomáš Cihlář (Znojmo)

Pavlína Matulová (Višňové)

Jakub Indra (Višňové)

&

&

&

Plavání 
v Přímě� cích 
skončilo

Do 7. září je školní bazén s vířivkou 

při ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích pro 

veřejnost uzavřen. Nová plavecká sezona 

začne po prázdninách 8. září. Info získáte 

na webu školy http://www.zsprim.cz/

&

Znojemská Beseda navázala 

spolupráci s  televizní společností 

Czech-American TV, která v USA vy-

sílá zejména dokumentární pořady 

o českých regionech, městech, pa-

mátkách, tradicích, folkloru a gast-

ronomii. 

Tato televize odvysílala v pondělí 

19. května v rámci pořadu, který byl 

věnován Jihomoravskému kraji, také 

propagační videa města Znojma. Podle 

Johna Honnera, amerického produ-

centa českého původu a zakladatele 

společnosti, sklidily znojemské fi lmy 

u diváků velký ohlas.

„Czech-American TV odvysílala 

tři fi lmy o Znojmě – klasické propa-

gační video, film ke Znojemskému 

historickému vinobraní a fi lm o na-

šem novém adrenalinovém podzemí,“ 

vypočítává František Koudela, ředitel 

Znojemské Besedy. Kromě filmů se 

v pořadu hovořilo o vinařství, gast-

ronomii a folkloru. Odvysílaný pořad 

Propagační fi lmy Znojma zhlédlo
přes dva miliony Američanů

americké televize je k vidění na webo-

vých stránkách http://catvusa.com/

broadcast/246-may-19-2014. 

„Děkujeme společnosti Czech-

-American TV za projevenou vstříc-

nost a odvysílání našich propagačních 

spotů. Pro Znojmo je to obrovská re-

klama a ve spolupráci budeme i nadále 

pokračovat,“ říká ředitel Besedy Fran-

tišek Koudela. „Stejně tak děkujeme 

agentuře CzechTourism, která je vel-

kým podporovatelem této nekomerč-

ní televize,“ dodává. Stanice rovněž 

úzce spolupracuje s Ministerstvem 

pro místní rozvoj a  Ministerstvem 

zahraničí.  zp

&

&

&

&

Znojmo navštívila polská tele-

vize TVP 2, která zde natáčela jeden 

díl velmi populárního pořadu S Ma-

klowiczem na cestách.  

Filmový štáb s polským novinářem 

a kulinárním publicistou Robertem Ma-

klowiczem natáčel v areálu u rotundy 

a v uličkách a náměstích historického 

centra města. „Se štábem jsme se mimo 

jiné podívali na radniční věž, do Vlkovy 

Polská televize u nás natáčela 
S Maklowiczem na cestách

� Polský televizní štáb před rotundou s ředitelem Znojemské Besedy Františkem Koude-
lou (zcela vpravo).  Foto: Archiv ZL

� První Řezbářské sympozium ve Znoj-
mě obsadilo Horní náměstí. Řezbáři 
v přímém přenosu předvádí, jak ze suro-
vého materiálu svým uměním vytesají 
sochu. Hlavním motivem sympozia je 
myšlenka zprostředkovat staré krásné 
řemeslo mladým lidem. Text a foto: lp

věže nebo na Rajskou vinici za kostelem 

sv. Mikuláše. Znojmo se jim velmi líbilo 

a já doufám, že stejný dojem udělá Znoj-

mo i na polské diváky u televizních ob-

razovek,“ říká ředitel Znojemské Besedy 

František Koudela, který štáb po celé 

dopoledne doprovázel. Díl o Znojmě 

by se v rámci pořadu S Maklowiczem 

na cestách měl odvysílat na přelomu září 

a října 2014.  zp

Obrazy z let 1964–2014 akade-

mického malíře, znojemského rodá-

ka Václava Žatečky budou od 7. 6. 

do 8. 8. k vidění v Galerii porozumění 

na Slepičím trhu. 

Výstavu PARS PRO TOTO, kte-

rou pořádá městská knihovna, uvede 

na vernisáži 7. 6. v 17.00 hod. profesor 

FAMU Rudolf Adler. K autorovi říká: 

„Narodil se v roce 1941 v Pavlicích, 

a tak se stalo, že se stal mým spolužá-

kem na znojemském gymnáziu, kde 

jsme v  roce 1958 maturovali. Byla 

to podivná doba, která nás mnohé 

všelijak poznamenala. Ale to je jiná 

opera. Stěží pochopitelné je, že po-

kud jsem byl schopen zjistit, Žatečka 

dosud ve Znojmě nevystavoval. Sám 

se nepřihlásil a nikdo ho neoslovil. 

A dalo mě dost práce, abych Václa-

va k současné výstavě přemluvil. Oč 

skromnější člověk, o  to významněj-

ší umělec Václav Žatečka na  Aka-

demii výtvarných umění v Praze již 

v  roce 1965 absolvoval, prošel díl-

nami Václava Tittelbacha, Václava 

Sychry, Vlastimila Rady a Františka 

Jiroudka. Již tehdy na sebe upozornil 

výrazným malířským talentem.“ Vý-

stava Václava Žatečky bude otevřena 

vždy od 11.00 do 17.00 hod. (Po, St, 

Pá, Ne).  lp

Znojemský rodák
Žatečka poprvé
ve Znojmě
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V  polské Strzegomi se 13. až 

15. června konal 16. ročník meziná-

rodního memoriálu E. Brzegowego. 

Sešly se na něm sportovci ze čtyř zemí: 

Polska, Rakouska, Německa a České 

republiky. Ze 120 závodníků si naši 

V Polsku brali judisté 
čtyřkrát zlato

� Zlatí reprezentanti (zleva) Hynek Schneider, Petr Chadim, Filip Švec, Ondřej Dluhoš 
a Šimon Novotný.  Foto: Archiv DDM Znojmo

� Každé taneční představení bylo pastvou pro oči publika a naopak oči tanečníků hleda-
ly v hledišti své blízké.  Foto: Libor Duchoň

mladí judisté z DDM Znojmo pod ve-

dením zkušených a nekompromisních 

trenérů Radka Gregora a Rudy Kříže 

vybojovali čtyři zlaté medaile a v silné 

konkurenci jedno 4. místo. Všem patří 

velká gratulace!  lp

Po  více než dvaceti letech do-

sloužily mantinely, které na zimním 

stadionu oddělují ledovou plochu 

od hlediště. 

 Přes veškerou péči, které se jim 

dostávalo, je už jejich technický stav 

nevyhovující a ohrožuje zdraví hráčů 

a bruslařů z řad organizací, veřejnosti 

i školských zařízení, které stadion vy-

užívají. Rada města schválila v minu-

lých dnech protokol aukce na zakázku 

výměny mantinelů a rozhodla zadat 

práce fi rmě Hokej-Sport CZ s.r.o., Ne-

pasice za cenu 1,85 mil. Kč bez DPH. 

Nové man� nely okolo 
ledové plochy

Částka se bude hradit z provozního 

příspěvku SNMZ. Oprava přinese další 

vylepšení sportovního zařízení, které 

slouží nejen vrcholovému hokejové-

mu klubu, ale ve velké míře i mládeži 

a dětem. Navazuje se tak na již prove-

dené práce. „V loňském roce investo-

valo město Znojmo do rekonstrukce 

zimního stadionu tři miliony korun,“ 

připomíná starosta Vlastimil Gabrhel. 

Šlo například o výměnu nouzového 

osvětlení, výměnu ozvučení, staveb-

ní úpravy, opravu schodiště a střechy 

a statický posudek.  xa

 Rada města Znojma se na svém 

posledním zasedání zabývala žá-

dostí od klubu HC Znojemští orli – 

mládež, která se týkala nájemného 

za užívání ledové plochy v časech, 

kdy na ledě trénuje mládež. 

Vzhledem k  tomu, že pronájem 

ledové plochy činí více než polovinu 

celkového rozpočtu klubu, vyšli radní 

Radnice podpořila
mladé hokejisty

hokejistům vstříc. „Podpora mládež-

nického sportu je pro nás prioritní, 

proto jsme klubu snížili nájemné 

z původních 2 100 korun za hodinu 

na 1 500 korun na hodinu. Ovšem 

pouze v těch časech, kdy na ledě tré-

nují naši mladí hokejisté, a ne profe-

sionální sportovci,“ vysvětluje krok 

radních starosta Vlastimil Gabrhel.  zp

 Rada města vyhověla žádosti 

plaveckého oddílu TJ Znojmo a na-

výšila dotaci pro sportovní oddíl 

o  750  000  korun. Tu ještě muselo 

schválit pondělní zastupitelstvo. 

Na jaře schválilo město oddílu dota-

ci ve výši necelého půl milionu korun. 

Oddíl, ve kterém působí téměř dvě stě 

mladých plavců, však na provoz po-

třebuje více. „Přehodnotili jsme tedy 

doporučení komise a oddílu jsme při-

dělili dodatečné fi nance,“ říká staros-

ta Znojma Vlastimil Gabrhel. 

Podle vedoucího trenéra plavec-

kého oddílu Jiřího Kyněry se celkové 

náklady na činnost oddílu pohybují 

okolo tří milionů korun. Dotace města 

Mladí plavci dostali 
přidáno na provoz

je tedy nezbytná pro jeho fungování. 

„Plavecký oddíl vychovává spoustu 

výborných sportovců, kteří plavou 

nejen ve svém volném čase, ale úspěš-

ně město reprezentují na celostátních 

soutěžích. Také proto jsme se rozhodli 

plavce podpořit prakticky stejnou část-

kou, jako tomu bylo v loňském roce,“ 

dodává starosta.

Oddíl plavání, který ve Znojmě 

funguje již od roku 1966, registruje 

v současné době na dvě stě padesát 

členů, tři čtvrtiny z  toho tvoří děti 

a mládež. Jeho odchovanci soutěžili 

a soutěží nejen na celostátní úrovni, 

ale také na mezinárodním poli – na ev-

ropských a světových soutěžích.  zp

Vyprodaným divadlem a závě-

rečným frenetickým potleskem se 

rozloučili mladí tanečníci Tanečního 

a pohybového studia M&M se škol-

ním rokem. Různé taneční techniky, 

které se během roku učili a pilovali, 

předvedli v několika originálně cho-

reograficky zpracovaných předsta-

veních na  II. ročníku Závěrečného 

vystoupení dětí Tanečního a pohybo-

vého studia M&M a jeho hostů.

Večer se konal pod záštitou města 

Znojma, proto mezi prvními hosty byl 

místostarosta Znojma Jan Grois, který 

přišel tanečníky povzbudit. 

Další hosté, studentky Taneční 

konzervatoře v Brně se do tanečních 

představení aktivně zapojily. 

Ukázali všem, co s nimi 
dělá droga jménem tanec

Taneční a pohybové studio M&M 

vzniklo ve Znojmě před čtyřmi lety 

a v logu nese písmena svých zaklada-

telek Moniky Kulhánkové a Markéty 

Lacmanové. Mladí lidé od 4 do 13 let 

se ve studiu učí vyjádřit své myšlen-

ky a touhy prostřednictvím pohybu. 

Od samého počátku je hlavní myšlen-

kou studia vzbudit v dětech a mládeži 

radost z pohybu a lásku k tanci. 

A velkým přáním obou zakladate-

lek je, aby se pro jejich žáky stal tanec 

a pohyb v tom nejlepším slova smyslu 

drogou a celoživotní srdeční záležitostí. 

Podle reakcí publika v divadle i samot-

ných dětí se jim díky tvrdé práci i vlíd-

nému přístupu ke  svým svěřencům 

jejich přání plní více než vrchovatě.  lp
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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 11. června. Vstup 

do rotundy je podmíněn příznivými 

klimatickými podmínkami a je 

omezen max. 10 osobami v prohlídce, 

která je povolena pouze jednou 

za hodinu. Aktuální situaci možnosti 

vstupu do rotundy a rezervaci 

prohlídky získáte na tel.: 515 222 311, 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–16.15.

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.

26. 6. PAVEL HELAN – AJFON TOUR

Vlídný písničkář, fi nalista soutěže 

Československo má talent se představí 

v samostatném koncertu. Hosté: PETR 

BENDE a OBLASTNÍ CHARITA 

ZNOJMO – SAMUEL BUM. 19.00.

27. 6. SLAVNOSTNÍ PROMOCE

Promoce absolventů Soukromé 

vysoké školy ekonomické Znojmo. 

Uzavřená akce!

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz 

Přesné časy promítání fi lmů získáte 

na webu Kina Svět.

26. 6. PROSÍME, PŘETOČTE

Jedinečné „švédské“ verze fi lmů jako 

King Kong, Krotitelé duchů nebo 

Robocop. USA. 

26.  9. 6. JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Škyťák s Bezzubkou jsou zpět! Když 

je jedno z jejich dobrodružství zavede 

k ledové jeskyni, objeví nejen stovky 

nových divokých draků, ale také 

tajemného Dračího jezdce. USA. 

DABING. 2D, 3D.

26. 6.–9. 7. TRANSFORMERS: 

ZÁNIK

Život automechanika Cadea (MARK 

WAHLBERG), který opravuje vraky, 

se změní ve chvíli, kdy se z hromady 

šrotu vyklube Transformer. USA, 

Čína. DABING, 2D, 3D.

26. 6.–2. 7. KNĚZOVY DĚTI

Mladý kněz na malebném 

dalmatském ostrůvku, zděšeně 

zjišťuje, jak málo se tu rodí dětí. Tak 

trochu jiné Babovřesky. Chorvatsko, 

Srbsko. 

30. 6.–3. 7. VŠECHNY CESTY 

VEDOU DO HROBU

Ovčák Albert nalezne ztracenou 

důstojnost až díky záhadné krásce 

(CHARLIZE THERON). USA. 

3.–9. 7. DVOJNÍK

Život samotáře Simona se převrátí 

naruby ve chvíli, kdy mu přibude 

nový kolega v práci. USA.

7.–13. 7. CHRAŇ NÁS OD ZLÉHO

Newyorský policista Ralph 

Sarchie (ERIC BANA) spojí síly 

s nekonvenčním knězem. USA.

10.–16. 7. MIKULÁŠOVY PATÁLIE 

NA PRÁZDNINÁCH

Prázdniny jsou konečně tady! Malý 

Mikuláš, jeho rodiče a babička 

vyrazili k moři. Francie.

10.–16. 7. LOVE SONG

Gretta (KIERA KNIGHTLEY) 

s přítelem (MARK RUFFALO) 

se přestěhují do New Yorku, aby 

se stali úspěšnými muzikanty. USA.

10. 7. KRÁL TANČÍ

V rámci FESTIVALU HUDBA 

ZNOJMO. Výpravný historický 

snímek, který líčí životní osudy 

dvorního skladatele krále Ludvíka XIV. 

J. B. Lullyho. Belgie/Francie/Německo.

11.–16. 7. SEX, DROGY A DANĚ

Dánský biografi cký snímek je založen 

na skutečných událostech. Dánsko. 

12. 7. DIVOKÉ HISTORKY

Film z MFF KV. Kino Svět je bude 

zařazovat do programu, jak je budou 

nabízet distributoři. Argentina, 

Španělsko.

14.–16. 7. MAGICKÝ HLAS 

REBELKY

Životopisný fi lm dokumentaristky 

Olgy Sommerové o Martě Kubišové, 

zpěvačce a signatářce Charty 77. ČR.

17.–23. 7. LETADLA 2:  HASIČI 

A ZÁCHRANÁŘI

Letecký závodník Prášek spojí své 

síly se záchranářským a hasičským 

veteránem, vrtulníkem Strážcem 

Břitvou. USA. DABING.

17.–23. 7. ÚSVIT PLANETY OPIC

Třetí díl navazující na reboot opičí 

série od TIMA BURTONA. USA.

17.–23. 7. NON-STOP

LIAM NEESON je jako „vzdušný 

šerif “ zodpovědný za bezpečnost 

cestujících v letadle.USA/Francie.

17.–22. 7. ZEJTRA NAPOŘÁD

Každou noc miliony lidí usínají s tím, 

že změní svůj život a že zítra udělají 

něco konečně jinak. Petr Kraus je 

jedním z toho miliónu. ČR. 

18. 7. KRVAVÝ ROMÁN

Loučení s celuloidem! Od srpna 

již bude i malý sál promítat v plně 

digitální kvalitě. Na rozloučenou 

s klasickým celuloidem uvede kino 

fi lm Jaroslava Brabce, který historii 

fi lmové techniky využil jako formální 

experiment s „nezfi lmovatelným“ 

románem Ladislava Klímy. ČR. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda



� PRÁZDNINOVÉ VÝLETY ZA HRANICE ZNOJMA

Hrad Bítov s jásavou barevností

Do 30. září jsou v divadelním sále hradu Bítov k vidění obrazy malířky 

Renaty Vlašínové žijící v  Belgii. Umělkyně se v  tvorbě zaměřuje na  ab-

straktní velkoformátová plátna jásavé barevnosti. Její obrazy evokující 

osobitou dramatičnost postav, zvířat a přírodních jevů. Výstava je navíc 

prodejní, a tak si z návštěvy historie můžete domů odnést paradoxně kus 

moderny. Znojmo – Bítov 35 km. lp

Telč ve stopách fi lmových pohádek

Telčí po  stopách fi lmů je nová expozice v  zámecké galerii navazující 

na  loňskou prezentaci fi lmových kostýmů a  rekvizit z  pohádky Jak se 

budí princezny. Letošní expozice připomene Telč jako kulturní památku 

UNESCO patřící k fi lmaři dlouhodobě oblíbeným, a tudíž nejvyhledáva-

nějším lokalitám pro natáčení v České republice. Návštěvníkům poodhalí 

fi lmové zákulisí snímků, které vznikly v lokaci zámku či v okolí Telče. Těšit 

se můžeme na pohádku Pyšná princezna, fi lm Až přijde kocour, Woyzeck, 

Helimadoe, Bathory, Borgia či právě v  distribuci nejnovější zahraniční 

fi lm Angelika, který se natáčel v Telči vloni. Výstava kostýmů a  rekvizit 

z fi lmů bude doplněna o zajímavosti z natáčení. Znojmo – Telč 64 km. lp

Namalujte si hrneček z Maříže

Tvořivé děti i  zruční dospělí bez rozdílu věku by si neměli nechat ujít 

prázdninový výlet do oázy Maříž ležící v překrásném kraji lesů a rybníků 

nedaleko Slavonic. Každý návštěvník si zde může sám namalovat hrne-

ček či misku, navštívit prodejnu s originální Mařížskou keramikou, ochut-

nat třeba domácí moučníky ve stylové restauraci a k delšímu pobytu zde 

ubytovat sebe i svého koně. Zkrátka nepřijde ani ten, kdo si na malování 

vlastního hrnečku netroufne. V prodejně najde nepřeberné množství ke-

ramických výrobků od různých výtvarníků. Znojmo – Maříž 68 km.  lp
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 NENECHTE SI UJÍT20. 7. MONTY PYTHON ŽIVĚ 

(PŘEVÁŽNĚ)

Společné vystoupení pěti žijících 

členů skupiny MONTY PYTHON 

v živém přenosu! GB.

23. 7. PECHA KUCHA

Další večer zajímavých prezentací 

i prezentujících PechaKucha Night 

do Znojma přináší občanské 

sdružení „Umění do Znojma“. Projekt 

podporuje Město Znojmo. 20.00 

24.–30. 7. HERKULES

V hlavní roli Dwayne „Th e Rock“ 

Johnson, známý ze série Rychle 

a zběsile. USA.

24. – 30. 7. DÍRA U HANUŠOVIC

Učitelka němčiny Maruna 

(TATIANA VILHELMOVÁ), toho 

času hospodská, se snad nikdy 

nevdá. Na malé vesnici je o muže 

nouze. Režijní debut MIROSLAVA 

KROBOTA, stále oblíbenějšího herce 

(Okresní přebor). ČR.

24.–25. 7. TRIO Z BELLEVILLE

Oblíbená melancholická animovaná 

komedie, která se obejde bez 

dialogů i prvoplánové disneyovské 

roztomilosti. Francie/Belgie/Kanada/

Velká Británie.

VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 

OLDŘICH MÍŠA – RYTÉ SKLO, 

GRAFIKA, OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

1. 5.–26. 7. POJĎME SI HRÁT

Dům umění – výstava hraček 

ze sbírek Muzea hraček v Rychnově 

nad Kněžnou.

2. 5.–30. 6. KYPERSKÉ KLÁŠTERY 

V PRŮBĚHU STALETÍM 

Galerie Agnes (Kollárova 13) 

– kláštery fotografoval Míla Křížek. 

7. 5.–3. 7. SIMONA DUNGLOVÁ 

– DĚLÁNÍ/PŘÍLIŠ MNOHO 

A NE DOST  

Dům umění (mazhaus) – výstava 

představuje průřez tvorbou 

znojemské malířky, pedagožky 

a členky výtvarné skupiny Meandr.

28. 5.–2. 7. ROMANTICKÉ 

POHLEDY DANIELY A VÁCLAVA 

MARŠALÍKOVÝCH

Dům porozumění (Slepičí trh) – 

výstava je otevřená vždy v pondělí, 

středu, pátek a v neděli.

7. 6.–3. 9. ÓDA NA KABELKY 

Minoritský klášter - výstava 

historických i současných kabelek.

16. 6.–6. 9. JAK SE RODÍ 

VEČERNÍČKY

Dům umění – přednáškový sál.

KONCERTY

XXXII. ROČNÍK VRANOVSKÉHO 

KULTURNÍHO LÉTA

Státní zámek ve Vranově nad Dyjí. 

Prodej vstupenek v pokladně zámku. 

5. 7. SWING S ROCKEM POD 

KŮŽÍ

Skupina EMINENT. Začátek 19.30

8. 7. IVO JAHELKA A MIROSLAV 

PALEČEK

Dvojkoncert písničkářů. Začátek 19.30

17. 7. ROBERT KŘESŤAN 

A DRUHÁ TRÁVA

Dvojkoncert  se skupinou POZDNÍ 

SBĚR. Začátek 19.30

23. 7. KONCERT DUCHOVNÍ 

HUDBY

Farní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie – Musica da Chiesa. 

Více info: Fatym Vranov nad Dyjí.

25. 7. KONCERT VÍTĚZŮ LETNÍ 

ŠKOLY BAROKNÍ HUDBY

Koncert je součástí  Znojemského 

hudebního festivalu 2014. Začátek 19.30

30. 7. ŽALMAN A SPOL.

Koncert známého folkaře. Začátek 19.30

DALŠÍ AKCE

29. 6. PUTOVÁNÍ DO SANTIAGA 

DE COMPOSTELA

Dům Na Věčnosti – cestovatelské 

promítání v rámci výstavy „Život 

nejen na kolech“ o pěší pouti 

tří kamarádek, z nichž jedna je 

na vozíku, do španělského Santiaga 

de Compostela. Povídání o cestě plné 

výzev, překvapení a neuvěřitelných 

setkání, které umí zařídit invalidní 

vozík a dobrodružný duch, doplní 

fotografi e i fi lm. 19.00.

12. 7. PODYJÍ OČIMA 

HYDROBIOLOGA 

Správa Národního parku Podyjí  

– vycházka s Petrem Komzákem 

(Povodí Moravy) zaměřená na vodní 

bezobratlé stojatých i tekoucích 

vod národního parku. Podrobnosti 

na www.nppodyji.cz

19. 7. PO STOPÁCH KOČKY 

DIVOKÉ 

Správa Národního parku Podyjí – 

vycházka s Kateřinou Feikusovou 

(ZO ČSOP Kněžice) zaměřená 

na skrytý život koček divokých 

i výsledky dosavadních výzkumů 

těchto živočichů. Podrobnosti 

na www.nppodyji.cz
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� Ceny mladým fotbalistům předával prvoligový fotbalista Petr Švancara.

� Šikovní sportovci z Mládežky.  Foto: zp

Nejedna znojemská základní ško-

la se může pochlubit šikovnými dět-

mi. Úspěchů dosáhli také sportovci 

ze ZŠ Mládeže ve Znojmě. 

V celorepublikových závodech re-

prezentovali svou školu a město hned 

ve dvou sportech: v plavání a ve vybíje-

né. Za vítězná  tažení až na republiková 

kola závodů jim na  radnici osobně 

Sportovci z Mládežky 
navš� vili radnici

pogratuloval místostarosta Jan Grois.

Mladší ze skupiny sportovních repre-

zentantů, žáci páté třídy, se v nedáv-

ném celostátním finále ve vybíjené 

umístili na osmém místě. Jejich starší 

kolegové, plavci, skončili v republi-

ce na pátém místě. S místostarostou 

debatovali nejen o  sportu, ale také 

o plánech na blížící se prázdniny.  zp

Znojemský stadion na Čafce byl 

v úterý dějištěm fotbalového svátku 

přípravek. Do Znojma se sjeli přebor-

níci okresů z celého Jihomoravského 

kraje, aby si to rozdali o to, kdo je 

nejlepší. Hrálo se ve dvou kategori-

ích – mladší (U7–U9) a starší (U10–

U11). V každé z nich startovalo osm 

týmů, které byly rozděleny do dvou 

základních skupin, ze kterých dva 

nejúspěšnější celky postupovaly 

do semifi nále. Bojovalo se současně 

na čtyřech hřištích a v zápasech se 

představilo 170 chlapců a dívek, ti 

předvedli početné divácké veřejnosti, 

převážně složené z  rodinných pří-

slušníků, kvalitní fotbalové výkony, 

zajímavé a  často dramatické boje 

i hodně překrásných gólů.

Z mladších přípravek do semifi -

nále postoupily celky Vyškova, Svrat-

ky Brno, 1.SC Znojmo a IE Znojmo. 

Postupový klíč pak proti sobě svedl 

oba znojemské celky, úspěšnější bylo 

1.SC, které svého soupeře z Oblekovic 

přehrálo 6:2. V druhém semifinále 

zvítězil tým Vyškova nad Svratkou 

Fotbalová přípravka nenašla v kraji přemožitele

Brno 7:1. Ve fi nále pak byl Vyškov nad 

síly mladých fotbalistů 1. SC Znojmo, 

kteří podlehli 3:6. Také Oblekovičtí 

boj o bronz nezvládli a prohráli 3:10 

s brněnskou Svratkou. 

Mezi staršími ve skupinách tým 

1. SC Znojmo třikrát zvítězil, zatímco 

Oblekovičtí všechny své zápasy pro-

hráli. Do semifi nále tak postoupilo jen 

1. SC Znojmo, ale vedlo si v něm dobře 

a porazilo Vacenovice 3:1. Ve dru-

hém semifi nále zvítězily Židenice nad 

Ivančicemi 3:0. Ve fi nále pak fotbalisté 

1. SC Znojmo porazili Židenice 4:2, 

a stali se tak přeborníky Jihomorav-

ského kraje. 

Závěrečné hodnocení zahájil 

předseda OFS Znojmo Zdeněk Leit-

ner. Všechna družstva obdržela po-

háry za umístění, nejlepší týmy pak 

zlaté, stříbrné a  bronzové medaile 

z rukou předsedy VV JmKFS a člena 

VV FAČR Pavla Blahy. Předávání se 

dále zúčastnil člen VV JmKFS Pavel 

Crhan, profesionální trenér mládeže 

Stanislav Schwarz a všechny účast-

níky potěšila účast ligového hráče 

Petra Švancary, ten také provedl závěr 

zdařilého setkání mladých fotbalis-

tů. Překvapením pro přítomné byla 

i  prezentace společnosti Excalibur 

Holding, vedle pozornosti pro kaž-

dého účastníka věnovala vítězným 

týmům poukaz k návštěvě dětského 

zábavního parku.

Turnaje se také se ctí zhostila pě-

tice rozhodčích – Kolesa, Procházka, 

Nikolai L., Fousek M., Richter. 

Pro ty, kteří hodlají zhlédnout zá-

pasy z tohoto turnaje, mohou je vidět 

na stránkách www.tvcom.cz.  eks

Pod záštitou místostarosty města 

Znojma Jana Groise se v Městských 

lázních ve Znojmě uskutečnil 4. přebor 

základních škol Znojemska v plavání. 

Pořádající Plavecká škola Aquastart 

vybrala z více než 1 900 žáků, kteří ab-

solvovali výuku plavání, na 190 plavců 

z více než 35 základních škol Znojem-

ska, kteří zaplavali 25 metrů libovol-

ným způsobem pod limit 30 vteřin.

Nejvíce žáků reprezentovalo 

ZŠ  Mládeže, ZŠ JUDr.  Mareše, ZŠ 

Pražská a ZŠ Nám. Republiky. Plavci 

ve třech ročníkových kategoriích (2002, 

2003 a 2004) soutěžili na trati 25 metrů 

a čtyři nejrychlejší postoupili do fi nále, 

které se plavalo na závěr programu. 

Všichni zúčastnění obdrželi účastnické 

listy, drobné dárky a občerstvení. Čty-

ři fi nalisté obdrželi z rukou bývalých 

českých reprezentantů a olympioniků 

Květoslava Svobody a Pavly Šmídové 

(Chrástové) diplomy a ceny.

Výsledky

Ročník 2004 žačky: 1. Hrdinová Bar-

bora (ZŠ N. Republiky) 15,9, 2. La-

zárková Karina (ZŠ JUDr.  Mareše) 

17,4, 3. Vágnerová Kristýna (ZŠ Su-

V přeboru žáků
byl nejlepší Čajka

chohrdly) 19,6, 4. Hricková Kateřina 

(ZŠ Mládeže) 19,8. Žáci: 1. Čajka Filip 

(ZŠ JUDr. Mareše) 15,3, 2. Řeřucha 

Tomáš (ZŠ Hl. Mašůvky) 18,1, 3. Míča 

Filip (ZŠ N. Republiky) 18,6, 4. Krula 

Jakub ( ZŠ P. Diviše Přímětice) 18,8.

Ročník 2003 žačky: 1. Čučková Te-

reza (ZŠ Mládeže) 18,4, 2. Šikulová 

Julie (ZŠ Mládeže) 18,5, 3. Bartošová 

Tereza (ZŠ P. Diviše Přímětice) 18,6, 

4. Kourková Erika (ZŠ Mládeže) 18,9. 

Žáci: 1. Rozsypal Matyáš (ZŠ P. Di-

više Přímětice) 17,8, 2. Kalčík Jakub 

(ZŠ P. Diviše Přímětice) 18,7, 3. Přibyl 

Tomáš (ZŠ Mládeže) 19,4, 4. Blažek 

Tomáš (ZŠ Mládeže) 20,1.

Ročník 2002 žačky: 1. Dvořáková 

Lucie (ZŠ P. Diviše Přímětice) 21,4, 

2. Zigová Tereza (ZŠ Blížkovice 23,6, 

3. Roudnická Erika (ZŠ Blížkovice) 

29,5.  Žáci: 1. Nedvěd Jaroslav (ZŠ P. Di-

više Přímětice) 19,9, 2. Čemerka David 

(ZŠ Vémyslice) 25,0.

Nejlepší výkony zaplavali Filip Čaj-

ka (ZŠ JUDr. Mareše) a Barbora Hrdi-

nová (ZŠ N. Republiky). eks
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ROZKVETLÉ 
ZNOJMO 2014

Ve  Znojmě se bude hromadně 

bušit do bubnů, a to na komunitním 

bubnování. Jde o vytvoření společné-

ho rytmu skupiny dobrovolníků. 

Jedinečné akce se můžete ve Zno-

jmě zúčastnit 11.7. v 17.30 hod. v are-

álu BeachClub (Loucká ul.). Každý 

účastník obdrží buben či jiný perkusní 

nástroj a pod vedením profesionálů 

vznikne společný ohromující rytmus. 

Bubnování pro jedno 
město a jeden rytmus

Akce je vhodná 

pro všechny od dětí 

až po seniory a trvá 

45 minut .  Pocity 

štěstí hráčů navodí 

ohromná síla rytmu 

znějícího v  jeden 

moment v  dokona-

lé kooperaci desítek 

bubeníků. 

V   z ávě r u  v y -

tvoří  účastníci ko-

mu n i t n í h o  b u b -

nování  r y tmický 

orchestr. Každý se 

projeví individuál-

ně svým rytmem, 

přičemž jako součást celku vznikne 

zajímavá kakofonie. K bubnům se při-

pojí perkusní nástroje z celého světa 

a hlasové chorály. 

Vstupenky (v ceně 50, 100 korun) 

zakoupíte v předprodeji v Turistickém 

informačním centru na ulici Obroko-

vá 10. Akce se koná za podpory měs-

ta Znojma a Znojemské Besedy. Info 

na www.bubnovani.eu  lp

� Po krátké rozcvičce přijdou na řadu Boomwhackers tedy plas-
tové naladěné trubky, s jejichž pomocí lze hrát rytmus i melodii 
zároveň.  Foto: Archiv ZL

� Jemenská rituální dýka džambija je dodnes součástí oděvu místních mužů.  Foto: Archiv JMM

Ve stálé expozici Zbraně orientu 

Jihomoravského muzea ve Znojmě 

byla již počtvrté obměněna středo-

vá vitrína. Zaměstnanci muzea tak 

na sezonu připravili pro návštěvníky 

další militária z  depozitářů, která 

byla k  této příležitosti v  nedávné 

době restaurována nebo zakoupena. 

Během let 2014–2015 se tedy mů-

žete těšit na perskou šavli šamšír ve sk-

vostně zdobené pochvě, dvojitou dýku 

tirri v pochvě z krokodýlí kůže, per-

Muzeum odkrylo novinky 
v expozici zbraní

ský krátký meč s obousečným ostřím 

ve tvaru plamene, sekerku jerz z omán-

ské oblasti Musandam a  jemenskou 

rituální dýku s nádherně zdobeným 

opaskem. Restaurování vybraných 

kusů zbraní ze sbírek Jihomoravského 

muzea ve Znojmě pokračuje nepřetrži-

tě, a tak si do budoucna budou zájemci 

moci prohlédnout i další zajímavosti.

Expozici najdou návštěvníci v bu-

dově minoritského kláštera na ulici 

Přemyslovců.  lp, tz

Okružní jízda Znojmem je sym-

patickým zážitkem nejen pro turisty, 

ale také pro místní. Pohled na město 

z vagonků kolového vláčku přináší 

mnohá překvapení, je čas dívat se 

nově a detailněji než při každoden-

ním spěchu. 

Turistický vyhlídkový vláček bráz-

dí ulice města a projíždí údolím Dyje 

již deset let, a  to takříkajíc v druhé 

generaci, protože jde o v pořadí druhý 

stroj. Provozovatelem je město Znoj-

mo spolu se Znojemskou dopravní 

společností PSOTA a ve spolupráci se 

Znovínem Znojmo. 

Kolový vláček jezdí 
Znojmem už deset let

Ani letos samozřejmě nebudou zá-

jemci o atraktivní vyjížďku o nic ochu-

zeni, nabízí se jako vždy také rezervace 

na první ranní spoj, ale i mimořádné 

jízdy po 18.00 hodině například pro 

rodinné oslavy nebo fi remní akce. 

Jedinou změnou je pro letošek ab-

sence zastávky u Městských lázní, která 

je mimo provoz kvůli rekonstrukci uli-

ce Velká Michalská a Divišova náměstí.

Pro informace, rezervace a objed-

návky je možné se obrátit na adresu 

zds-obchodni@seznam.cz nebo vytočit 

telefonní číslo 725 150 599 v pracov-

ních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. xa

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

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
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Pro hudební festival není lepšího 

načasování než oslavit své desáté 

narozeniny v Roce české hudby, který 

připadl právě na rok 2014. Sklenky 

vína a francouzského šampaňského 

na koncertech letošního jubilejního 

ročníku Hudebního festivalu Znojmo 

tak budou cinkat o něco hlasitěji než 

obvykle.

Od  9. do  27. července nabídne 

festival jednoho z nejvýznamnějších 

francouzských skladatelů barokní éry 

i hudbu známých českých velikánů. 

A připomeneme také 250. výročí úmrtí 

Jeana-Philippa Rameaua, uznávané-

ho skladatele francouzské opery. Sto-

py jeho tvorby se na festivalu objeví 

na Tour de Rameau po krásných zá-

koutích znojemského okolí a hlavně 

v komediální opeře Platée, stěžejním 

festivalovém projektu ve vlastní pro-

dukci. Festivalovou operu výjimečně 

nedoprovodí víno, ale šampaňské z ro-

dinného vinařství ze Champagne.

Jubilejní fes� val se rozezní v duchu Francie
Největším podporovatelem hudebního 

festivalu je město Znojmo.

Jak velí desetiletá tradice, festiva-

lové koncerty budou opět propojeny 

s ochutnávkou nejlepších vín regio-

nálních vinařů a obohaceny o bohatý 

doprovodný program. Již měsíc běží 

předprodej na čtyři největší koncerty. 

Zájemci si s předstihem mohou vy-

brat, který z nich navštíví: 9. 7. Říční 

koncert s premiérou Franzovy sym-

fonické básně Morava, 13. 7. koncert 

patrona festivalu Pavla Šporcla – My 

Violin Legends, 16. 7. kvartet hudeb-

ních komiků MozART group nebo 

24., 26., 27. 7. operu Platée J. P. Ra-

meaua. 

Horkou novinkou budou dvě akce 

v pátek 11. 7. s Hudbou na objednáv-

ku, kdy si budou moci lidé zdarma 

objednat cimbálku nebo smyčcové 

kvarteto, kam budou chtít a akcí Hud-

ba k vám, ve které naopak přijdou mu-

zikanti zahrát blíže k lidem na frekven-

tovaná místa jako nemocnice, nádraží, 

plovárna nebo obchodní domy.

� Vždy se na přípravě a průběhu festivalu podílí tým mladých lidí. Bez jejich vydatné po-
moci by to ani nešlo.  Foto: Archiv ZL

� Akrobatické kousky s divadelním příběhem ve Znojmě představí herci Cirkusu Mlejn. 
 Foto: Archiv Cirkus Mlejn

Živelná kapela z Maďarska, mix 

tradiční nástrojů a elektroniky v po-

dání oceňovaného ukrajinského dua 

Zapaska nebo špička české alterna-

tivní scény Dva a Květy. I  letos po-

řadatelé znojemského Šramlfestu 

připravili koláž zajímavých hudeb-

ních projektů, nevšedních divadel, 

workshopů, výtvarných děl a  gur-

mánských zážitků. Těšit se z něj mo-

hou místní i návštěvníci Znojma 25. 

a 26. července na Mikulášském ná-

městí v centru města.

Žánrově se Šramlfest rozkročil 

od jazzu, přes pouliční muzikantství 

postavené na tradičních nástrojích až 

po kapely kombinující elektronickou 

hudbu s rytmy funku a hip-hopu. 

Dva ve  Znojmě představí svo-

ji novou desku Nipomo, ukrajinské 

duo Zapaska přiveze kreativní hudbu 

na pomezí world music, alternativy 

a elektroniky. Improvizace vycházejí 

z  tradičního folkloru Čech, Moravy, 

Bretaně, Balkánu a Skandinávie na-

bídnou česko-francouzské Deliou. 

Energické a dynamické vystoupení 

slibuje pověst skupiny Carpet Cabinet. 

Radium.NFO spustí svoji fúzi jazzu 

a d´n´b.

Šramlfest veze lehce cinklé představení,
cirkus a koláž neopakovatelných zážitků

Pozadu nezůstala ani nabídka di-

vadelní. Zkoumat co je „Fér play“ bude 

performance divadla Cirkus Mlejn. 

Lehce cinklé představení ukáže usku-

pení Cink Cink Cirk. Návštěvníky 

čeká i  temná improvizační groteska 

Funebráků nebo hasičská klauniáda 

Squadry Sua Bomberos. Nabitá je i vý-

tvarná část festivalu. Otázku vztahu 

současného umění a náboženství bude 

zkoumat výstava studentů Ateliéru En-

vironmentu Fakulty výtvarných umění 

v Brně v kapli svatého Václava. 

Na speciality vzniklé skloubením 

světové a domácí kuchyně návštěvníky 

láká festivalová gurmánská nabídka. 

Ve workshopech si budou moci vy-

zkoušet například kreslení na tělo. 

Šramlfest se letos bude ve Znoj-

mě konat už posedmé. V  historic-

kém centru města ho připravuje díky 

podpoře města Znojma a Znojemské 

Besedy občanské sdružení Na Věč-

nosti. Cena vstupenek – jednodenní 

250 Kč, dvoudenní 350 Kč, sponzorská 

450 Kč (s  šancí vylosovat si zajíma-

vou cenu). Více informací naleznete 

na www.sramlfest.eu.   dg, lp

PROGRAM

Pátek 25. 7.

Deliou (v kapli Sv. Václava)

Wunder Bar Band

Divadlo Cink Cink Cirk

Květy

Desenvoltura (HU)

DVA

Divadlo Cirkus Mlejn

Sobota 26. 7.

Helemese

Divadlo Squadra Sua

Jamchestra

Zapaska (UA)

Carpet Cabinet

Radium NFO

Divadlo Funebráci

Poprvé se festival odrazí i ve vý-

tvarném umění. V kapli sv. Václava 

budou k vidění fotografie ze všech 

ročníků, rekvizity z festivalových oper 

a papírové kopie hudebních nástro-

jů z dílny ZUŠ Znojmo. Vstupenky 

za zvýhodněné ceny lze získat v TIC 

na Obrokové ulici nebo v síti TICKET-

PRO. Na všechny koncerty Hudební-

ho festivalu Znojmo, jehož největším 

podporovatelem je město Znojmo, 

navíc platí 10% sleva na Senior pas.  lp
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� Muži, byť v kostýmech, bojují vždy odhodlaně.  Foto: Archiv Acaballado®

� V letním kině budou fi lmy promítány z takzvaného Pařníku.  Foto: Archiv ZL

Rány z pušek, ržání koní, řinčení 

zbraní a řev útočících i „raněných“ 

mužů bude slyšet od 11. do 13. čer-

vence v Louckém klášteře, u řeky Dyje 

v Dobšicích, v poli i ve Vrbovci.

Na rekonstrukci bitvy u Znojma 

z roku 1809 se zde chystá pořádající 

Jezdecký klub občanského sdružení 

Acaballado® společně s obcí Dobšice, 

Moravou napoleonskou, městem Zno-

jmem a dalšími partnery vzpomínkové 

akce.

Rekonstrukci průběhu bitvy bude 

moci veřejnost vidět 11. až 13. čer-

vence. Předpokládá se účast několika 

set vojáků v dobových uniformách 

z období napoleonských válek, repre-

zentujících zejména armády Francie, 

Rakouska a Ruska.

Blíží se bitva u Znojma. Vojska se střetnou 
u Louckého kláštera, v Dobšicích i ve Vrbovci

Zajímavostí akce je právě atraktiv-

ní forma rekonstruující původní vývoj 

bitvy. Té předchází dvoudenní po-

chod historických jednotek z rakous-

ké obce Seefeld-Kadolz. Historická 

kolona vyrazí z Rakouska ve čtvrtek 

10. července a první den zakončí po-

chod obsazením obce Vrbovec, kde 

u kostela propukne ve čtvrtek odpo-

ledne prudká srážka mezi rakouskými 

ustupujícími jednotkami a postupující 

armádou císaře Napoleona. V pátek 

11. července budou vojenské jednotky 

postupovat přes Načeratický kopec 

do Louckého kláštera, o který svedou 

ve večerních hodinách první potyčky, 

které se přenesou do půtek o zdejší 

vinné sklepy. 

„Historická bitva sice trvala dva 

dny, ale náš páteční program připomí-

ná smutnou součást dlouhé vinařské 

tradice. Vojáci zúčastněných armád 

tehdy vyplenili vinné sklepy v širokém 

okolí. Historie zaznamenala případy, 

kdy velitelé jen s největšími obtížemi 

dostávali do formací vojáky, kteří pro 

svou opilost mnohdy nebyli schopni 

postavit se na nohy. Víno chutnalo 

vojákům tehdy a zcela určitě jim bude 

chutnat i dnes. Proto je součástí pro-

gramu i sobotní dobývání Dobšických 

vinných sklepů ve  vinařské uličce. 

Na tuto akci plynule navazuje sobot-

ní program, reprezentovaný hlavně 

bitvou v poli nedaleko meandrů řeky 

Dyje,“ popsala Šárka Fialová.

Vojáci budou bojovat ve vzrostlém 

obilí a pro diváky to bude jedineč-

ná možnost sledovat scenérii bitvy 

ve zcela autentickém prostředí. Re-

konstrukce bitvy ve vzrostlém obilí 

je u nás novinkou. V Evropě se takto 

rekonstrukce dělají snad jen u legen-

dárního města Waterloo. Významným 

faktem je rovněž skutečnost, že právě 

zde proběhla před 205ti lety část re-

konstruované bitvy.

Nedělní program proběhne již 

ve zmiňovaném areálu Louckého kláš-

tera. Celý program je otevřen široké 

divácké veřejnosti. Díky podpoře Jiho-

moravského kraje je vstup pro diváky 

zcela volný.  lp

Bitva u Znojma je jedním z vý-

znamných vojenských střetnutí 

na území střední Evropy. Patří 

k nemnoha bitvám, které neby-

ly završeny vítězstvím některé 

z bojujících stran. V samém zá-

věru byla bitva ukončena přímě-

řím, kdy císař Napoleon pronesl 

legendární větu: „Krve již bylo 

prolito dost“.

Filmy v letním kině na Vranovské 

pláži budou promítány netradičně 

z vody. Půjde tak o vůbec první kino 

na vodní hladině.

Jak bude fungovat, vysvětlil hlav-

ní organizátor oblíbené letní zábavy 

Karel Podzimek: „Lidé budou poho-

dlně ležet na pláži a budou se dívat 

na  film, který jim budeme promítat 

Letní kino na Vranovské pláži: Promítáme z vody
ze střechy parníku na vodě.“ Letní 

kino na Vranovské pláži nabídne lehké 

české komedie, pohádky a oblíbené 

snímky pro celou rodinu. Organizátoři 

oslovili k výpůjčce fi lmových snímků 

znojemské Kino Svět. „Provozovatelé 

letního kina se na nás obrátili s pros-

bou o pomoc při zajištění práv pro ve-

řejné projekce. Společnost Illusion má 

LETNÍ KINO

NA VRANOVSKÉ PLÁŽI 

červen, červenec

Pá  27. 6. Norman a duchové

Ne  29. 6.  Prci, Prci, Prcičky: 

Školní sraz

Po  30. 6. Pařba v Bangkoku

Út  1. 7. Já, padouch

Čt  3. 7. Plán útěku

vybudovanou síť kontaktů na fi lmové 

distribuční společnosti, a proto jsme 

obvykle schopni s distributory pružně 

jednat a vyhovět přání provozovatele,“ 

uvedl za Kino Svět David Lobpreis. 

Do letního kina na Vranovské plá-

ži se budete moci rozjet o víkendu 

27.–29. 6. a od 30. 6. bude kino během 

prázdninových měsíců otevřeno ve-

řejnosti pětkrát týdně (mimo středy 

a soboty). Začátky promítání jsou sta-

noveny vždy od 21.45 hodin. Vstup 

do letního kina je zdarma, a to v rámci 

řádného vstupného do areálu Camp 

Vranovská pláž.  lp

Pá  4. 7. Příběh kmotra

Ne  6. 7. Líbáš jako ďábel

Po  7. 7. Bitevní loď

Út  8. 7. Já padouch 2

Čt  10. 7. Nespoutaný Django

Pá  11. 7.  Pařba ve Vegas

Ne  13. 7. Křídla Vánoc

Po  14. 7. Pád bílého domu

Út  15. 7. Jak vycvičit draka

Čt  17. 7.  Sherlock Holmes

Pá  18. 7. Star Trek: Do temnoty

Ne  20. 7.  Okresní přebor – 

Poslední zápas Pepíka 

Hnátka

Po  21. 7. Mezi vlky

Út  22. 7. Kung Fu Panda 2

Čt  24. 7. Bez kalhot

Ne  27. 7. Muži v naději

Po  28. 7. Enderova hra

Út  29. 7.  Justin, jak se stát 

rytířem

Čt  31. 7. Zmizení


