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PŘÍLOHA

Po smršti červencové muziky bude 

v srpnu žít Znojmo divadlem, tradiční 

oslavou okurek a mnoha dalšími kul-

turními a sportovními akcemi.

Druhý prázdninový měsíc otevřou 

1. a 2. srpna Slavnosti okurek s tradiční 

nabídkou okurkových specialit, trhem, 

V srpnu budeme žít divadlem a okurkami
soutěží o nejlepší sterilovanou okur-

ku a rychlokvašku. Okurka bude také 

jednou z hlavních surovin na menu 

vybraných restaurací. V den zahájení 

nebude chybět originální gastroshow 

a míchané koktejly v prostorách party 

stanu na Masarykově náměstí. 

Od 13. do 20. srpna přiveze druhý 

ročník divadelního festivalu Znojmo 

žije divadlem! známé herecké osob-

nosti, divadélka, workshopy, několik 

scén po celém městě a  samozřejmě 

šapito na Horním náměstí. Hlavní fes-

tivalovou hvězdou bude bezesporu 

� Karel Roden ve hře SAM. Herec žádaný v Hollywoodu přijede do Znojma 16. srpna.  Foto: Archiv ZL

� Slavnosti okurek a ochutnávka.
 Foto: Archiv ZL

vynikající herec Karel Roden. Muzi-

kantskou špičku české hudební scény 

zastoupí čerstvá maminka a výborná 

zpěvačka Lenka Dusilová, která svojí 

živou hudbou doprovodí divadelní 

seskupení Spitfi re Company. V před-

stavení Tros Boys uvidí diváci herce 

Lukáše Pavláska, Jakuba Žáčka a také 

talentovaného Vladimíra Polívku. 

Podrobnosti nejen o divadelním 

festivalu, ale i dalších akcích pořáda-

ných ponejvíce Znojemskou Besedou 

najdete v příloze A–D uvnitř listu.  lp

Znojmo bude 20. září 2014 hos-

titelem závodu Mistrovství Evropy 

v biketrialu. A bude na něm mít své 

želízko v ohni.

Na prestižní závod se nominoval 

Marek Hlávka, který závodí za znoj-

emský klub DDM & ÚAMK – SK BT 

Znojmo v kategorii juniorů. O nejvyšší 

příčky se bude prát na domácí půdě, 

neboť právě Znojmo je hostitelským 

městem šampionátu. „Při posledních 

závodech Mistrovství ČR a přeboru 

v biketrialu v Blansku nás ještě v ka-

Znojmo se  připravuje na biketrialové Mistrovství Evropy
tegorii Hobby reprezentovali nadějní 

biketrialisté Tomáš Klempa, Eliška 

Mudrychová a Jiří Blažek, kteří trénu-

jí pod zapálenými trenéry Tomášem 

Mudrychem a  Lubošem Hlávkou,“ 

říká za DDM Znojmo, organizátora 

mistrovství, Jan Alexa. Diváci mohou 

závodníky povzbuzovat v centru města 

i v Gránickém údolí. Více na str. 9.

� Marek Hlávka, který závodí za znojem-
ský klub DDM &  ÚAMK – SK BT Znojmo. 
 Foto: Archiv ZL
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MUZEUM HLEDÁ EXPONÁTY 

K letošnímu 100. výročí první svě-

tové války připravuje Jihomorav-

ské muzeum ve Znojmě pětidílnou 

seriálovou výstavu, která začne 

v září. První díl ponese název 1914: 

Stoletá vzpomínka na první rok 

Velké války. Muzeum prosí občany, 

kteří mají doma jakékoli předměty 

vážící se k první světové válce, 

o jejich zapůjčení (kontakt na tel. 

515 282 223, 604 677 822). Může 

se jednat o osobní dokumenty 

vojáků, části vojenských uniforem, 

vojenská vyznamenání, osobní 

deníčky, pohlednice, korespon-

denci apod. Za pomoc muzeum 

občanům předem srdečně děkuje!

KANDIDÁTKY DO 5. SRPNA

Prezident republiky vyhlásil volby 

do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR na  10. a  11.  říj-

na  2014. Kandidátní listiny lze 

podávat pouze do 5. srpna 2014. 

Více informací na webu města.

UZAVÍRKY

Ulice Ke Mlýnu v Oblekovicích

Po dobu tří měsíců do 30. 9. bude 

uzavřena ulice Ke Mlýnu v Obleko-

vicích, a to z důvodu rekonstrukce 

komunikace a jejího odvodnění.  

Uzavření této ulice pocítí nejen by-

dlící, ale také majitelé zahrad mezi 

mlýnským náhonem a řekou Dyjí. 

Ti budou muset využívat po dobu 

výstavby příjezd po jiném mostku 

přes náhon a místní polní cesty.

Rekonstrukce Divišova náměstí

Do 30. 9. je stanovena úplná uza-

vírka komunikací navazujících 

na Divišovo náměstí (od křižovatky 

s Horním náměstím), část ulice 

Malá Michalská a část ulice Velká 

Michalská (po  prodejnu Koh-i-

noor). Důvodem jsou výkopové 

práce za  účelem rekonstrukce 

vodovodního a  kanalizačního 

potrubí.

Úplná uzavírka v Mramoticích

S úplnou uzavírkou komunikace 

vedoucí v  Mramoticích kolem 

koupaliště směrem ke hřbitovu 

musejí do 30. srpna počítat řidiči 

motorových vozidel. Důvodem 

jsou stavební práce při rekonstruk-

ci komunikace, včetně výstavby 

dešťové kanalizace. Objízdná trasa 

není stanovena, užít je možno 

souběžné komunikace.

Uzavírka na Žižkově náměstí

Budování nové přípojky kanali-

zace je důvodem překopu chod-

níku a části komunikace na Žiž-

kově náměstí ve Znojmě. Od 22. 

do 25. července bude tato část 

náměstí pro dopravu zcela uzavře-

na. Objízdná trasa není stanovena.

Třiadvaceti miliony korun bude 

v příštím období ze zvláštního účtu pro 

vodní hospodářství dotovat Jihomo-

ravský kraj výstavbu kanalizace a čis-

tíren odpadních vod na Znojemsku. 

Na svém červnovém zasedání schválilo 

udělení dotací na konkrétní již připra-

vené projekty Zastupitelstvo JmK.

„Ze třinácti projektů, které se do-

tací dočkají, je osm ze Znojemska,“ 

potvrzuje krajský zastupitel a starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel. „Investorem 

je ve všech případech Zájmové sdružení 

obcí Vodovody a kanalizace Znojem-

sko. Je to pro obce a města výhodnější, 

neboť svazek je plátce DPH. Ušetří se 

tak desítky milionů korun z obecních 

pokladen,“ vysvětluje Vlastimil Gabr-

hel, který je předsedou svazku.

Jaký je důvod, že se znojemský re-

gion dočkal v oblasti vodního hospo-

dářství takové pozornosti? „Vycházel 

jsem při jednáních s vedením kraje 

z toho, že již v roce 2002 uložila vlá-

da České republiky svým usnesením 

Státnímu fondu životního prostředí 

a Ministerstvu zemědělství, aby při-

pravily podmínky pro spoluúčast státu 

na financování akcí, které pomohou 

završit projekt Čistota vody v nádržích 

Nové Mlýny. Jelikož vody z povodí řeky 

Dyje, respektive také z obcí na Zno-

jemsku přinášely do novomlýnských 

nádrží komunální nečistoty, usiloval 

jsem o přidělení nejen krajských dotací 

na výstavbu potřebné infrastruktury,“ 

konstatuje Vlastimil Gabrhel.

Peníze na výstavbu nové kanaliza-

ce či čistíren odpadních vod přijdou 

na Znojemsko také ze Státního fondu 

životního prostředí. Jestliže se bude kraj 

podílet na fi nancování pěti procenty, 

SFŽP přispěje z pětaosmdesáti procent. 

Pro obce pak zbývá desetiprocentní 

spoluúčast.

„Předpokládá se, že budovat se za-

čne v srpnu letošního roku. Stavby mu-

síme dokončit nejpozději v závěru září 

Obce Znojemska dostaly podporu
pro výstavbu kanalizace a ČOV

Svazek VAK Znojemsko obdrží ze zvláštního účtu pro vodní 

hospodářství z prostředků Jihomoravského kraje dotace na vý-

stavbu kanalizací :

Jeden z mála pozemků v majetku 

města Znojma, který se má dočkat 

zastavění rodinnými domy, se na-

chází u kulturního domu v městské 

části Oblekovice. Zatím tu však chybí 

potřebná technická infrastruktura.

„Dokumentaci pro územní roz-

hodnutí na  stavbu pro město zpra-

covává firma Znojmoprojekt. Rada 

města sleduje pečlivě jednotlivé kroky. 

V současné době se například zabývala 

textem smlouvy o přeložce nadzem-

ního vedení vysokého napětí, které 

vede dotčenou lokalitou. Důležitým 

Radnice chce oblekovické 
pozemky nabídnout lidem

krokem bude připojení celé lokality 

k distribuční soustavě. Je zřejmé, že 

na možnost stavět v této části města 

čeká řada Znojmáků,“ konstatuje sta-

rosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 

Město Znojmo se v  této lokali-

tě podílí na  přípravě potřebné do-

kumentace a  vybuduje sítě, komu-

nikace, osvětlení, tedy technickou 

infrastrukturu. 

Poté budou stavební parcely na-

bídnuty občanům k prodeji. Dá se oče-

kávat, že nabídka přijde nejdřív v dru-

hé polovině příštího roku.  xa

Nové dopravní značky, které ná-

vštěvníky Znojma směrují na záchytná 

parkoviště ve městě, jsou instalovány. 

Při vjezdu do města se tedy mohou 

řidiči seznámit se základními mož-

nostmi parkování. Na  informačních 

tabulích jsou vyznačena jednotlivá 

parkoviště na ulici Jana Palacha, ná-

městí Svobody nebo náměstí Repub-

liky. Na náměstí Svobody I a II navíc 

slouží také pohyblivé značení s aktu-

ální informací Volno nebo Obsazeno. 

Stejný elektronický informační systém 

bude s největší pravděpodobností bě-

hem prázdnin nainstalován i na par-

kovišti na ulici Jana Palacha.  xa

Navigační systém 
usnadňuje orientaci

Odkanalizování obcí v Národním 

parku Podyjí a v jeho ochranném 

pásmu – 5.444.100 Kč – výstavba 

kanalizace a ČOV 

Kanalizace a  ČOV Branišovi-

ce, Bohutice a  Olbramovice – 

7.451.300 Kč – výstavba kanalizace 

a ČOV

Splašková kanalizace městyse 

Olbramkostel a výtlak splaškových 

vod s napojením na kanalizační 

síť obce Žerůtky – 1.921.100 Kč – 

výstavba kanalizace 

Splašková kanalizace Suchohrdly 

u Miroslavi – 1.593.000 Kč – vý-

stavba kanalizace – staveniště bylo 

předáno 4. 7. 2014, práce budou 

zahájeny během příštího týdne 

Vítonice – kanalizace – 1.262.400 Kč 

– výstavba kanalizace

Splašková kanalizace Načeratice – 

Derfl ice – 2.261.000 Kč – výstavba 

kanalizace

Rekonstrukce a intenzifi kace ČOV 

Prosiměřice – 976.900  Kč – vý-

stavba kanalizace – již se realizuje, 

stavba se blíží ke svému konci

Odkanalizování obcí Valtrovice, 

Křídlůvky – 2.171.900 Kč – výstavba 

kanalizace

2015,“ upozorňuje krajský zastupitel 

Vlastimil Gabrhel.

Nová kanalizace

pro Načeratice a Derfl ice

Radovat se mohou také obyvatelé 

znojemských městských částí Načera-

tice a Derfl ice. Na novou splaškovou 

kanalizaci se napojí na čtyři sta pade-

sát jejich obyvatel. Součástí projektu 

je rovněž intenzifi kace čerpací stanice 

Oblekovice. Výdaje na realizaci pro-

jektu jsou vyčísleny na 52,27 milionů 

korun bez DPH. Dotace od Státního 

fondu životního prostředí má činit čty-

řicet milionů korun a město Znojmo 

se bude podílet částkou 11,7 mil. Kč. 

Zájmové sdružení obcí obdrželo nově 

také  dotaci od Jihomoravského kraje. 

Ta činí 2,261 mil. korun. „Stavba bude 

zahájena co nejdřív,“ konstatuje Vlasti-

mil Gabrhel. Nejzazší termín dokonče-

ní, který zaručuje poskytnutí dotace, je 

konec září roku 2015.  xa

Miliony pro hasiče
Pro sbory dobrovolných hasičů 

obcí JmK schválili krajští zastupitelé 

dotace ve výši 28 milionů korun. Ha-

siči v Načeraticích a Mramoticích tak 

dostanou na provoz 140 000 korun 

a na materiální vybavení 90 000 korun. 

Jde o dotace určené k zajištění a udržení 

akceschopnosti jednotek, které tak mo-

hou koupit či rekonstruovat například 

zásahové požární automobily, cister-

nové stříkačky, zásahovou a pracovní 

výstroj a výzbroj nebo speciální vyba-

vení pro záchranné a likvidační práce. 

„Jednoznačně tyto dotace podporuji,“ 

bez zaváhání uvedl starosta a krajský 

zastupitel Vlastimil Gabrhel.  lp
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ZELEŇ KOLEM ROTUNDY 

Sadové úpravy kolem opraveného 

okolí rotundy sv. Kateřiny budou 

hotovy do 31. srpna 2014. Lidé si 

je budou moci prohlédnout na-

příklad v době konání vinobraní, 

kdy bude před rotundou opět 

postaven degustační stan vín VOC 

ZNOJMO.

DOTACE PRO VINOBRANÍ

Rada města schválila přijetí do-

tace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje pro Znojemskou Besedu. 

Dotace 55 000 korun bude použita 

v rámci Znojemského historického 

vinobraní na  kulturní program 

na hlavní tribuně na Masarykově 

náměstí.

STŘÍBRO Z LONDÝNA

Stoupající množství ocenění vín 

VOC Znojmo, a to i na mezinárod-

ním poli, je důkazem, jak vysokou 

kvalitu vybraná vína Znojemské 

vinařské podoblasti mají.  Zatím 

poslední mezinárodní úspěch 

vína originální certifikace přišel 

z Londýna. Ryzlink rýnský VOC 

Znojmo 2012 VINO HORT si z De-

canter World Wine Awards přivezl 

stříbrnou medaili. 

DVĚ VELKÉ ZLATÉ A NEJLEPŠÍ 

VÍNO K TOMU

Vinařství Vinice-Hnanice do-

sáhlo fenomenálního úspěchu 

na mezinárodní soutěži IWC v San 

Francisku. 

V ostré konkurenci z celého světa 

získala jejich vína čtyři medaile, 

z toho dvě velké zlaté a Irsai Oliver 

2013 pozdní sběr byl vyhodnocen 

jako nejlepší víno své kategorie. 

Ocenění získaly Irsai Oliver 2013 

pozdní sběr – velkou zlatou me-

daili, druhou velkou zlatou má 

Veltlínské zelené 2013 VOC Znoj-

mo, stříbrnou medaili Sauvignon 

2013 VOC Znojmo a bronzovou 

Pálava 2013 pozdní sběr. Vinařství 

pěstuje vlastní hrozny poblíž Ná-

rodního parku Podyjí. 

PO EPILEPTICKÉM ZÁCHVATU 

SKONČILA V NEMOCNICI

Obsluha kamerového systému 

městské policie si na monitoru 

jedné z obrazovek všimla dvojice 

mužů, kteří se na ulici pokoušeli 

zvednout na  zemi ležící ženu. 

Na místo byl vyslán strážník okrs-

kář, který se ihned chopil první 

pomoci. Žena prodělala pravdě-

podobně epileptický záchvat, 

upadla na chodník a poranila se 

na hlavě. Po příjezdu zdravotnické 

záchranné služby byla převezena 

do znojemské nemocnice. 

STALO SE

Úpravy čtyř křižovatek, které se 

nacházejí buď přímo, nebo v  oko-

lí Máchova náměstí ve Znojmě, cílí 

na  zvýšení bezpečnosti silničního 

provozu v této oblasti.

„Zejména nám jde o bezpečnost 

chodců, kteří byli dosud nuceni pře-

konávat zbytečně dlouhou vzdále-

nost hlavně při přechodu komunika-

cí na ulicích Smetanova a  Jiráskova 

v místech, kde ústí do ulice Roosevel-

tovy. Úpravy si vyžádaly i přechody 

na ulicích Fischerova a  Janáčkova,“ 

upozorňuje starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel. 

Předmětem díla je úprava rozměr-

ných křižovatek ulic Smetanova-Ro-

oseveltova a Jiráskova-Rooseveltova, 

ale také čtyř přiléhajících přechodů 

na ulicích Smetanova, Jiráskova, Fis-

cherova a Janáčkova a dvou přechodů 

přes Rooseveltovu ulici.  

„Oblouk křižovatek se změní. Ko-

munikace se zúží osazením silničních 

Křižovatky u Máchova náměs�  
budou pro chodce bezpečnější

a  chodníkových obrubníků v  nové 

trase. Zvětší se tím přiléhající zelené 

a dlážděné plochy,“ vysvětluje starosta. 

Důležité je, že součástí stavby bude 

i nasvětlení všech nově řešených pře-

chodů. 

Zatímco komunikace na ulicích 

Smetanova, Jiráskova, Janáčkova a Fis-

cherova jsou ve správě města, spravuje 

hlavní komunikaci na Rooseveltově 

ulici Správa a údržba silnic Jihomorav-

ského kraje (SÚS JmK). 

Ta počítá po dokončení městské 

investice, která přijde znojemskou 

radnici na 1,57 mil. korun bez DPH, 

s rekonstrukcí povrchu na Roosevel-

tově ulici. Připravuje se v souvislosti 

s rekonstrukcí mostů přes tratě Čes-

kých drah a spočívá pouze ve výměně 

vrchní vrstvy vozovky v tloušťce pěti 

centimetrů.

V žádném případě se nepočítá se 

stavbou okružní křižovatky v místech 

spojení ulic Palackého, Roosevelto-

va, 28. října, respektive Resslovy, jak 

se o tom, hovořilo z iniciativy města 

Znojma v dřívějších letech. „Vždy exis-

tovalo několik zásadních důvodů, proč 

v tomto místě není umístění okružní 

křižovatky vhodné,“ konstatoval pro 

Znojemské LISTY vedoucí znojemské 

oblasti SÚS JmK Zdeněk Komůrka. 

Jedním z důvodů je, že v podstatě jde 

o dvě křižovatky po sobě následující. 

Navíc by byl například nutný zásah 

do soukromých pozemků a komuni-

kace by se hodně přiblížila k obytným 

domům.  xa

Zřízení nové železniční zastáv-

ky u nemocnice, o něž vedení měs-

ta Znojma usiluje už nějaký čas, je 

zase o krok blíž. Radní totiž souhla-

sili s  umístěním nového zemního 

kabelového vedení nízkého napětí 

do pozemku města, včetně uzavření 

příslušné smlouvy, která mimo jiné 

Železniční zastávka u nemocnice blíž
zahrnuje právo vstupu na pozemek 

například kvůli opravám nebo údrž-

bě kabelu. 

„Město Znojmo vychází vstříc in-

vestorovi akce, kterým je Správa že-

lezniční dopravní cesty,“ potvrzuje 

starosta Vlastimil Gabrhel. Pozemek, 

na němž se stavba realizuje, patří to-

tiž Znojmu. Kromě úpravy rozvodů 

nízkého napětí a osvětlení, které jsou 

nyní na řadě, se vybuduje železniční 

spodek a nástupiště. „Lidé, kteří poje-

dou z okolí vlakem do nemocnice, se 

již nebudou muset trmácet přes celé 

město,“ konstatuje starosta. Stavba se 

zahájí v příštím roce.  xa

O případných dopravních 

omezeních, ke kterým 

v souvislosti s rekonstrukcí 

dojde, budou chodci i motoristé 

aktuálně informováni 

na webových stránkách 

www.znojmocity.cz (Novinky). 
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

21. srpna. Uzávěrka je 11. srpna. 

LISTY vychází během července 

a srpna pouze jedenkrát za měsíc!

KVALITA VODY KE KOUPÁNÍ

Kvalitu vody ke koupání na přehra-

dách, řekách a v rybnících v celé 

republice zjistíte na www.koupa-

civody.cz

HOUBAŘSKÁ PORADNA

Houbařská poradna při Jihomo-

ravském muzeu ve Znojmě je pro 

zájemce otevřena v sezoně každé 

pondělí od 15.00 do 16.00 hodin. 

Poradnu vede Radomír Němec, tel.: 

515 282 232.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 24. 7. od 7.15 do 9.30 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: Hradiště 

– celá obec.

Dne 28. 7. a  30. 7. od  7.15 

do  17.00 hod. ZNOJMO, PŘÍ-

MĚTICE: Vypnutá část: Provozy 

a  zařízení napájené z  trafosta-

nice Přímětická – Sběr. suroviny 

620783, Přímětická 68, 74, 75a, 

77–79. Penny market, benzinka 

(Ing. Dryml), zeměd. škola – skle-

níky a další podnikatelé a zahra-

dy. TS U Lesíka 620802, TS Penzi-

on u Lesíka 703053, ul. U Lesíka 

všechna popis. čísla a penzion. TS 

Pražská – zahrádky pravá a  levá 

str. 620779, 620780, ul. Pražská 

zahrady po obou str., TS Přímětická 

dřev. závod 620784, TS Přímětice – 

školní statek 620434. 

Dne 31. 7. od 8.45 do 16.15 hod. 

ZNOJMO, PŘÍMĚTICE: Vypnutá 

část: ulice Hlavní 110/7 a113/5.

ZBRAŇOVÁ AMNESTIE 

DO KONCE ROKU

Až do 31. prosince 2014 mohou 

lidé beztrestně odevzdat na kte-

rémkoliv policejním útvaru zbraně 

(včetně loveckých či historických), 

jejich hlavní části a střelivo, které 

jejich držitel přechovává bez po-

volení. Umožňuje jim to takzvaná 

zbraňová amnestie. 

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 6. srpna proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschopnos-

ti sirén se provádí nepřerušovaným 

tónem po dobu 140 vteřin.

ZUBNÍ POHOTOVOST

Ve Znojmě je zubní pohotovost 

podle rozpisu služeb lékařů. In-

formace o aktuálním místě zubní 

pohotovosti na tel.: 515 215 222. 

So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

„Využili jsme zvýšené poptávky 

na trhu po dřevěných odpadech a do-

mluvili se se společností .A.S.A. EKO 

Znojmo na vytřídění dřevěné hmoty 

z  velkoobjemového odpadu, která 

bude sloužit k dalšímu materiálovému 

využití, což by mělo přinést úsporu 

až jeden milion korun ročně. Navíc je 

tento přístup daleko šetrnější k život-

nímu prostředí,“ hlásí starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel.

Asi třicet procent velkoobjemového 

odpadu, který občané na sběrné dvory 

dovezou, tvoří použitý dřevěný nábytek 

a ostatní dřevěná hmota. Tento odpad 

Likvidace odpadu bude levnější

se až doposud celý odvezl na skládku 

a skládkoval. Nyní se z něj ale nově 

bude třídit právě dřevěná hmota. „Tak-

to vytříděný dřevěný odpad budeme 

moci nabídnout k následnému mate-

riálovému využití, čímž získáme určité 

fi nanční prostředky. Navíc na skládku 

odvezeme menší množství odpadů, což 

přinese další úspory,“ dodává starosta.

„S  firmou .A.S.A. EKO Znojmo 

jsme proto vyjednali nové finanční 

podmínky a očekáváme, že každoroč-

ně ušetříme až jeden milion korun. Je 

to jeden z dalších strategických kroků 

směrem k efektivitě a hospodárnosti, 

ze kterých profi tují i občané. Právě díky 

našemu strategickému přístupu jsme 

mohli letos snížit poplatek za odpady 

z pětistovky na čtyři sta korun,“ při-

pomíná starosta. Znojmo patří mezi 

nejúspěšnější města v nakládání s od-

pady vůbec. V roce 2011 otevřelo novou 

kompostárnu v Únanově, díky níž se 

snížily náklady na likvidaci bioodpadu 

na polovinu. V roce 2012 bylo Znojmo 

společností EKO-KOM vyhodnoceno 

jako nejlepší v třídění odpadů v rámci 

Jihomoravského kraje. V letošním roce 

zase zahájilo bezplatnou distribuci ná-

dob na biodpad. Z aktivní politiky měs-

ta v nakládání s odpady těží i občané. 

Poplatek za popelnice byl letos po ně-

kolika letech snížen z pěti set na čtyři 

sta korun a město od jara nově sváží 

biodpad zdarma.  zp

Na  Městském úřadě ve  Znojmě 

došlo s posledním červnovým dnem 

k organizačním změnám, které na žá-

dost tajemnice odsouhlasila rada 

města. 

„Organizační změny vyplynuly 

z mapování procesů na našem úřadě. 

Vycházela jsem i z poznatků jiných 

městských úřadů, jako např. Písek, 

Beroun, Kolín, Jihlava, Přerov nebo 

Uherské Hradiště. Tyto změny po-

vedou k přehlednější a  efektivnější 

práci našich odborů a  oddělení, 

aniž bychom navyšovali počty úřed-

níků,“ říká tajemnice úřadu Olga 

Organizační změny na městském úřadě
Neulingerová. Dnes již bývalý od-

bor investic a správy nemovitostí byl 

k 30. 6. 2014 zrušen a poté rozdělen 

do dvou nových odborů – na odbor 

investic a technických služeb a odbor 

majetkový.  

Nově vznikl také odbor územní-

ho plánování a strategického rozvoje. 

„Všichni noví vedoucí těchto odborů, 

tedy Karel Bartušek, Sandra Neulinge-

rová a Jana Antošová, prošli řádným 

výběrovým řízením. Všichni byli také 

zaměstnanci úřadu před touto novou 

funkcí, a chod úřadu tak dobře znají,“ 

dodává Neulingerová. Změny se týkají 

Čtyři roky mravenčí práce před-

cházely vydání nového Územního 

plánu Znojma, který schválilo svým 

usnesením Zastupitelstvo města 

Znojma na svém včerejším zasedání.

Z hlediska obce jde o nejdůležitější 

nástroj územního plánování. O poříze-

ní nového plánu, který aktualizuje ten 

předchozí z roku 2000, se rozhodlo 

v roce 2010. Téměř dva roky se pro-

jednával koncept územního plánu. 

V září 2011 se pak uskutečnilo veřej-

né jednání, po kterém mohl kdokoliv 

uplatnit k dokumentaci své námitky 

a připomínky. Nechyběla samozřejmě 

stanoviska dotčených orgánů, jako 

například odboru životního prostředí 

Krajského úřadu Jihomoravského kra-

je, Ministerstva dopravy nebo Minis-

terstva kultury. S nimi se pak projednal 

návrh územního plánu a vyhodno-

tila se jejich stanoviska, případně se 

Znojmo má nový územní plán
podnikly kroky v některých sporných 

záležitostech. Poté se návrh projednal 

také s veřejností. 

„Je zřejmé, že proces přípravy 

územního plánu je velmi složitý a také 

časově náročný,“ upozorňuje starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel, který je 

také určeným zastupitelem pro otázky 

územního plánování. „Je to zásad-

ní dokument, který určuje koncepci 

územního rozvoje obce.  To znamená, 

že vymezuje zastavěné území, určuje 

zastavitelné plochy či plochy pro veřej-

ně prospěšné stavby. A také stanovuje 

podmínky využití těchto ploch. Bez 

územního plánu nelze ve městě nebo 

obci vymezit plochy pro novou výstav-

bu. V řadě případů je také podmínkou 

pro poskytování prostředků z veřej-

ných rozpočtů,“ připomíná starosta. 

Zpracování Územního plánu 

Znojmo spolufinancovala Evropská 

unie v rámci Integrovaného operační-

ho programu, oblast intervence, pod-

pora tvorby a aktualizace územních 

plánů obcí s ohledem na udržitelný 

rozvoj.

Proč bylo nutné zpracovat

nový dokument? 

Územní plán Znojma z roku 2000 

byl pořízen společně pro město Znoj-

mo a obce Dobšice, Kuchařovice, Nový 

Šaldorf-Sedlešovice a Suchohrdly. Za-

stupitelstvo města Znojma schválilo 

postupně devět změn, které zahrnují 

více než sto změn dílčích. Je nasnadě, 

že to činí dokumentaci zejména pro 

veřejnost velmi nepřehlednou.

K vypracování nového územního 

plánu nutí obce i novela stavebního 

zákona. Limitní termín je rok 2020. 

Poté bude povinností dokument každé 

čtyři roky aktualizovat.  xa

ještě dvou odborů. U odboru dopravy 

byla zrušena oddělení registru vozidel, 

registr řidičů a oddělení zkušebních 

komisařů. 

Od 1. 7. 2014 patří registr vozidel 

a registr řidičů pod správní oddělení. 

„Znojmáci si tak nově budou moci za-

registrovat své vozidlo každý den a ni-

koliv pouze v pondělí a ve středu, jako 

tomu bylo doposud,“ vysvětluje změny 

Neulingerová. Pod organizační odbor 

také nově spadá oddělení správy dat 

a informačních systémů a od nového 

roku, přesněji od 1. 1. 2015, i oddělení 

přestupků.  zp

Vytřídění dřevěné hmoty 

přinese úsporu až milion ročně.
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Rekonstrukce kašny
si vyžádá tři miliony

Městský úřad informuje

Dost bylo krve! Legendární věta 

císaře Napoleona, která zastavila 

bitvu u Znojma, zachránila mnoho 

životů a město před zničením. Pro 

53 obětí už bylo pozdě. Umřeli patrně 

v některém z dobšických lazaretů, či 

přímo na bitevním poli. Hromadný 

hrob 52 chlapců, většinou ve věku 

16–18 let, a jedné ženy byl odkryt při 

výstavbě supermarketu. Ostatky byly 

přeneseny na městský hřbitov, kde 

hrob do této doby připomínala pouze 

hromada hlíny a malá destička.

Z  iniciativy organizátorů vzpo-

mínkových akcí Znojmo-Dobšice 

1809 byl 11. července na tomto místě 

slavnostně vztyčen symbolický dřevě-

ný kříž. Restaurátor Robert Tuček ho 

vyrobil z více jak 300 let starého jed-

lového dřeva. Materiál pochází z kro-

vů kostela sv. Havla v Dřevosticích 

na Přerovsku, kde byl za Napoleona 

válečný lazaret. Dochází tak k sym-

bolickému spojení dvou moravských 

lokalit, kterými prošly napoleonské 

války.  lp

� Více jak dva metry vysoký kříž je opraco-
ván technologií starou několik století. Není 
natřen, ale opálen plameny ohně, jakožto 
symbolem utrpení padlých.  Foto: Archiv ZL� Svůj strom si zasadily desítky lidí včetně mladých skautů. Foto: Archiv ZL

Nad hrobem padlých 
z bitvy už stojí kříž

Rekonstrukce celé kašny z dolní-

ho parku zdárně pokračuje. Původně 

se počítalo pouze s rekonstrukcí její 

nádrže. Postupně však byly odha-

leny skryté problémy. Při rozebrání 

kašny byly zjištěny pevnostní defekty, 

přestárlé vystrojení (čerpadla, stará 

přípojka vody a další) i nekompakt-

nost podloží, na kterém kašna stojí. 

Proto byla rekonstrukce tělesa kašny 

do projektu revitalizace dolní části 

parku zařazena dodatečně.

Rekonstrukce celé kašny bude stát 

3 281 471 korun bez DPH. Dvě třetiny 

této částky připadají na výrobu nového 

dna a profi lovaných stěn nádrže z tzv. 

výdusků (speciálně tvarovaný beton, 

který imituje stávající profi lace nádr-

že), nové vystrojení a osvětlení. 

Tři sta tisíc korun pak stojí de-

montáž a zpětná montáž středu kašny 

odborným pracovníkem. „Jelikož se 

jedná o kulturní památku, musíme 

postupovat podle závazného stano-

viska památkářů,“ vysvětlila mluvčí 

města Zuzana Pastrňáková. Zbytek 

ceny obsahuje základové konstrukce, 

zemní práce, novou kanalizaci, arche-

ologický dohled, odvoz a uskladnění 

sutí na skládce a přesuny hmot.  zp, lp

Jednašedesát nových stromů 

přibylo v právě revitalizované dolní 

části městského parku. Pětačtyřicet 

z nich adoptovali občané a někteří si 

je také za pomoci pracovníků měst-

ské zeleně sami zasadili. 

Adoptivního majitele získalo také 

dalších patnáct stávajících již vzrost-

Dolní park je bohatší
o šedesátku stromů

lých stromů. Každý nově vysazený 

strom byl označen tabulkou se jmé-

nem svého adoptivního rodiče nebo 

i celé skupiny. Příkladem za všechny 

jsou členové znojemských skautů, kte-

ří vysazením svého stromu obohatili, 

jako mnoho jiných občanů, městskou 

zeleň.  lp

V předprodeji si už teď  můžete 

pořídit levnější permanentku na oba 

dny Znojemského historického vi-

nobraní. 

Za zvýhodněnou cenu (280 Kč) 

ji lze až do 31. srpna koupit v TIC 

Obroková a v síti Ticketpro. Se slevou 

(230 Kč za permanentku) mohou po-

čítat studenti, osoby nad 60 let a také 

podnikatelé s provozovnami v centru 

města v uzavřené zóně. 

Vstup zdarma budou mít držitelé 

průkazu ZTP, ZTP/P a děti do 15 let, 

Navš
 vte vinobraní levněji
které se prokážou dokladem potvr-

zujícím věk (např. kartou pojištěnce, 

popřípadě dokladem nejlépe s fotkou). 

Na děti, kterým již 15 let bylo, se volný 

vstup nevztahuje! U ZTP/P je jeden 

člověk jako doprovod zdarma. 

Využijte-li této příležitosti a zajis-

títe si vstupenky na největší slavnost 

vína s předstihem, můžete se těšit nejen 

na burčák a víno, ale také na velkolepý 

historický průvod nebo na legendární 

kapelu Olympic. Podrobný program viz 

www.znojemskevinorani.cz. lp
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

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

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

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

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

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

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

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

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

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

372,- Kè 

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

instalace a nastavení zdarma

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

Strážníci městské policie varují 

občany před dalšími šmejdy, kteří 

se objevily v ulicích Znojma. „Máme 

indicie, že nekalí prodejci zboží, tak-

zvaní šmejdi, pod záminkou ankety 

sbírají od občanů v ulicích města te-

lefonní čísla. Poté dotyčného pozvou 

telefonním rozhovorem na  nějaké 

místo, aby si převzal výherní věcnou 

cenu. Na udaném místě však nedo-

chází k předání slibované ceny, ale 

ke klasickému nabízení zboží formou 

předváděcí akce,“ popsal zkušenost 

Petr Hladký, manažer prevence kri-

minality města Znojma.

Policisté proto apelují na občany, 

aby v podobných anketách nereagovali 

na pozvání a především cizím lidem 

neuváděli své nacionále, ani jiné citlivé 

údaje včetně telefonních čísel. „Po-

kud byl někdo na ulici za podobným 

účelem osloven, uvítáme, když nám 

bezodkladně poté oznámí tuto sku-

tečnost na bezplatné telefonní lince 

156,“ požádal spoluobčany Petr Hlad-

ký. Samozřejmě občané mohou využít 

i tísňovou linku 158 Policie ČR.  lp

Varování 
před šmejdy

 Psy, kočky, ale i  zatoulaného 

hada zachránili strážníci Městské po-

licie Znojmo. Od začátku roku odchy-

tili již čtyřiaosmdesát zvířat a dalších 

osm uhynulých předali do kafi lérie.

„Většinou jsou odchyceni pejsci 

pobíhající po ulicích města. Pokud ne-

zjistíme jejich majitele, umísťujeme je 

do městského útulku v Načeraticích,“ 

osvětlil Petr Hladký, manažer prevence 

kriminality města Znojma.

Občas musí městská policie zvlád-

nout i odchyt zvířete, které není běž-

ným domácím mazlíčkem. V polovině 

června tak vyjela hlídka na Krapkovu 

ulici, kde na zahradě rodinného domu 

pobývala zmije obecná. Její návště-

va obyvatele domu příliš nepotěši-

la. Strážníci při odchytu hada, který 

patří mezi kriticky ohrožené druhy, 

postupovali opatrně, aby ho nezranili 

a zároveň sebe nevystavili zbytečnému 

riziku. Odchyt se podařil a zmije byla 

vypuštěna zpět do přírody mimo měst-

skou zástavbu.

Na  začátku prázdnin také po-

máhali strážníci holubovi, který si 

Strážníci překvapili hada
na nečekané návštěvě

za přechodný po-

byt zvolil balkon 

bytu na  Máchově 

náměstí. „Obvyk-

le takové případy 

u zákonem nechrá-

něných a  volně 

v  přírodě žijících 

zvířat, kam holu-

bi patří, neřešíme. 

Přesto jsme jako 

u  každého přija-

tého  oznámení 

věc prověřili. Již 

na  první pohled 

bylo zřejmé, že se 

jedná o vyšlechtě-

ného holuba, který 

kvůli zraněnému 

křídlu nemohl lé-

tat. Byl to sportov-

ní holub a naštěstí měl na nožce krou-

žek s identifi kačními údaji. Díky tomu 

se nám nakonec podařilo informovat 

majitele pobývajícího až v Praze, aby 

si zraněného holuba vyzvedl,“ konsta-

toval Petr Hladký.  lp

Pokud občané uvidí zatoulané 

nebo uhynulé zvíře v městské 

zástavbě, mohou volat na linku 

156 nebo 515 225 555.

� Zraněný sportovní holub našel svého majitele. 
 Foto: Archiv MP Znojmo
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Prodavač/ka 

Ladner/In

Lebzelterei Cafe Konditorei 

Schmid e.U.

Maissau 44 km

offi  ce@lebkuchenschmid.at

+43/2958/82249-0 Martin Schmid

Prodavač/ka s obsluhou, částečný 

úvazek (i víkendy), prac.doba 

může být dohodou, možné jako 

vedlejší zaměstnání. Mzda dle KS 

od 7,45 EUR/hod. brutto.

Pracovník/ce do výroby

Produktionsmitarbeiter/In

Jungbunzlauer Austria KG

Wulzeshofen 40 km

offi  ce.phf@jungbunzlauer.com 

+43/2527/200131 Claudia Luckner

Podnik v oboru biotechnologie hledá 

pracovníka do výroby. Min. mzda 

1.841,22 EUR/měs. brutto. 

Pomocný skladník

Lagerhelfer/In

J.u.A. Frischeis

Stockerau 60 km

bewerbung@frischeis.com

+43/2266/605-64 Petra Leiss

Velkoobchod dřevem. Práce 

na směny 6–14h. a 14–22h.

Min. mzda dle KS 1.454 EUR/měs. 

brutto + příplatky za kvalifi kaci 

a zkušenosti.

Prodejce oken a dveří 

Mitarbeiter für Fenster- und 

Türenverkauf

Fenster Regner

Wien 90 km

offi  ce@fenster-regner.at

+43/1/278 2217 Thomas Regner

Instalatér klimatizací

Installateur Klimatechniker

Randstad Austria GmbH

Wien 100 km

wien@randstad.at

+43/1/89202040

Údržba a opravy, servis chladících 

a klimatizačních jednotek, 

instalace potrubí, montáže. Mzda 

od 1.977,28 EUR/měs. brutto + diety, 

příplatky.

Uklízeč/ka 

Raumpfl egerIn

Dusmann-Service 

Hollabrunn – Mistelbach 35–60 km

+43/2952/9004-95518 

Herr Scheithauer

Práce na 5 hodin týdně.

Mzda odpovídající min.mzdě při 

plném úvazku 1.358 EUR/měs. brutto.

Výpomoc do potravinářské výroby 

Produktionshilfskraft

Mayer Martin

Hollabrunn 35 km

offi  ce@tti.it 

+43/5/7505-1210

Potravinářská výroba, práce 

na směny. Min. mzda dle KS 8,76 

EUR/hod. brutto + možné příplatky.

Výpomoc v domácnosti

Haushaltshilfe

Frittum Maria Anna

Sierndorf 55 km

frittum@trauerhilfe.at

Vedení domácnosti vč. vaření pro 

5tičlennou domácnost na plný 

úvazek. Úklid v pohřební síni, 

kanceláře a sociálních zařízení. 

3x týdně Obermallebarn, 2x týdně 

Langenzersdorf. K jízdám mezi 

pracovišti nabízíme fi remní auto.

Min.mzda dle KS 1.461,81 EUR/měs. 

brutto + možné příplatky.

Automechanik

Kraftfahrzeugtechniker

Rudolf Brachtl e.U.

Laa an der Thaya 35 km

+43/676/9254033 Ing. Rudolf Brachtl

Pracovní doba PO–PÁ 7.30–12.00 

a 13.00–16.00 hod., jednou týdně 

do 15.00 hod. Min. mzda dle KS 

2.177,05 EUR/měs. brutto.

PRÁCE V ČESKU
LAA BOMBA SHOPPING CENTER 

HEVLÍN

přijme

Obsluhující personál

– servírky – číšníky

Kontakt: pí Háhnová tel.: 724 724 130 

POMOCNÍK PRO VÝSEV TRÁVNÍKU

Nabízíme 4 pracovní místa na pozici 

pomocník (brigádník od 18 let) 

pro výsev trávníku, tato pozice je 

vhodná pro ženy. Min. vzdělání – 

základní. Pracovní poměr – DPP. 

Pracovní úvazek plný. 

Nástup možný ihned. 

V případě zájmu nás kontaktujte 

na e-mail dukyas@seznam.cz nebo 

v kanceláři společnosti  DUKY, a.s. 

na Horním náměstí 10 ve Znojmě, 

tel.: 602 581 042

Městský úřad informuje

PRÁCE V RAKOUSKU Podnikatelský
inkubátor

www.znojmokolumbus.cz

Podnikatelský inkubátor Znojmo 
sídlí na náměs�  Armády 8. 

Přijďte se podívat, kde můžete začít 
svou úspěšnou kariéru! 

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

PŘÍLEŽITOST
PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

� NÁJEM ZDARMA
� INTERNET ZDARMA
� RECEPČNÍ SLUŽBY ZDARMA
� REKLAMA ZDARMA
� ZVÝHODNĚNÉ ÚČETNICTVÍ

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnosti k jednotlivým inzerátům 
i rozšířenou nabídku najdete na www.
znojmokolumbus.cz. V případě zájmu 
o danou pozici kontaktuje přímo za-
městnavatele, který je uveden v inzerá-
tu. Městský úřad práci nezprostředko-

vává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.



8 ZNOJEMSKÉ LISTYSpolečnost

Lucie Vystrčilová se stala tisící ab-

solventkou Soukromé vysoké školy 

ekonomické (dále SVŠE). Na jediné 

znojemské vysoké škole studovala 

veřejnou správu.

  „V tom oboru jsem se našla. Čím 

víc jsem do něho pronikala, tím více mě 

bavil. Byla jsem na škole moc spokojená 

a asi už nepoznám takovou rodinnou 

atmosféru a přátelské vztahy jako jsem 

zažila na této škole. Nemohu na ni říct 

nic špatného,“ zcela spontánně hodno-

tila studijní léta čerstvá bakalářka Lucie 

Vystrčilová. 

Radost tak udělala především ve-

dení vysoké školy – rektorce Haně Bře-

zinové, Júlii Nielsen, prorektorce pro 

vnější vztahy a prorektoru pro studijní 

činnost a rozvoj školy Pavlu Štohlo-

vi. Ten se před novináři, kteří se sešli 

v městském divadle, dušoval, že tahle 

chvála opravdu není předem domluve-

ná. V rámci slavnostní promoce přišel 

do divadla poblahopřát tisící absol-

ventce také starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel. 

Vychovat tisíc absolventů, kteří jsou 

velmi úspěšní při získávání zaměstnání, 

není jednoduché, ale pro školu je to 

prestižní vizitka. „Soukromá vysoká 

škola začínala jen s dvaasedmdesáti 

studenty a od začátku si budovala vý-

borné renomé. Již v roce 2005 zachytila 

dobu velkého zájmu o kombinované 

studium. A studenti se hlásili. Slyšeli, 

že je kvalitní. Přestože má padesáti-

procentní „úmrtnost“, což je hodně. 

Ale to bylo a je dáno vysokou kvalitou 

výuky a kladenými nároky na studenty 

během studia. Takže vychovat tisícího 

absolventa, pokud nechcete z těchto 

nároků slevit, dá opravdu hodně práce.  

Laťka zůstává stále vysoko a jen velice 

málo našich absolventů je evidováno 

na úřadě práce. Pokud se tak stane, je 

to vždy jen na krátkou dobu,“ vysvětlila 

rektorka Hana Březinová 

„Naši absolventi, kteří navazují 

na magisterské studium na veřejných 

vysokých školách nemají problém je 

zvládnout,“ doplnil Pavel Štohl. lp

Tisící absolvent školy s vysokou laťkou
LUCIE VYSTRČILOVÁ: DÍKY ZDEJŠÍ 

VYSOKÉ ŠKOLE JSEM VYROSTLA

Ač pocházíte z učitelské rodiny, svo-

ji budoucí profesi jste nasměrovala 

na  management a  marketing. Jak 

vidíte dobrého managera? 

Musí mít výborné komunikační, 

organizační, řídicí a tvůrčí schopnosti. 

Tohle je přesně moje parketa. A chce to 

také zdravé sebevědomí.

Měla jste ho, když jste nastoupila 

na SVŠE?

Vůbec! Hodně jsem díky škole „vy-

rostla“. Naučila jsem se nepodceňovat 

se a pojmenovat své hodnoty.

Co bylo na studiu nejtěžší?

Z  oboru jednoznačně mikro 

a makroekonomie. Musela jsem sed-

nout a drtit se. Jinak nebyla šance to 

zvládnout. A taky zjištění, že vysoká 

škola není střední. Nebyl to gympl, 

kam jsem chodila. Na vysoké kope 

člověk sám za sebe! Nikdo vás jako 

na střední nenabádá učit se. Je to jen 

na vás.

Měla jste spolužáky, kteří to vzdali?

Měla. Právě hned v prvním se-

mestru. Spousta z nich si myslela, že 

když je to soukromá škola, zaplatí 

a mají to v kapse, ale tak to opravdu 

nefunguje. Bylo jich hodně a myslím, 

že udělali chybu. Vysokoškolské studi-

um je hodně důležité.

Ovládáte jazyky. Máte ambice prosa-

dit se v zahraničí?

Domluvím se anglicky, ale více mě 

táhne němčina, tak snad v Rakousku. 

Určitě bych ráda, i když se trochu bo-

jím cizího prostředí, ale třeba přijde 

zajímavá nabídka… 

Konkrétně jaká?

Práce, která mě bude bavit s odpo-

vídající ohodnocením, ale v budoucnu 

bych byla ráda vlastní paní, měla svoji 

fi rmu.

� Tisící absolventce SVŠE, dnes již bakalářce Lucii Vystrčilové poblahopřáli také starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel a rektorka Hana Březinová.   Foto: Zdeněk Mikeš

O jakou výši platu si může vysoko-

školsky vzdělaný člověk říci?

Aspoň třicet tisíc. To je podle mě 

základ.

Žena má při budování kariéry obec-

ně těžší pozici než muž. Dovedete si 

představit skloubit kariéru a rodinu?

Určitě. O rodině uvažuji a v dnešní 

době se s takovým modelem musí po-

čítat, jiné řešení není.

A jakou roli hrála při studium vaše 

rodina?

Velmi důležitou a nešlo jen o pří-

spěvek fi nanční. Já jsem si také na ško-

lu z velké části vydělávala sama. Velkou 

roli hrála i psychická podpora. Před 

těžkou zkoušku mě mamka vždycky 

uklidňovala, že ji zvládnu. A to prostě 

potřebujete slyšet. 

 Ľuba Peterková

Novinkou letošní termínové listiny 

seriálu Kolo pro život je hned první so-

botu po prázdninách Znojmo Burčák 

V září vyrazte na závod seriálu Kola pro život
Tour Kooperativy. Závod se tak přesou-

vá do jednoho z nejhezčích historických 

měst v České republice, které se ne na-

darmo pyšní titulem Historické město 

roku 2010. Závodníci se mohou hlásit 

až do začátku září, a to přes webové 

stránky http://www.kolopro.cz/zav/

Znojmoburcaktour, kde naleznou i veš-

keré další informace.

Znojemskem se můžete projet 

ve třech různých tratích. Délka hlavní 

tratě závodu je 53 km, je možné absol-

vovat i zkrácenou třicetikilometrovou 

trať a fi tness verzi pro rodiče s dětmi 

v délce 16 km. Hlavní závod odstartuje 

přímo v srdci Znojma na Masarykově 

náměstí. Peloton závodníků projede 

Vídeňskou ulicí přes řeku Dyji do Ob-

lekovic. Ostatní dva závody odstar-

tují na nově vybudované cyklostezce 

v Dobšicích a ještě před Oblekovice-

mi se napojí na hlavní trať závodu. 

Z Oblekovic pokračují cyklisté přes 

Načeratický kopec dále do vinařské 

obce Vrbovec. Pouze kategorie fi tness 

se odpojí a přes obec Dyji míří do cíle 

závodu v Dobšicích. 

Připraven bude i bohatý doprovod-

ný program pro malé i velké, který orga-

nizátoři nyní dolaďují. Organizátory jsou 

Miroslav Kučera ve spolupráci s městem 

Znojmem, obcí Dobšice a dalšími obce-

mi, kterými závod projíždí.  zp
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„Lidé si myslí, že plavčíci jen sedí 

a okukují hezké holky,“ pronesl tro-

chu rezignovaně správce znojemské-

ho koupaliště a zároveň šéf plavčíků 

na plovárně v Louce František Svo-

boda. „Občas na mě nadávají, že je 

buzeruji, ale chci, aby byl na plovárně 

pořádek,“ říká s širokým úsměvem.

Než u bazénu začal František Svo-

boda s pravidelným výcvikem svých 

svěřenců Alešem Komárkem, Tomá-

šem Martinkem a Liborem Kratochví-

lem, přiznal, že jejich práce je mnohdy 

náročná. Udržet celý den pozornost 

nad hučícím davem lidí, aby se niko-

mu z návštěvníků nic nestalo, není 

jednoduché. 

OSTRÝ HVIZD 

„Je třeba se neustále dívat, aby 

se někdo nezranil, neskočil jinému 

na hlavu, netopil se nebo neohrožo-

val svým chováním jiné návštěvníky,“ 

vysvětlil Svoboda. Také proto mají 

plavčíci vypracovaný léty osvědče-

ný systém, jak si pozornost udržet. 

Každý z nich má na starosti přesně 

vymezený sektor a po půl hodinách 

se na sektorech střídají „Ono by to ani 

nešlo koukat na stejné místo několik 

hodin, to by nás ten stereotyp za chví-

li otupil a mohli bychom něco lehce 

přehlédnout,“ doplnil slova šéfa jeden 

z plavčíků Libor Kratochvíl. 

O řádný chod plovárny a bezpečí 

tisíce koupajících se lidí se tuto se-

zonu stará pět dívek a šest chlapců. 

V blízkosti vodních ploch je v  jed-

nom okamžiku vždy minimálně šest 

plavčíků. Jejich hlavní pomůckou je 

obyčejná píšťalka. Ostrý hvizd je pro 

neukázněného plavce signálem, že má 

své chování změnit.

„Nejde o buzeraci – někdy stačí 

písknout a předejde se problémům. 

Jindy je to těžší, to když přijde tře-

Nejsme supermani, ale děláme maximum

� Plavčíci jsou nezbytnou součástí plovárny.  Foto: Archiv ZL

ba partička puberťáků. S alkoholem 

do areálu nesmí, ale když už přijdou 

a je jasné, že něco vypili a vyvádí, jsme 

přísní. V krajním případě je z plovár-

ny vyhodíme,“ popisuje zkušenos-

ti plavčík Tomáš Martinek. I za ním 

chodí lidé s výtkami. Nejvíce si prý 

stěžují starší lidé. „Většinou že je ně-

kdo postříkal vodou, ale s  tím musí 

na plovárně počítat,“ pokrčil rameny 

mladý muž. Konfl iktům umí plavčíci 

předcházet, ale problémům s nepři-

způsobivými občany se vyhnout nedá. 

„Jsou hluční více než jiní, a tím obtě-

žují ostatní. Zkouší kouřit, i když je to 

v areálu plovárny zakázané. Na naše 

výzvy reagují podrážděně. Když prý 

neposlouchá doma ani ve škole, nebu-

de poslouchat ani nás. Jenže tady platí 

návštěvní řád, a když ho někdo poruší, 

umíme si s ním poradit. Někdy stačí 

domluva, v horším případě voláme 

městskou policii,“ vysvětluje plavčík 

Aleš Komárek.

NEPLAVEC V HLOUBCE

František Svoboda nutnou autori-

tu plavčíků objasňuje: „Všichni plav-

číci prošli školením. Zvládli testy ze 

zdravovědy, znají první pomoc, jsou 

připraveni fyzicky i psychicky. Musí se 

chovat k lidem slušně, ale nekompro-

misně. Občas sice starší lidé brblají, 

že je poučuje mladý kluk nebo holka, 

ale oni to dělají pro bezpečnost všech. 

A  poradit si musí i  s  neobvyklými 

situacemi. To když například jedna 

z plavčic šla uklidnit rozdováděné Tur-

ky. Se ženou se vůbec nechtěli bavit, 

protože dívky v jejich kultuře nemají 

respekt. Nakonec to vyřešila pomoc 

kolegy plavčíka a kluci museli plavčici 

poslechnout.“

Nouzi nemají plavčíci ani o ku-

riózní situace, které by ovšem, nebýt 

jejich včasného zásahu mohly skončit 

tragicky. „Měli jsme tady zájezd Viet-

namců. Jeden z nich skočil do vody 

a hned za ním druhý, který se ho chtěl 

chytit. Jenže kamarád mu odplaval 

a on si najednou uvědomil, že neumí 

plavat a  je v hluboké vodě. Naštěstí 

jsme reagovali rychle,“ kroutí hlavou 

nad neprozíravým skokem plavčík 

Tomáš Martinek.

A kdyby plavčíci včas nezasáhli, 

mohl přijít tatínek o ani ne dvouletou 

holčičku, kterou nechal „zavěšenou“ 

v jedné dráze plaveckého bazénu a sám 

si šel zaplavat. „Stačila by jedna větší 

vlna, lok vody a nepomohly by jí ani 

nafouknuté rukávky. Takto malé děti 

nemají v plaveckém bazénu co dělat,“ 

zlobí se nad neuváženým krokem ro-

diče František Svoboda.

NEMUSÍME BÝT PRVNÍ, ALE RYCHLÍ

„Hodně lidí si myslí, že když není 

plavčík na místě nehody první, je to 

jeho selhání a nedělá svoji práci pořád-

ně. To je ale nesmysl. Plavčíci většinou 

reagují na volání lidí, kteří jsou v bez-

prostřední blízkosti a  také okamžitě 

reagují a celou situaci přebírají. Plavčík 

nemusí vždy vše vidět první. To je 

technicky nemožné. Nejsme super-

mani, ale děláme maximum pro bez-

pečnost lidí, kteří si přijdou zaplavat 

a pobavit se,“ zakončil Svoboda. 

 Ľuba Peterková

Biketrial má ve Znojmě více jak 

čtvrt století dlouhou tradici. „Letošní 

rok se do znojemské biketrialové his-

torie zapíše jednou velkou premiérou. 

Znojmo bude hostitelem závodu Mis-

trovství Evropy.  Závodu se zúčastní ti 

nejlepší jezdci. Také Česká republika 

bude zastoupena světovou špičkou, 

a  to v čele se současnou jedničkou 

Vaškem Kolářem, který je držitelem 

titulu Mistr Evropy a Mistr světa,“ řekl 

Jan Alexa z DDM Znojmo, které mist-

rovství ve Znojmě organizuje. 

Znojmo se připravuje na biketrialové
Mistrovství Evropy 2014

„Šampionát jsme mohli uspořádat 

jen za velké podpory města Znojma, 

kterému bychom chtěli poděkovat. 

Závody nabídnou nejen atraktivní 

podívanou pro diváky, ale připraven 

bude i bohatý doprovodný kulturní 

program, který bude přístupný všem 

Znojmákům,“ dodává. Trať závodu 

na  Mistrovství Evropy ve  Znojmě 

bude tvořena   jak z umělých překá-

žek na Horním náměstí a v areálu pi-

vovaru (skruže, trámy, palety, lešení 

apod.), tak i  z přírodních překážek 

Biketrial – jízda na kole přes pře-

kážky, známá také pod názvem 

„cyklotrial“, má řadu příznivců. Zá-

vodní tratě jsou  tvořeny několi-

ka kontrolními úseky v délce asi 

30–50m, kteří jezdci překonávají 

v určitém časovém limitu na spe-

ciálních kolech.

v Gránickém údolí (kameny, kmeny, 

stráně, potok apod.). Více informací 

na www.mebiketrial.cz.   zp
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O  šťastné chvíle, tolik důležité 

pro každého z nás, a přátelská se-

tkání s dobrovolnicí z ADRA Znojmo, 

se podělila seniorka Věra Krausová 

v dopise, který jsme dostali do redak-

ce Znojemských LISTŮ.

„Jsem klientkou Domova pro se-

niory U Lesíka. Je mi 79 roků a toho 

času jsem odkázána na invalidní vozík. 

Od dubna 2014 mi dělá o víkendu spo-

lečnici paní Katka Svobodová, která je 

dobrovolnicí DC ADRA Znojmo. Záleží 

na domluvě nás obou, zda se sejdeme 

v sobotu či v neděli. Chci Vás požádat, 

prosím o zveřejnění pochvaly obětavé 

Věnuje mi kus srdce

práce paní Katky, kterou si opravdu plně 

zaslouží pro svoje chování vůči mně. 

Paní Katka je naprosto spolehlivá, obě-

tavá, milá, dochvilná a pozorná. Z mého 

pohledu má všechny pozitivní vlast-

nosti, které člověk může mít ve svém 

rejstříku charakteru. V její přítomnosti 

jsem opravdu šťastná. Vážím si jí a ob-

divuji její vitalitu při jejím zaměstnání, 

starostech a péči o rodinu a domácnost. 

Věnuje kus svého srdíčka i cizí osobě, 

i když já se už jako cizí necítím.,“ napsa-

la Věra Krausová, a protože si záslužné 

práce dobrovolníků ADRA Znojmo 

vážíme, plníme přání pisatelky.  lp

� Věra Krausová se svojí Katkou.  Foto: Archiv ZL

� Návštěva u zvířátek byla pro každé z dětí obrovským zážitkem.  Foto: Archiv školy

Žáci Střední školy tech-

nické Znojmo se aktivně za-

pojili do prvního Řezbářské-

ho sympozia ve Znojmě. 

Na Horním náměstí po-

máhali s  výrobou různých 

dřevěných součástí a doplňků 

řezbářům, kteří během pěti-

denní akce vytvářeli z kmenů 

stromů sochy. „Byli jsme mile 

překvapeni, jak šla klukům 

práce od ruky. Většina z nich 

je teprve lehce za polovinou 

odborného výcviku, ale všichni 

mají obrovský potenciál stát se 

skutečnými mistry svého ře-

mesla,“ chválili budoucí truh-

láře organizátorka sympozia 

Hana Čertková z Galerie Agnes 

a učitel Ladislav Sloboda. 

K pochvale se připojil také 

vedoucí učitel odborného vý-

cviku Jaroslav Dvořák, který 

přijel své žáky několikrát po-

vzbudit.  lp

Řemeslníci z Uhelné 
pomáhali sochařům

� Budoucí truhláři při práci na Řezbářském sympo-
ziu.  Foto: Archiv ZL

Takové ukončení školního roku 

by si určitě přálo více školáků i před-

školáků. 

Děti ze speciální mateřské, základ-

ní a praktické školy na Horní České 

ve Znojmě totiž prožily nezapome-

nutelný den v jihlavské ZOO. V pří-

jemném prostředí zahrady pozorovaly 

cizokrajná zvířata, učily se je pojmeno-

vat, naslouchaly jejich „řeči“, divily se 

pestrým barvám papoušků a napodo-

bovaly mrštné opice i ostražité surika-

S Phoenixem jeli do ZOO 
i pralesní restaurace

ty. Mezi největší zážitky dne patřil také 

společný oběd v pralesní restauraci.

Celý výlet pro děti připravila a fi -

nancovala NADACE PHOENIX DĚ-

TEM OD SRDCE, která za tímto účelem 

uspořádala v parku na ulici 17. listopadu 

v první půli června zábavné odpoledne 

pro veřejnost. Díky dobrým lidem se 

na něm sešlo více jak 13 000 korun, 

za které mohly jet děti na výlet. „A za to 

jim upřímně děkujeme,“ poděkoval ko-

lektiv dětí i pedagožek.  lp

Odbor sociálních věcí a  zdra-

votnictví městského úřadu připravil 

workshop Možnosti podpory vzniku 

samostatného bydlení. Cílem bylo 

sdílení spolupráce v tématu podpo-

ry samostatného bydlení dětí, které 

odcházejí po zletilosti z některé z fo-

rem náhradní rodinné péče či péče 

ústavní.

S příspěvky vystoupili pozvaní hos-

té, kteří mají zkušenosti s podobnými 

typy bydlení, Marcela Troubilová, ře-

ditelka SOS dětské vesničky Brno a Pa-

vel Kosorin, ředitel Centra sociálních 

služeb Armády spásy Brno. Přítomni 

byli i zástupci města Znojma, pěstouni, 

zástupci sociálních organizací a dalších 

institucí, kteří pracují se stejnou nebo 

Workshop o možnostech 
podpory samostatného bydlení

podobnou cílovou skupinou dětí. „Toto 

multidisciplinární setkání mělo svůj 

přínos kromě jiného také v tom, že se 

propojily informace všech zúčastně-

ných subjektů, na kterých může do bu-

doucna vzniknout nová spolupráce, 

která bude pro občany Znojma prospěš-

ná,“ konstatovala Zdeňka Severinová, 

hlavní manažer projektu.

Workshop pro odborníky  se 

uskutečnil v rámci projektu Podpora 

standardizace sociálně-právní ochra-

ny Znojmo (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/

C2.00086), který je fi nancován z Ev-

ropského sociálního fondu prostřed-

nictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního roz-

počtu ČR.  zs, lp
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Věk: 1 rok

Plemeno: křížený labradorský retrívr

Povaha: hravý, společenský, vhodný k domu se zahradou a do sportovní 

rodiny ke starším dětem, ale pouze jako psí jedináček!

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

www.utulek-naceratice.blog.cz

Apolo

Jan Kasan a Jakub Dvořák, mezi 

přáteli známí jako Honzyn a Čmoud, 

vybojovali pro Znojmo zlaté bea-

chvolejbalové medaile na Mistrovství 

ČR v kategorii hráčů do 17 let.

V Praze – Ládví se o titul na vr-

cholné akci MČR U17 utkalo čtyřia-

dvacet nejlepších párů dívek a čtyřia-

dvacet párů chlapců.

Cesta ke zlatu byla dlouhá, kluci 

přípravě podřídili téměř vše, často 

šidili i školu. Tvrdá a náročná příprava, 

včetně soustředění v Itálii se vypla-

tila. Role mírného favorita mistrov-

ství jim svědčila a ve  finále porazili 

pražskou dvojici naprosto zaslouženě 

a s přehledem. Oba svěřenci trenéra 

Daniel Kasana předváděli vynikající 

beach a po zásluze vyhráli. Pro Znoj-

mo přivezli v této sezoně již třetí sadu 

medailí!

Klub VK Pegas Znojmo Přímětice 

reprezentovali na Mistrovství ČR dále 

Aneta Weidenthalerová – Helena Le-

ischnerová (17. místo). Šimon Alexa 

– Dominik Kučera, mladíci dostali di-

vokou kartu od pořadatele a jeli hlavně 

sbírat zkušenosti. Na svůj nízký věk 

14 let předváděli velmi kvalitní beach 

(21. místo). Lukáš Máčka – Robin Po-

korný, velmi dobré výkony kluky při-

vedly až mezi nejlepší čtyři týmy do se-

mifi nále, které bohužel ve zkrácené hře 

Zla�  Mistři na písku

nezvládli. „V boji o 3. místo po setech 

1:1 ještě vedli 14:11 v tie-breaku, ale 

pak se stroj zadřel pro málo odvahy 

a velkou únavu. Chybělo nám prostě 

štěstí. Prohra mrzí a bramborová me-

daile s vědomím, že na „placku“ měli, 

byla smutná,“ přiznal trenér Daniel 

Kasan.

Obrovský dík patří celému reali-

začnímu týmu v čele s trenérem Kasa-

nem, všem ze ZŠ Prokopa Diviše, VK 

Pegas Znojmo za podporu a  skvělé 

zázemí.  dk, lp

� Mistři ČR v  beach volejbale Jan Kasan 
a Jakub Dvořák.  Foto: Michaela Prášková

� Společné foto a místostarosta Grois ještě poděkoval všem fl orbalistům za reprezentaci 
nejen klubu, ale také Znojma.  Foto: zp

� Vítězné juniorské posádce ve  složení Luboš Vitanovský, 
Vojtěch a Petr Nezvedovi předal pohár „námořní kapitán“.  Foto: LK

Atraktivní podívanou si užili 

návštěvníci závodu elektromotoro-

vých člunů pro juniory, který pořádal 

Yacht Club na Vranovské přehradě. 

Na vlnách přehrady
se proháněly elektrolodě

U vody si daly dostaveníčko nejen 

elektrolodě, ale také elektromobily. 

Zaparkované na břehu přehrady budily 

s moderní technologií budoucnosti 

zaslouženou po-

zornost. V samot-

né soutěži Vranov-

ská námořní míle 

2014 měřili své síly 

mladí „námořní-

ci“. Největší štikou 

v juniorské soutěži 

byl tovární elektro-

člun bratrů Vojty 

a  Petra Nezvedo-

vých s  navigáto-

rem Lubošem Vita-

novským. Starším 

osmnácti let byl 

určen závod O po-

hár starosty města 

Znojma. Na  trati 

mezi Bítovským 

a Švýcarským mos-

tem v něm zvítězil 

Josef Večeřa z Ci-

tonic.  lp

Před odjezdem na další důležitý 

turnaj přijal místostarosta Jan Grois 

na radnici fl orbalové dorostence. Od-

díl TJ Znojmo LAUFEN CZ se aktuálně 

umístil na druhém největším repub-

likovém turnaji, brněnském HUM-

MEL OPEN GAME, na 3. místě, a to 

v konkurenci dvaceti pěti nejlepších 

českých a slovenských celků.

Florbaloví dorostenci
navš� vili radnici

„Umístění je o to cennější, že 13 

z 15 hráčů je ročník 1998, a hráli tak 

proti o rok starším soupeřům. Vzhle-

dem k tomu, že na prvních dvou mís-

tech se umístily pražské celky Tatran 

Střešovice a Bohemians Praha, vybo-

jovali tak naši chlapci neofi ciální titul 

mimopražského mistra ČR,“ říká trenér 

mladých fl orbalistů Jan Šťastník.  zp
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Lucie Blažková (Hrušovany n/Jev.)

Ondřej Kaňa (Hrušovany n/Jev.)

Milena Kučerová (Šatov)

Jiří Rohovský (Šatov)

Lenka Konyáriková (Hrádek)

Jiří Radkovič (Bukovinka)

František Weiss (Přímětice)

Zita Preisová (Přímětice)

Lenka Málková (Znojmo)

Jakub Kňazovčík (Šatov)

Iveta Křivánková (Šatov)

František Bartoník (Šatov)

Veronika Kořínková (Šlapanice)

Michal Čučka (Šlapanice)

Dita Zvěřinová (Znojmo)

Jan Máša (Znojmo)

Alena Šimečková (Znojmo)

Petr Vacula (Znojmo)

Hana Šulerová (Corby, VB)

Terry Martin Clements (Corby, VB) 

Barbora Krutišová (Znojmo)

Tomáš Březina (Únanov)

Zdeňka Navrátilová (Znojmo)

Roman Opavský (Hl. Mašůvky)

Jaroslava Fučíková (Znojmo)

Antonín Vorbis (Želetice)
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Na první pohled nemají tyto dvě 

události nic společného. Ale opak je 

pravdou. Konec června byl pro fil-

maře, bratry Otrubovy, potažmo pro 

Znojemskou Besedu plodný. Nejprve 

zavítal jejich fi lm o Znojemském his-

torickém vinobraní na festival turis-

tických fi lmů do Ázerbájdžánu a pár 

dní na to spatřilo světlo světa také 

nejnovější video ze znojemské akce 

Garage Design.

„Film o znojemském historickém 

vinobraní byl na festivalu jediným fi l-

mem propagující Českou republiku, 

který byl ze čtyř set snímků do sou-

těže vybrán. S nadsázkou lze říci, že 

Znojmo bylo to jediné, co diváci z celé 

České republiky viděli,“ říká jeden 

z fi lmařů Vítězslav Otruba. Znojemský 

fi lm soutěžil v kategorii Country, Regi-

on, City. „Ocenění jsme sice na tomto 

festivalu nezískali, ale i tak jsme pyš-

ní na to, že se Znojmo propagovalo 

takhle daleko,“ dodává Otruba.

Vinobraní v Ázerbájdžánu
a Garage Design ve Znojmě

� Bratři Otrubovi připravili také malou videoochutnávku blížícího se vinobraní. „Videopo-
zvánka řekne potenciálním návštěvníkům určitě více než tištěný leták s  programem. Mají 
možnost okusit jedinečnou atmosféru vinobraní a my budeme jen rádi, pokud je tento krátký 
fi lm přesvědčí, aby na vinobraní do Znojma přijeli,“ říká František Koudela.  Foto: Archiv ZL

Propagační filmy jsou k vidění 

na www.youtube.com na kanále 

Znojemské Besedy a ZnojmoTV, 

stejně jako na webových strán-

kách www.znojmo.tv

Z dílny bratrů Otrubů si zaslouží 

propagaci i nové video z letošního Ga-

rage Designu, který lidé navštěvovali 

v rámci Májových slavností. „Myslím, 

že ve videu je krásně zachycena poho-

dová atmosféra celého Garage Desig-

nu. Nechybí ani záběry z PechaKucha 

Night nebo z férové snídaně,“ krátce 

představuje film František Koudela, 

ředitel Znojemské Besedy, která je za-

davatelem propagačních snímků. 

Zkušení fi lmaři budou v natáčení 

kulturních akcí propagujících město 

Znojmo pokračovat. Tou nejbližší je 

srpnový festival Znojmo žije divadlem! 

(13.–20. 8.).  zp, lp

Televizní štáb rakouské televize 

natáčel ve Znojmě několik scén z dal-

ší epizody seriálu Místo činu (Tatort). 

Ta se totiž odehrává na  hranicích 

mezi Rakouskem a Českem a hrdiny 

seriálu dovede až do Znojma. Premié-

ru by tato epizoda měla mít v příštím 

roce. Konkrétnější však filmaři být 

nechtěli.

„Oslovili nás vídeňští producenti 

seriálu Místo činu, zda bychom jim 

nepomohli s prostorami pro natáčení 

jedné z epizod tohoto seriálu. Po dlou-

hém hledání jsme se nakonec shod-

li na prostorách bývalého pivovaru, 

konkrétně na administrativní budově, 

jejíž prostory v seriálu slouží jako kan-

celáře,“ říká místostarosta Znojma Jan 

Grois. Kromě pivovaru se natáčelo 

také v ulicích Znojma.

Místo činu (v originále Tatort) je 

televizní krimiseriál televizních spo-

lečností ARD, ORF a SRF. Natáčí se 

od roku 1970, a je tak nejdéle běžícím 

seriálem v německy mluvících zemích. 

Pravidelně si ho nenechá ujít několik 

milionů diváků.  zp

Místo činu
v pivovaru Na nádvoří uherčického zámku se 

v rámci jubilejního Hudebního festiva-

lu Znojmo sešel letos rekordní počet 

posluchačů s rekordním výsledkem 

dražby.

Čtyři sta šedesát návštěvníků přije-

lo na již šestý ročník tradičního recitálu 

operní pěvkyně Pavlíny Senić, spoje-

ného s dobročinnou aukcí vín, jejíž 

výtěžek je vždy věnován na opravy zám-

ku. Letos vynesla aukce zatím největší 

částku v historii. A došlo i na polibky!

Jako oslava Roku české hudby za-

zněly árie z Rusalky a z Prodané nevěs-

ty. Operní divu Pavlínu Senić a jejího 

hosta, tenoristu Miroslava Dvorského, 

doprovázela Filharmonie Hradec Krá-

lové. Árie byly prokládány recitací Saši 

Rašilova.

Druhá část večera patřila dražbě 

vín, kterou uváděli moderátor Karel 

Voříšek a degustátor a znalec českých 

i světových vín, šéfredaktor časopisu 

Wine & Degustation Michal Šetka. Oba 

pánové dokázali vyhecovat dražitele 

k napínavým soubojům. Motivací k vy-

sokým příhozům byly, vedle výtečných 

vín, také slíbené polibky od Pavlíny 

Senić, Pavla Šporcla, přítomného krále 

V Uherčicích lámali rekordy

Ludvíka XV. a Madame de Pompadour. 

V závěrečném souboji gentlemanů o lá-

kavou kolekci francouzských vín věno-

vanou časopisem Wine & Degustation 

se příhozy vyšplhaly až na závratných 

120 tisíc korun. Dohromady se tak vy-

bralo rekordních 186 496 korun, které 

budou použity na rekonstrukci Anděl-

ské chodby uherčického zámku.  jp, lp

� Pavlína Senić  Foto: Lenka Jíšová

Živelná kapela z  Maďarska, 

mix tradiční nástrojů a elektroniky 

v podání oceňovaného ukrajinské-

ho dua Zapaska nebo špička české 

alternativní scény Dva a Květy. I  le-

tos pořadatelé znojemského Šra-

mlfestu připravili koláž zajímavých 

hudebních projektů, nevšedních di-

vadel, workshopů, výtvarných děl 

a gurmánských zážitků. Těšit se z něj 

mohou místní i návštěvníci Znojma 

25. a 26. července na Mikulášském 

náměstí 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. 

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.  lp

Šramlfest
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VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA

Včera (23. 6. – pozn.red.) jsem se 

spolu s dalšími členy Pro Znojmo zú-

častnil veřejné debaty o budoucnosti 

plavání v krytém bazénu ve Znojmě. 

Byly představeny dvě varianty: a) re-

konstrukce / rozšíření stávajících lázní 

v centru na náměstí Svobody; nebo b) 

stavba nového krytého bazénu v areálu 

letní plovárny Louka.

Debatu radnice svolala do prostoru 

loucké plovárny, a podle toho vypadala 

i názorová skladba dorazivšího obecen-

stva, kde převažovali přirozeně plavci, 

sportovní i rekreační. Ti se spíše přiklá-

něli v prospěch varianty nového bazé-

nu v Louce. Je to jasné a pochopitelné. 

Viděno pouze pohledem plavce, nový 

bazén v Louce je ideální variantou, pro-

tože představený architektonický návrh 

Krytý bazén v centru, či na okraji města?

pana Buriana z Brna je kvalitní, svěží, 

moderní. Jenže existují další faktory, 

které nadšený plavec už nechce příliš vi-

dět. Faktory, které musí zohlednit každý 

moudrý správce města dbající na zájmy 

celku, nikoli jen jedné partikulární sku-

piny. Nový bazén v Louce zahustí pro-

stor stávající letní plovárny a převážně 

zakryje poslední segment dálkového 

pohledu na impozantní barokní kom-

plex louckého kláštera. Bude se to líbit 

jeho budoucímu investorovi, kterého 

město stále (ne)hledá? A hlavně! Co 

bude se starou budovou lázní v případě 

výstavby nového bazénu v Louce? Může 

si město ekonomicky dovolit nadřadit 

prioritu rychlé výstavby nového bazénu 

nad jiné celoměstské priority (kanalizace 

příměstských částí, opravy komunika-

cí, chodníků, rekonstrukce pivovaru 

na  kulturní společenské centrum)? 

Vždyť se bavíme o nákladech ve výši 

čtvrt miliardy korun za nový bazén plus 

náklady na úvěrovou službu. Tolik peněz 

totiž město nemá! Poloha lázní je zažitá, 

napomáhá tomu, aby centrum města 

zůstalo živé. Lázně jsou  lehce pěšky 

dostupné pro většinu občanů a zejmé-

na základních a středních škol ve městě; 

snadno se k nim dostanete veřejnou 

hromadnou dopravou včetně dopravy 

příměstské. Náklady na rekonstrukci láz-

ní v centru vypočítané architektem Bu-

rianem favorizujícím louckou variantu 

musíme považovat za velmi, velmi hrubé 

a spíše nadsazené. Otevřenou soutěží 

o definitivní návrh rekonstruovaných 

lázní bychom dosáhli jistě mnohem nižší 

částky. A onen hlavní problém, který 

plavci považují za nepřekonatelný: Kde 

by mládež a veřejnost plavala po dobu 

rekonstrukce lázní? I na to lze najít sice 

nepohodlné, lež průchodné řešení: vyu-

žitím malých privátních krytých bazénů 

ve městě a okolí by bylo možné jakž takž 

na jednu zimu vykrýt základní potřeby 

škol i veřejnosti. Každá rekonstrukce 

znamená omezení, v  tomto případě 

opravdu jen na zimní měsíce. Od květ-

na do září je přece v provozu loucká 

plovárna. Město by také při rekonstrukci 

lázní na náměstí Svobody mohlo snadno 

vtáhnout do hry privátního investora, 

který by část nákladů rekonstrukce za-

platil výměnou za poskytnutí a vznik 

komerčních ploch v sousedství lázní. 

Místo zde je. Tímto směrem by se tedy 

naše úvahy měly ubírat. 

Jiří Kacetl, zastupitel města Znojma

Znojemští radní schválili vý-

sledky elektronické aukce, kterou 

uspořádala Správa nemovitostí 

města Znojma na zakázku malého 

rozsahu, jež má za cíl opravu osvět-

lení zimního stadionu ve  Znojmě. 

Smlouva bude uzavřena s pražskou 

fi rmou EXX.

„Řešení technického zadání se 

věnovala maximální pozornost,“ po-

tvrzuje starosta města Vlastimil Gabr-

hel. Přednost nakonec dostal systém 

osvětlení LED. Projekt byl nastaven 

tak, aby návratnost investice, jež bude 

LED osvětlení na zimní stadion
činit 2,8 mil. Kč, byla maximálně šest 

let. Další podmínkou bylo, aby nové 

osvětlení splňovalo počet luxů, jež je 

určen pro televizní přenosy. 

„Současné osvětlení bylo za hra-

nicí životnosti,“ upozorňuje starosta. 

Ostatně do úprav zimního stadionu in-

vestovala znojemská radnice v loňském 

roce tři miliony korun. Šlo například 

o výměnu nouzového osvětlení, výmě-

nu ozvučení, stavební úpravy, opravu 

schodiště a střechy a statický posudek. 

V současné době se kromě osvětlení 

připravuje i výměna mantinelů. xa

� Vizualizace krytého bazénu v Louce.



14 ZNOJEMSKÉ LISTYKulturní kalendář

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. Otevřeno: Út–Ne 

9.00–16.15. 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.

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

Divadelní prázdniny.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz

www.illusion.cz.

Časy promítání najdete na webu kina.

24.–30. 7. HERKULES

Další zpodobnění příběhu o svalnatém 

hrdinovi. V hlavní roli tentokrát 

Dwayne „Th e Rock“ Johnson. 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. ČR.

24.–25. 7. TRIO Z BELLEVILLE

Animovaná komedie je celovečerním 

debutem jedné z nejslibnějších 

osobností současné animované 

scény, Francouze Sylvaina Chometa. 

FRANCIE/BELGIE/KANADA/VB.

26.–27. 7. MARY A MAX

Animovaný příběh o přátelství dvou 

zcela odlišných lidí, kteří se znají 

jen prostřednictvím svých dopisů. 

AUSTRÁLIE.

28.–30. 7. ŽLUTÁ PONORKA

Jedinečný animovaný fi lm, který 

se stal inspirací pro celou jednu 

generací hipíků. Beatles a jejich písně. 

USA/VELKÁ BRITÁNIE.

1.–6. 8. PARÁDNĚ POKECAL

Štěpánovi je pětadvacet, a přestože 

mu nechybí energie, tápe, co si s ní 

i se životem vlastně počít. ČR.

1.–6. 7. STRÁŽCI GALAXIE

Dobrodruh Peter Quill se stává 

středem zájmu nájemných zabijáků. 

Další z řady zfi lmovaných komiksů. 

USA. DABING. 2D, 3D.

1.–6. 8. OČISTA: ANARCHIE

Jednou za rok se americké ulice vždy 

na dvanáct nočních hodin promění 

v peklo. USA.

1.–6. 8. JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Škyťák s Bezzubkou jsou zpět! 

USA. DABING. 2D, 3D.

7.–13. 8. UTĚK Z PLANETY ZEMĚ

Na planetě Baabe žijí zábavní ufoni, 

kteří mají svého národního hrdinu. 

USA/KANADA. DABING.

7.–13. 8. V OKU TORNÁDA

Během jediného dne je Silverton 

zpustošen náporem tornád.USA.

7.–13. 8. LUCY

Brutální Nikita pro jednadvacáté 

století Lucy (Scarlett Johansson) 

je na začátku fi lmu typická „blbá 

blondýna“, co se vždycky zamiluje 

do toho největšího ksindla v okolí.  

FRANCIE. 

7.–13. 8. KOUZLO MĚSÍČNÍHO 

SVITU

Nový Woody Allen! V romanticky 

laděné zápletce vystupuje britský 

iluzionista a kouzelník (Colin Firth) 

a spiritualistka (Emma Stone). USA.

14.–31. 8. TŘI BRATŘI

Pohádka Jana a Zdeňka Svěráka. Tři 

bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, 

Zdeněk Piškula) se vydávají do světa 

na zkušenou, aby si našli nevěsty. 

ČR, DÁNSKO.

14.–21. 8. EXPENDABLES: 

POSTRADATELNÍ 3

Tým Expendables (Stallone, 

Schwarzenegger, Statham…) bude 

tentokrát čelit Melu Gibsonovi. USA.

14.–21. 8. 22 JUMP STREET

Na policejní důstojníky Schmidta 

(Jonah Hill) a Jenka (Channing 

Tatum) čekají velké změny.

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.

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.

5. 7.–29. 8. JIŘÍ M. DOLEŽEL – 

MYSTÉRIA JESENICKÉ KRAJINY

Dům umění – výstava fotografi í.

7. 7.–8. 8. PARS PRO TOTO 

Galerie porozumění (Slepičí trh) – 

obrazy akademického malíře Václava 

Žatečky z let 1964–2014. Výstava 

je otevřena Po, St, Pá, Ne od 11.00 

do 17.00 hod. 

KONCERTY

XXXII. ROČNÍK VRANOVSKÉHO 

KULTURNÍHO LÉTA

Státní zámek ve Vranově nad Dyjí. 

Prodej vstupenek v pokladně zámku. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda
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Pohybliví dinosauři vás vezmou do pravěku

Stálá expozice prehistorických zvířat ve  Chvalovicích nabízí návštěvní-

kům, a to včetně těch nejmenších, prohlídku světa, kterému vládli mo-

hutní dinosauři, tedy období zhruba před 225 miliony let. Výstavu vývoje 

života na zemi představuje v Prehistoric parku padesát obživlých dino-

saurů v životní velikosti. Vystavené modely vydávají zvuky a jsou pohybli-

vé. U každého dinosaura najdou návštěvníci tabulku se základními infor-

macemi o jeho velikosti, výskytu a nalezištích fosilií. V expozici je koutek, 

kde se mohou děti posadit na dinosauří mládě nebo si zahrát na pale-

ontology při objevování a poznávání kosterních pozůstatků. Znojmo – 

Chvalovice 8 km.  lp

Výlov sektu na pláži

Vranovská pláž je 16. srpna připravena na návštěvníky Galavečeru sek-

tu Vinných sklepů Lechovice, během níž dojde k  slavnostnímu výlovu 

913 lahví ze dna Vranovské přehrady. Oblíbená akce začne v 17.00 ho-

din a v programu vystoupí VUS Ondráš, skupina Vicomt, Kamil Střihavka 

& Leaders, promítán bude fi lm sumce Lecha a jako každý rok i letos dojde 

dražbě a  k  předání vydražené částky Centru Paraple. Slavnostní ohňo-

stroj z  hráze přehrady bude barevnou tečkou za  příjemným večerem. 

Více info na www.vslechovice.cz Znojmo – Vranov 25 km. lp

Největší výstava puzzle v Česku

V Miroslavi si můžete prohlédnout největší výstavu puzzlí v Česku spo-

jenou se soutěží skládání mapy Evropy na čas. Na výstavě jsou puzzle ze 

současné doby i historické kousky. 

Zajímavé jsou i materiály používané na výrobu oblíbené skládačky jako 

dřevo, korek, plech, keramika, kámen, plasty. První puzzle na světě vznik-

lo v roce 1760 rozřezáním mapy Evropy po státech, které se používalo 

jako učební pomůcka. Toto puzzle organizátoři výstavy napodobili a ná-

vštěvníci soutěží, kdo mapu složí v nejkratším čase. Výstava je instalována 

v Miroslavi na Nádražní ulici 1, otevřena je vždy v neděli, jinak na požá-

dání. Vhodné je se předem ohlásit na tel. 774 559 548. Znojmo – Miroslav 

25 km.  lp

Na hrad Cornštejn nejen za šermíři

Zřícenina hradu Cornštejn nabízí ve svých útrobách nejedno dobrodruž-

ství, o které se postarají až do 30. srpna v několika představeních mrštní 

šermíři. Věrohodnou kulisou jim budou zdi prastarého hradu, a obecen-

stvo tak bude zcela nenásilně vtaženo do dob dávno minulých. Večerní 

šermířská představení jsou doplněná během dne o řemeslné dílny, všeli-

jaké souboje s ohněm a na 2. 8. je připravena exkurze k pětistémupade-

sátému výročí obléhání Cornštejna. Podrobný program najdete na www.

znojmuz.cz nebo na  tel. 604  891  875. Znojmo – Cornštejn/obec Bítov 

31 km.  lp

První ročník letního fi lmového a hudebního festivalu 

Režisér a producent On-

dřej Trojan zakládá v  ji-

hočeských Slavonicích 

letní fi lmový a  hudební 

festival. První ročník 

SLAVONICE FEST nabíd-

ne 27.–31. 7. výjimeč-

nou přehlídku fi lmů, 

koncertů pod širým ne-

bem a  tanečních party. 

Ve fi lmové části uvidí di-

váci 31 fi lmů, v hudební 

části festivalu se vystřídá 21 kapel a 6 DJ´s. Festival odstartují na zaha-

jovací party Matěj Ruppert a  Roman Holý, v  průběhu festivalu vystou-

pí David Koller, Vypsaná Fixa, Čokovoko a  další. Filmové projekce jsou 

soustředěné do historického centra Slavonic, koncerty si užijete na Velké 

scéně a v hudební Stodole příhraniční Maříže. After party si nenechte ujít 

v kultovním slavonickém Kulturáku. Více na www.slavonicefest.cz Znoj-

mo – Slavonice 61 km.  lp
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 NENECHTE SI UJÍT30. 7. ŽALMAN A SPOL.

Koncert známého folkaře. Začátek 

19.30

5. 8. KRÁSKA A NETVOR 

Cyklus večerních divadelních  

představení v interiérech zámku pro 

rodiny s dětmi v podání divadelního 

souboru Marka Dobrodínského 

Praha. Začátek 19.00

13. 8. SNY JINDŘICHA VIII.

Představení Hoff mannova divadla 

Uherské Hradiště. Začátek 19.30

22. 8. POUTNÍCI

Koncert folkové kapely. Začátek 

v 19.30

26. 8. ROMAN HORKÝ, SKUPINA 

KAMELOT A HOSTÉ  

Začátek v 19.00

HUDEBNÍ FESTIVAL

ZNOJMO 2014

24. 7. J.-P. RAMEAU: PLATÉE

PREMIÉRA

Komická barokní opera. Stěžejní 

projekt X. Hudebního festivalu 

Znojmo 2014 ve vlastní produkci. 

Účinkují: Czech Ensemble 

Baroque, Jean-Francois Lombard 

(Platée), Romain Champion 

(Mercur, Th espis), Roman Janál 

(Jupiter, Satyre), Martin Vacula 

(Momus), Jiří Miroslav Procházka 

(Cithéron), Markéta Cukrová 

(Junon), Michaela Šrůmová 

(Th alie, Clarine), Lenka Cafourková 

(Amour, La Folie) a další. Dirigent 

Roman Válek. Režie Constance 

Larrieu. Jízdárna Louckého kláštera, 

20.30.

25. 7. KONCERT VRANOVSKÉHO 

ZÁMKU

Vítězové interpretační soutěže Letní 

školy barokní hudby 2013 v Holešově.

Sál předků Státního zámku Vranov 

nad Dyjí - autobusová doprava 

zajištěna – jízdné dobrovolné, odjezd 

od divadla ve Znojmě v 18.30. 

Začátek koncertu v 19.30.

26. 7. J.-P. RAMEAU: PLATÉE

REPRÍZA

Festivalová opera ve vlastní produkci. 

Jízdárna Louckého kláštera, 20.30.

27. 7. ZA HUDBOU 

DO NÁRODNÍHO PARKU 

PODYJÍ

8.00 Cyklovyjížďka za hudbou 

Sraz u Jihomoravského muzea, vstup 

volný.

8.00 Vycházka za hudbou 

Vycházka s odbornými průvodci.

Sraz u Jihomoravského muzea, vstup 

volný.

10.00 Vycházka za hudbou 

Sraz u kostela v Hnanicích, vstup 

volný.

11.00 Koncertní piknik 

Součástí vycházky za hudbou 

do Národního parku Podyjí je piknik 

na Havranickém vřesovišti, kde 

zahraje hudební uskupení Rajtaraj. 

Jejich akustický etnošraml přinese 

netradiční hudební zážitek. Zájemci 

o občerstvení si mohou objednat 

piknikový koš na vstupenky@

hudbaznojmo.cz. Sraz v 8.00 

u Jihomoravského muzea nebo 

v 10.00 u kostela v Hnanicích.

27. 7. J.-P. RAMEAU: PLATÉE

DERNIÉRA

Festivalová opera ve vlastní produkci. 

Jízdárna Louckého kláštera, 20.30.

DALŠÍ AKCE

16. 8. PŘÍRODOU ZA LETNÍMI 

TÓNY 

Vycházka letní přírodou zakončená 

koncertem česko-rakouského 

umělce Martina Hammerle v Muzeu 

Charlese Sealsfi elda v Popicích. 

Vycházku vedou Robert Stejskal, 

Martin Valášek (Správa NPP). 

Sraz: 13.30 Konice, před hospodou 

(zájemci o celý program) nebo 

15.30 Popice: Muzeum Charlese 

Sealsfi elda (zájemci pouze o koncert). 

Vstupné na koncert je dobrovolné. 

Pořádáno ve spolupráci s Občanským 

sdružením Popice Charlese 

Sealsfi elda.

PROGRAM SRPEN

7. 8. ČT Rivalové

8. 8. PÁ  Kung-fu panda

10. 8. NE Babovřesky

11. 8. PO Babovřesky 2

12. 8. ÚT Lorax

14. 8. ČT Paralelní světy

15. 8. PÁ Lásky čas

17. 8. NE Bourneův odkaz

Letní kino na Vranovské pláži
18. 8. PO Gangster Squad

19. 8. ÚT  Čtyřlístek ve službách 
krále

21. 8. ČT Ve stínu

22. 8. PÁ  Cesta na tajuplný 
ostrov 2

24. 8. NE Expendables 2

25. 8. PO Méďa

26. 8. ÚT  Zataženo občas 
trakaře 2
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1. k. Neděle 3. 8., 17.00 hod.

FK Kolín – 1.SC Znojmo FK

2. k. Pátek 8. 8., 18.00 hod.

FK Ústí nad Labem – 1.SC Znojmo FK

3. k. Neděle 17. 8., 17.00 hod. 

1.SC Znojmo FK – FC Graffi  n Vlašim

4. k. Sobota 23. 8., 17.00 hod. 

SK Sigma Olomouc – 1.SC Znojmo FK

5. k. Neděle 31. 8., 17.00 hod.

1.SC Znojmo FK – FC MAS Táborsko

6. k. Sobota 13. 9., 10.15 hod.

FK Fotbal Třinec – 1.SC Znojmo FK

7. k. Neděle 21. 9., 16.30 hod.

1.SC Znojmo FK – FK Pardubice

8. k. Neděle 28. 9., 16.30 hod.

FK Varnsdorf – 1.SC Znojmo FK

9. k. Neděle 5. 10., 16.00 hod.

1.SC Znojmo FK – FC Fastav Zlín

10. k. Neděle 12. 10., 10.15 hod.

FK Viktoria Žižkov – 1.SC Znojmo FK

11. k. Neděle 19. 10., 15.30 hod.

1.SC Znojmo FK – FK Baník Sokolov

12. k. Sobota 25. 10., 14.30 hod.

Městský FK Frýdek–Místek – 

1.SC Znojmo FK

13. k. Neděle 2. 11., 14.00 hod.

1.SC Znojmo FK – MFK OKD Karviná

14. k. Neděle 9. 11., 14.00 hod.

1.SC Znojmo FK – Slezský FC Opava

15. k. Neděle 16. 11., 17.30 hod.

FK Baník Most – 1.SC Znojmo FK

16. k. Neděle 23. 11., 13.30 hod.

1.SC Znojmo FK – FK Ústí nad Labem

Program zápasů 
ve FNL

Odešli: 

Vlastimil Hrubý (Jablonec), Jan Mudra 

(Liberec), Josef Hnaníček (konec 

hostování ze Slavičína – Příbram), 

Petr Drobisz, Nermin CRNKIĆ 

(konec hostování z  Jablonce), Peter 

Gál-Andrezly (konec smlouvy), Anes 

Haurdić (konec smlouvy), Lamine 

Diarassouba (konec smlouvy).

Přišli: 

Jakub Andrejko (brankář, Hlučín), 

Tadeáš Zezula (obránce, Brno), Jan 

Šilinger (obránce, Jihlava), Miro 

Kovačić (záložník, Hajduk Split), Jan 

Pázler (útočník, Jablonec), Libor Žondra 

(útočník, HFK Olomouc)

SOUPISKA 1. SC ZNOJMO

Brankáři:

Jiří Doleček, Jakub Andrejko. 

Změny v kádru
Obránci:

David Helísek, Roman Hříbek, Jakub 

Pokorný, Radek Buchta, Tadeáš 

Zezula, Daniel Odehnal, Todor Yonov, 

Tomáš Cihlář, Jan Šilinger. 

Záložníci:

Kubilay Yilmaz, Bronislav Stáňa, 

Matúš Lacko, Michel Sebastien Lama, 

Tomáš Okleštěk, Miro Kovačič. 

Útočníci:

Jan Pázler, Libor Žondra, Mohamed 

Lamine Comara.

Sestava z generálky

s Retzem

Andrejko (17. Doleček) – Helísek 

(79. Stáňa), Hudec, Odehnal, Cihlář (58. 

Šilinger) – Lacko, Okleštěk (85. Lama), 

Buchta – Stáňa (46. Hříbek), Žondra, 

Pázler.

Sobotním pohárovým zápasem 

v Líšni (od 17 hod.) začne fotbalistům 

1. SC Znojmo soutěžní sezóna 2014/15. 

Zároveň se s trochou nadsázky dá říci, 

že klubu začíná i nová éra. Ta minu-

lá vyvrcholila postupem do nejvyšší 

soutěž a ročním působením v ní. Po se-

stupu odešla řada hráčů, vyměnili se 

trenéři a do Zbrojovky Brno zamířil 

dlouholetý sportovní manažer Michal 

Sobota, který tam bude mít na starosti 

juniorku a bude působit i jako skout. 

Zůstává však prezident Ota Kohoutek, 

který stál za největším rozmachem 

znojemského fotbalu.

„Naším cílem samozřejmě stále zů-

stává návrat do první ligy, ale není to 

postavené tak, že bychom tam museli 

postoupit hned tento rok. Chceme se 

tam vrátit lépe připraveni než při naší 

premiéře. To znamená, že bychom chtěli 

mít více našich vlastních hráčů, a také 

dobudované zázemí. To je naší priori-

tou,“ uvedl Ota Kohoutek. 

Ze ztrát, co se týká kádru, nejvíce 

zřejmě bolí odchod brankáře Vlastimila 

Hrubého, který patřil ke gólmanské elitě 

i v rámci první ligy. Navíc ve Znojmě 

skončil i zkušený Petr Drobisz. Meze-

ru po nich by měl zacelit ostravský Ja-

kub Andrejko, který naposledy působil 

v Hlučíně či domácí odchovanec Jiří 

Doleček. Klub se musí pokusit nahradit 

i střelce Vašíčka. Pokud se dá soudit 

z přípravných zápasů, to by se mohlo 

podařit v podobě Jana Pázlera, který 

do Znojma přišel z Jablonce a jemuž se 

v přátelských zápasech nadmíru střelec-

Fotbalistům začíná nová éra
ky dařilo. Potěšitelnou zprávou je pro 

znojemské příznivce také návrat Tomáše 

Oklešťka, který byl ve Znojmě velmi 

platným ofenzívním hráčem. 

Nový trenér Oldřich Machala si 

na kvalitu kádru, který prošel řadou 

obměn, nestěžuje. „Čeká nás ještě hodně 

práce. Máme řadu slušných hráčů smě-

rem dopředu, ale musíme to ještě sladit 

i dozadu, zapracovat na obranné fázi. Ale 

myslím si, že to bude dobré. Kádr už asi 

doplňovat nebudeme. Ti hráči, co tady 

zůstali, kvalitu určitě mají. Já si vůbec 

na nic nestěžuji. Kvalita tady je, jen se 

musí ještě projevit na tom hřišti,“ řekl 

Oldřich Machala.

Tomu přípravu zkomplikovalo to, že 

se tým ještě nemohl připravovat na svém 

novém domácím trávníku. „Tak samo-

zřejmě to komplikace je. I proto jsme 

zvolili soustředění na Břeclavsku, kde 

jsme měli výborné podmínky. Já ale 

věřím, že se situace vyřeší, začne se stavět 

a budeme hrát doma,“ dodal Oldřich 

Machala.

O cílech před sezonou se ale bavit 

nehodlá. „To je těžké hodnotit. Mluvil 

o tom prezident klubu Ota Kohoutek, 

že to mužstvo se musí stabilizovat, těch 

odchodů bylo dost, my to teď musíme 

sladit. Ale chceme hrát navrchu, nebudu 

tady říkat, že budeme hrát o desáté mís-

to, to vůbec ne. My se chceme pohybovat 

nahoře a uvidíme, na co to bude stačit,“ 

uzavřel Oldřich Machala.

Jak na tom mužstvo je, se ukáže 

v prvním ligovém zápase na hřišti Kolína 

v neděli 3. srpna od 17 hodin.  eks

� I v přípravných zápasech znojemští hráči příkladně bojovali.  Foto: eks

Matúš Lacko patří k nejzkušeněj-

ším hráčům Znojma a mozkům týmu, 

který tvoří hru ve středu pole. Jako 

takový si myslí, že tým oproti loňské-

mu ročníku v první lize příliš neoslabil 

a  před startem Fotbalové národní 

ligy je přiměřeně optimistický.

„Podle všeho už je kádr uzavře-

ný, takže teď už se jen musíme dostat 

do formy a najít tu správnou sestavu. Já 

si myslím, že vše bude O. K. Myslím si, 

že ten kádr jsme skoro vůbec neoslabi-

li. Pokud ano, došly adekvátní posily 

– Pázler, Žondra, Kovačić. Stáňa hraje 

super a dostává se do základní sestavy. 

Myslím si, že máme konkurenceschop-

ný tým,“ uvedl Matúš Lacko. Největ-

ší změnou vedle hráčských odchodů 

M. Lacko: Myslím,
že to bude O. K.

a příchodů byla výměna trenérské dvo-

jice. „Příprava oproti Leoši Kalvodovi 

byla rozdílná hlavně v  tom, že jsme 

kondici nabírali spíše herní formou – 

bylo to hodně s balónem. Každý trenér 

je trochu jiný a má jiné metody a pro 

mě je to jedině plus. Já se rád seznamu-

ji s novými věcmi a jsem rád, když se 

můžu něco nového naučit,“ zhodnotil 

Lacko. Stejně jako trenéři i on ví, že 

tým má problém hlavně s vysokým 

počtem obdržených branek. „Příprav-

né zápasy nám ukázaly naše slabiny. 

Dostáváme hodně gólů do otevřené 

obrany. Špatně bráníme jako mužstvo. 

Do útoku je to celkem fajn, ale musíme 

ještě zlepšit defenzivní práci,“ uzavírá 

Matúš Lacko.  eks
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Pěvecký fenomén, milovník vá-

žek, kvalitní hudby a českého jazy-

ka, desetinásobný držitel ceny Anděl 

Dan Bárta míří po čase opět do Znoj-

ma. S triem Roberta Balzara vystoupí 

7. srpna v klášteře v Louce, a to v rám-

ci FOLKLORE GOES JAZZ.  

Pod sérií hudebních dílen a kon-

certů FOLKLORE GOES JAZZ, které 

se uskuteční mezi 6. a 9. srpnem po-

stupně v Tišnově, Znojmě, Břeclavi 

a rakouském Poysdorfu, je podepsána 

NABÍDKA FARMÁŘSKÝCH TRHŮ
�   Uzené a chlazené ryby 

z Třeboně 
�   Staročeská kuchyně, Uzenářství 

a výroba Hlinka
�   Krkonošské sirupy
�   Gastro koření Týniště nad Orlicí
�   Bylinné masti a výrobky 

z konopí Hradec Králové
�   Valašské Frgále Vsetín
�   Včelí farma z Podzvičiny
�   Truhlářství Razým Česká 

Třebová
�   Trvalky Endrstová – Velká 

Bukovina
�   Farma Lichkov výroba sýrů 

a mléčných výrobků 
�   Staročeské tyčky (preclíky) 

rodinná fi rma –Příbor

Dan Bárta a Milokraj
ve škole i na nádvoří

� Dan Bárta se vrací do Znojma. 
 Foto: Martin Zeman

Ochutnat gastronomii s velkým G 

budete moci celý srpnový týden. Za-

čátek měsíce patří ve Znojmě již ně-

kolik let tradičně Slavnostem okurek. 

„Znojemská okurka, která pro-

slavila Znojmo i  v  zahraničí, bude 

k ochutnání v nejrůznějších podo-

bách. Do slavností jsme zapojili míst-

ní restaurace a podnikatele v oblasti 

cestovního ruchu, abychom ukázali, 

že tu máme gastronomii na vysoké 

úrovni. Turisti by do  Znojma měli 

jezdit nejen za památkami a vínem, 

ale také za dobrým jídlem,“ říká ředitel 

Znojemské Besedy František Koudela.

Slavnosti okurek se uskuteční 

ve dnech 1. a 2. srpna. „Novinkou pro 

letošní rok je, že okurkové speciality 

se budou ve vybraných restauracích 

podávat až do středy 6. srpna. Okur-

ková menu budou turistům i Znoj-

mákům nabízet nejen naše hostesky, 

které doprovodí maskot v  podobě 

okurky, ale prezentace jednotlivých 

menu bude k vidění i v expozici v party 

stanu na Masarykově náměstí,“ dodává 

Koudela. Okurkové menu bude nabí-

zet celkem čtrnáct restaurací.

„Další novinkou letošních Slav-

ností okurek budou farmářské trhy 

Slavnos
  okurek ve znamení kvalitní gastronomie

na Masarykově náměstí, které po oba 

dva dny nabídnou například domácí 

uzeniny, sýry nebo sladké a slané dob-

roty,“ prozradil Koudela. Samotný pro-

gram slavnostní bude probíhat na Ma-

sarykově náměstí. V pátek se můžeme 

těšit na originální gastro show, kde 

budou návštěvníci moci ochutnat 

například okurkový tapas, okurkový 

tatarák, okurkovou raitu, okurkovou 

limonádu nebo okurkové mojito, to 

vše připraveno těmi nejpovolanějšími 

z oboru gastronomie. Do Znojma za-

vítá i špička české gastronomie Václav 

Šmerda starší, který vařil nejen českým 

prezidentům, ale také pro španělského 

krále, dánského prince a další význam-

né osobnosti. Páteční odpoledne patří 

publikem oblíbené soutěži o nejlepší 

sterilované okurky a rychlokvašky. 

Ve večerním programu vystoupí 

hudební skupina Sešup Pepy Barne-

ta a  také Cimbálová muzika Denár. 

V sobotu připraví kulinářské speciality 

kuchaři z restaurace Hotelu Prestige. 

Pro děti budou připravena pohádková 

divadelní představení nebo bryčka taže-

ná párem koní. Dospělým večer zahrají 

skupiny Paroháči a Květinka.  j a, lp

� Okurková fontána. Foto: archiv ZL

unikátní kapela Milokraj Marty Töp-

ferové. Hudební akce láká především 

na zajímavé propojení jazzu, lidové 

hudby a kultivované pop music. I pro-

to je otevřena zájemcům o hudbu bez 

omezení žánrového či věkového.

Ve Znojmě je připraven FOLKLO-

RE GOES JAZZ na čtvrtek 7. srpna. 

Začne na Základní umělecké škole 

na Rooseveltově ulici dvěma worksho-

py (11.00–13.00 a 14.00–16.00 hod.). 

Od  17.00 hodin bude pokračovat 

na  stejném místě, kde se o  stylový 

začátek večera postará kapela Marty 

Töpferové a Tomáše Lišky Milokraj, 

jež vkusně mísí moravský a slovenský 

folklor s balkánskou a latinskoameric-

kou hudbou i jazzem. Na tyto akce je 

vstup volný.

Od  20.30 hodin pak vystoupí 

na  nádvoří louckého kláštera Dan 

Bárta a Robert Balzar Trio, kteří origi-

nálním způsobem přetváří hity kapel 

Th e Police, Jamiroquai, Simply Red, 

Led Zeppelin nebo AC/DC a s tímto 

repertoárem také ve Znojmě vystoupí. 

Vstupenky na koncert v ceně 290 Kč 

jsou k dostání v Turistickém informač-

ním centru Znojmo a na webu www.

nejkoncerty.cz. lp

Máte krásně upravenou předza-

hrádku, květiny v okně nebo na bal-

koně? Pak neváhejte a  zapojte se 

do soutěže Rozkvetlé Znojmo 2014! 

Odborná porota bude hodnotit nej-

lepší květinovou výzdobu oken, bal-

konu a předzahrádky. 

Do soutěže se můžete přihlásit tím, 

že zašlete fotografi e s uvedením adre-

sy a data pořízení fotografi e elektro-

nicky na email zuzana.pastrnakova@

muznojmo.cz, do předmětu emailu 

napište „Soutěž – Rozkvetlé Znojmo“. 

Fotografi e do soutěže zasílejte do pát-

ku 15. srpna. Vyhodnocení soutěže 

Zapojte se do soutěže
a vyhlášení výsledků proběhne v druhé 

polovině srpna. 

Výherce odmění radní města hod-

notným cenami: poukázkami na odběr 

zboží do zahradnictví Městské zele-

ně v hodnotě 500 korun, 700 korun 

a 1000 korun a každého oceněného 

také dvěma vstupenkami na Znojem-

ské historické vinobraní 2014. „Soutěží 

nebo spíše cenami se chceme odvděčit 

těm, kteří pečují o své okolí a zkrášlu-

jí své zahrádky nebo balkony. Vždyť 

krásné rozkvetlé Znojmo musí potěšit 

každého kolemjdoucího,“ říká mís-

tostarosta Znojma Jan Grois.  zp

Znojemská Beseda vyhlašuje 

soutěž o nejlepší sterilovanou okur-

ku a nejlepší rychlokvašku. Zájemci 

musí do 29. 7. do 15.00 hod. přinést 

s receptem dvě lahve jednoho vzor-

ku sterilovaných okurek, nebo jednu 

Soutěž o okurku
lahev rychlokvašek, případně obo-

jí do budovy Besedy na Masarykově 

nám. 22. Nezapomeňte na vás přiložit 

kontakt! Vyhlášení soutěže bude 1. 8. 

na stejném náměstí v rámci Slavností 

okurek.  lp
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Festival Znojmo žije divadlem! 

ani ve svém druhém ročníku nebude 

jen o celebritách a slavných divadel-

ních titulech. 

Za návštěvu určitě stojí komorní di-

vadla, alternativní scény, loutková před-

stavení pro děti, experimentální hry. To 

vše poskytne divákům osmnáct před-

stavení. Kromě nepřehlédnutelného 

šapitó na Horním náměstí je milovníci 

Th álie najdou například na Masaryko-

vě náměstí v Domě umění, v jízdárně 

louckého kláštera, Na Káře, v hradeb-

ním příkopě i u řeky Dyje v Centru 

Vodárna. Také letos se v programové 

nabídce objeví Kino Svět. V pátek 15. 

V srpnu bude královské město v zajetí divadelní múzy
PROGRAM:

ST 13. 8.
odpoledne  Orchestr Péro za kloboukem ulice města
19.00 Veselé skoky: Baby Box Městské divadlo

ČT 14. 8. 
odpoledne Orchestr Péro za kloboukem ulice města
20.00 Spitfi re Company: 
 One Step Before the Fall šapitó
20.30 DS Rotunda: Komedie o zkrocení Hradební příkop

PÁ 15. 8.
odpoledne Divadlo Anpu: Chambre Separeé před šapitó
17.00 Divadlo Anpu: Čertův švagr šapitó
20.00 Národní divadlo Londýn: 
 Podivný případ se psem kino Svět

SO 16. 8. 
přes den Divadlo Anpu: Chambre Separeé Masarykovo nám.
17.00 Divadlo Anpu: Cirkus Anpu šapitó
20.00 Studio hrdinů: SAM jízdárna Louckého kláštera

NE 17. 8. 
16.00 Divadlo Líšeň: Žabáci 
 (Sny starého dědka) šapitó
21.00 Divadlo Líšeň: Putin lyžuje Kapucínská zahrada

PO 18. 8.  
20.00 Komediograf: Tros Boys šapitó

ÚT 19. 8.  
16.00 Komedianti na káře: Kramáři Dům umění
17.00 Vitor Tavares Mendes: 
 Taneční workshop Vodárna
20.00 Décalages: Velvet Blues Na Káře

ST 20. 8.  
21.00 (bra)Tři v tričku: Plovárna  Vodárna

srpna promítne přenos z Národního 

divadla Londýn. Tentokrát se může 

publikum těšit na dobrodružnou de-

tektivní hru Podivný případ se psem. 

A příjemný bonusem je, že všechny 

akce festivalu Znojmo žije divadlem! 

doplní ochutnávky znojemských vín. 

Diváci si mohou zakoupit jed-

notlivé vstupné nebo výhodnou per-

manentku na  všechna představení 

i workshop, a ušetřit tak až 870 korun. 

Vstupenky a podrobný program lze 

již nyní pořídit v předprodeji v TIC 

na Obrokové ulici. V případě nepří-

zně počasí se venkovní představení 

přesouvají do šapitó.  lp

Loňské, velmi kladné ohlasy 

na  první ročník divadelního festi-

valu Znojmo žije divadlem! zavdaly 

příčinu k pokračování, a tak druhý 

ročník už vykukuje za oponou. Za při-

praveným programem v čele s   he-

reckou osobností Karlem Rodenem 

stojí Znojemská Beseda, a to v osobě 

produkční Andreji Krejčí.

Andreo, kdo stojí za programem le-

tošního divadelního festivalu?

Zčásti já, ale musím zdůraznit, že 

letošní program není z mojí hlavy. Be-

seda na této akci externě spolupracuje 

s Lukášem Krejčím (nejde o manžela – 

pozn.red.), který s touto akcí pomáhal. 

Je to kreativní renesanční člověk pra-

cující na volné noze. Sám hrál několik 

let v  brněnském divadle Polárka a má 

tedy z praxe s divadlem zkušenosti. 

Jsem mu velmi vděčná za velkou po-

moc nejen při výběru jednotlivých 

představení.

Podle čeho vybíráte hry, které di-

vákům předložíte? Sami je nejprve 

vidíte?

Divadelní fes
 val se rozkročil a pozval hvězdy
To se nám většinou nedaří, ale je 

několik možností, kterými se řídíme. 

Určitě vycházíme ze zkušeností s kon-

krétním divadlem, odkud představení 

chceme. Známe rukopis jeho divadel-

ního spolku. Když od nich vybereme 

jednu hru, víme, že herecký ansábl má 

takové renomé předpokládající kvalit-

ní divadla. Existují videa představení, 

máme načteno spoustu recenzí, bavíme 

se s lidmi, kteří studují divadelní vědu. 

A samozřejmě nemalou roli hraje do-

poručení. V tom byl právě se svými 

zkušenostmi výborný Lukáš.

Jak těžké je získat herce typu Karla 

Rodena?

Není to těžké. Pokud mají takové 

hvězdy čas, problém to není. Naopak 

mám zkušenosti, že podobné malé 

akce, jako je ta naše, vítají.

Předpokládám, že hru SAM, ve které 

hraje, si ujít nenecháte. Které jsou 

ty další?

To je těžká otázka, protože podle 

mě jsou zajímavé všechny. Třeba se moc 

těším na čtvrteční Spitfi re Company. 

Jde o taneční představení, které už do-

stalo spoustu ocenění. Doprovázeno je 

hudbou Lenky Dusilové, která je sice 

čerstvá maminka, ale přijede i s mimin-

kem a bude tady hrát. A ještě se hodně 

těším na představení londýnského Ná-

rodního divadla Podivuhodný případ 

se psem, které bude promítat Kino Svět. 

Festival se „rozkročil“ na různá mís-

ta ve Znojmě, kde odehraje 18 před-

stavení. Nebude to pro diváky trochu 

poklus?

Nebude. Poskládali jsme to tak, 

aby se většina her nekryla. Dají se tedy 

stihnout téměř všechna představení. 

Vyberou si mezi nimi děti i dospělí.

Jak je festival fi nancován?

Osm dní, které festival trvá, má pev-

ně daný rozpočet, ze kterého vycházíme. 

Hodně záleží na tom, jak známe divadla, 

snažíme se snížit cenu, pomáhají i přá-

telské vazby. Pokoušíme se vždy ušetřit. 

Třeba na honorářích. Ale nevybíráme si 

jen představení jednoho herce, která jsou 

samozřejmě finančně méně náročná. 

Máme i hry o osmi, deseti hercích. Kaž-

dopádně musíme hodně pečlivě počítat 

už při přípravě, aby byla nabídka pestrá, 

a fi nančně jsme vše zvládli.

Očekáváte výdělek?

Že bude nějaký velký zisk, si ne-

myslím. Divadelní představení jsou při 

vzniku velmi finančně náročná. Bez 

dotací bychom si je nemohli dovolit. 

Leda bychom šli cestou komerce, stavěli 

na zvučných jménech a vstupenky by 

byly podstatně dražší, než máme. Pak 

by si je ale hodně Znojmáků nemohlo 

dovolit, a to nechceme. Proto jsme ceny 

vstupného nastavili pod běžný stan-

dard. Lístky se dají koupit na jednotli-

vých představení nebo v předprodeji, 

kde lze koupit i permanentku na všech-

na představení, a výrazně tak ušetřit. 

Vstupenky jsou již v prodeji. 

Jste nastávající maminka. V nadsázce 

lze ale říci, že vaše první dítě je festi-

val. Budete ho dělat i po té, co se vám 

narodí první potomek?

Určitě, protože kultuře se budu dál 

věnovat i s dítětem.

 Ľuba Peterková


