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Radnice prosadila obchvat

Ve d e n í  z n o j e m s ké  ra d n i c e 

se podařilo prosadit v  Praze zcela 

konkrétní termíny dokončení znoj-

emského obchvatu a stavba začíná 

po 14 dlouhých letech konečně do-

stávat konkrétní  obrysy. „S radostí 

mohu oznámit, že s výstavbou druhé 

etapy obchvatu se začne příští rok 

a hotovo bude v roce 2018. Celý ob-

chvat včetně napojení na rakouské 

hranice přes Hatě by měl být hotov 

v roce 2022,“ říká starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel.

Podle projektu má znojemský ob-

chvat vedoucí po silnici E59 z Prahy 

měřit 11 kilometrů a má odvést dopra-

vu z centra Znojma východně od měs-

ta. Přestože je umístění stavby v soula-

du s platným územním plánem města 

Znojma a obcí Dobšice, Nový Šaldorf-

Sedlešovice, Kuchařovice a Suchohrdly 

schváleným pro správní území města 

Znojma městským zastupitelstvem 

již 4. 9. 2000 a stavba je i v souladu 

s politikou územního rozvoje České 

republiky schválenou vládou České 

republiky v červenci 2009, bylo za-

tím postaveno pouze 15 % plánované 

silnice. Stavbu obchvatu totiž do této 

chvíle paralyzovala malá politická vůle 

Prahy obchvat dostavět i tzv. občanští 

aktivisté sídlící ve Znojmě i mimo něj. 

„Každý normálně uvažující člo-

věk ví, že Znojmo obchvat potřebuje. 

V současnosti projíždí průtahem města 

cca 25 000 vozidel denně. Obchvat dle 

studií odvede mimo centrum města až 

10 000 aut, což výrazně zklidní dopra-

vu. Pokud chceme ochránit historické 

jádro našeho města, musíme s obchva-

tem pohnout. Při současném tempu 

1,3 km za 14 let by výstavba obchvatu 

trvala sto let. Proto jsme do dokončení 

Dotace pro 
vlastníky 
památek

Vlastníci kulturních památek 

v městské památkové rezervaci Znoj-

mo mají do 15. října 2014 možnost 

požádat o příspěvek na obnovu svého 

majetku. Znojemský městský úřad 

přijímá žádosti o příspěvek na rekon-

strukci nemovitých kulturních pa-

mátek, který je možno získat v rámci 

Programu regenerace městských pa-

mátkových rezervací a městských pa-

mátkových zón a poskytuje se nikoli 

na modernizaci, ale na záchranu, za-

chování a zhodnocení památkových 

hodnot. Více informací je k dispozici 

na www.znojmocity.cz.  xa

Park ve filmu
S otevřením revitalizované části 

Dolního parku ve Znojmě pokra-

čovali filmaři z VideoBrothers se 

svou prací na spotu k revitaliza-

ci znojemských parků. „Plánova-

né natáčení na první školní den, 

kdy se park otevřel, nám bohužel 

z důvodu deštivého počasí nevy-

šlo. Pokračovat jsme tak mohli až 

v minulých dnech,“ říká jeden z fi l-

mařů Jan Otruba. Video ukazuje 

novou podobu střední a dolní části 

parku. Obě části prošly revitalizací 

v minulém a letošním roce. Spot je 

ke zhlédnutí na www.youtube.com 

na kanále znojmo.tv. Nebo si jej 

načtěte přímo z QR kódu.  zp

Při současném tempu by stavba 

ochvatu trvala 100 let. Radnice 

prosadila jeho dostavbu do 8 let.

obchvatu v posledních dvou letech 

investovali mnoho času a energie,“ 

dodává starosta. Trasu obchvatu zná-

zorňuje níže uvedená mapka z roku 

2013. Meziúsek obchvatu I. a III. se 

nově řeší jako Obchvat IV. Projekt 

na silnici Znojmo – Hatě (na mapce 

modře) a úsek Hatě – hraniční pře-

chod (na mapce fi alově) se nově sloučil 

v jednu stavbu, aby se procesy urych-

lily. Trasa jako taková zůstává jako 

na mapce. Více na str. 2  zp, mp
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KRAJ PODPOŘÍ

ZNOJEMSKÝ HOKEJ

Jihomoravský kraj podpoří neje-

nom znojemský fotbal, ale také 

hokej, a to částkou jeden milion 

korun. Starostu Znojma o tom in-

formoval hejtman Michal Hašek 

na  tiskové konferenci u příleži-

tosti návštěvy ministra Chovance 

ve Znojmě. Znojemští Orli hrají me-

zinárodní hokejovou soutěž EBEL. 

Podle starosty Vlastimila Gabrhela 

znamená účast v této soutěži pro 

Znojmo nejen velkou sportovní 

prestiž, ale díky mezinárodním 

zápasům mohou Znojmo vidět 

rakouští, maďarští, italští, chorvatští 

a slovinští fanoušci. „Pro nás je toto 

i forma podpory cestovního ruchu,“ 

konstatoval  starosta.

DOTACE ŽÁDEJTE JEN V ŘÍJNU

O dotace z rozpočtu města Zno-

jma na  rok 2015 na  sportovní, 

kulturní a zájmovou činnost mo-

hou zájemci žádat pouze v říjnu. 

Žádat mohou ve třech oblastech: 

tělovýchova a sport, volnočaso-

vé aktivity dětí a mládeže (více 

info Jan Tomšíček, jan.tomsicek@

muznojmo.cz,  515  216  576) 

nebo kultura (více info Eva Ham-

b á l k ov á ,  e v a . h a m b a l k ov a @

muznojmo.cz, 515 216 579). Ža-

datelé předloží na příslušném tis-

kopise žádost od 1. 10. do 31. 10. 

na podatelnu MÚ nebo ji mohou 

zaslat poštou. Žadatelé v oblasti 

sportovních aktivit dodají navíc 

vyplněný formulář Kritéria pro 

hodnocení sportovní aktivity. 

Všechny tiskopisy jsou k dispozici 

na stránkách www.znojmocity.cz 

pod odborem školství, kultury a pa-

mátkové péče.

PENÍZE PRO MUZEUM

Úspěšnou a rozsáhlou výstavu Ji-

homoravského muzea ve Znojmě

nazvanou 5x100, která byla věno-

vána pěti významným znojemským 

umělcům, má připomínat výstavní 

katalog. Přiblíží život a dílo spisova-

tele Karla Černého, sochaře a me-

dailéra Jana Tomáše Fischera, malíře 

a grafi ka Emila Kotrby, malíře Josefa 

Růžičky a výtvarníka a keramika 

Miloslava Smutného. Znojemští rad-

ní proto předkládají zastupitelům 

ke schválení padesátitisícovou do-

taci pro muzeum k vydání katalogu.

ZNOJMO JEDE NA HRAD

Podruhé se stane město Znojmo 

součástí mezinárodního festivalu 

architektury a urbanismu Archi-

tecture Week Praha. Na Pražském 

hradě se zúčastní výstavy Architek-

tura v prostoru a čase.

� Starosta Vlastimil Gabrhel (vlevo) při představení studie nové hasičské stanice, jejíž vý-
stavbu podpořili ministr Chovanec (uprostřed) i hejtman Hašek.   Foto: Archiv ZL

„Je nezbytné, aby hasiči měli pro 

svou práci důstojné prostředí, per-

fektní technické vybavení a zázemí,“ 

uvedl na pracovní návštěvě Znojma 

ministr vnitra Milan Chovanec. 

V  doprovodu starosty Znojma 

Vlastimila Gabrhela a hejtmana Ji-

homoravského kraje Michala Haška 

navštívil mimo jiné zdejší policisty 

a hasiče. S těmi diskutoval nejen o je-

jich potřebách, ale také o projektu 

na výstavbu nové hasičské stanice. 

„Nová stanice by měla být otevřena 

do dvou let a má stát sto milionů korun. 

Peníze půjdou hlavně ze státního roz-

počtu, přispěje ale i kraj a město,“ slíbil 

ministr Chovanec. „Jsem velice rád, že 

se pozornost ministerstva upřela právě 

na hasičskou stanici ve Znojmě. Její 

prostory jsou už dlouho v žalostném 

stavu,“ řekl starosta Vlastimil Gabrhel.

Na novou hasičskou stanici při-

spěje Znojmu stát i kraj. Příspěvky 

kraje a města budou spíše symbolické, 

stavbu zafi nancuje ministerstvo. Měs-

to již na jaře letošního roku schválilo 

Na novou hasičskou stanici
přispěje Znojmu stát i kraj

Současné vedení města absol-

vovalo mnoho intenzivních jednání 

na Krajském úřadě Jihomoravského 

kraje v Brně a na Ministerstvu dopra-

vy a Ředitelství silnic a dálnic v Brně. 

„S  radostí mohu oznámit, že naše 

úsilí konečně přineslo ovoce,“ říká 

Vlastimil Gabrhel. „Dostavba zno-

jemského obchvatu byla zařazena 

do plánů rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury (SFDI). Podle 

informací, které mám jako starosta 

a zároveň člen Hospodářského vý-

boru Parlamentu k dispozici, plánuje 

ŘSD zbývající etapy obchvatu dosta-

vět v následujících osmi letech.“

Stavět se podle znojemského staros-

ty začne již příští rok. „Již zrealizovaná 

část odnikud nikam bude v první fázi 

napojena na silnici E59 vedoucí z Prahy. 

Takzvaná druhá stavba obchvatu bude 

měřit 3,5 kilometru a měla by být hotova 

v říjnu roku 2018,“ upřesňuje starosta.

Radnice prosadila v Praze 
dostavbu obchvatu

Začíná se příští rok. Státní fond

dopravní infrastruktury investuje

do Znojma přes půl miliardy korun.

Po této stavbě bude následovat stav-

ba třetí etapy o celkové délce 4,3 km 

(jedná se o úsek mezi Dobšicemi a napo-

jením na Hatě). Nově se do plánu stavby 

dostalo také následné napojení přes Hatě 

až k rakouským hrani-

cím. „Za deset let budeme 

do Vídně jezdit rychleji 

než do Brna,“ říká staros-

ta Znojma. V Rakousku 

totiž v roce 2016 začne 

výstavba jedenáctikilo-

metrového úseku rych-

lostní komunikace S3 

z Hollabrunu až do Gun-

tersdorfu, a to v režimu 

2+1. I rakouská strana by 

posléze měla tuto silni-

ci dobudovat až ke stát-

ním hranicím s Českou 

republikou.

Kromě obchvatu 

usiluje vedení znojem-

ské radnice také o modernizaci silni-

ce I/53 Znojmo-Pohořelice. „Máme 

představu, že by se současná I/53 

měla proměnit v  obdobu rakous-

kých „Schnellstraße“, které jsou velmi 

bezpečné a hojně využívané,“ uvádí 

starosta Vlastimil Gabrhel. Zatím se 

podle starosty na ŘSD podařilo pro-

sadit stavbu obchvatu Lechovic. SFDI 

do něj investuje 360 miliónů korun. 

Také stavba obchvatu Lechovic začne 

příští rok.  mp

příspěvek na tento projekt ve výši tří 

set tisíc korun. Společně hovořili také 

o bezpečnostních otázkách. Ministr si 

prohlédl sídliště v blízkosti hotelu Duk-

la, hovořil i s vedoucí ubytovny v Dukle 

i s kolemjdoucími. V této problematické 

lokalitě je nyní klid i díky součinnosti 

státní a městské policie.  zp

� V příštím roce se začne se stavbou části obchvatu, kterou 
vidíte na mapce. 
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REFERENDUM BUDE!

„Přejí-li si občané uspořádat k té-

matu heren ve Znojmě referen-

dum, je potřeba dát této vůli zele-

nou a uspořádat referendum v co 

nejkratším termínu,“ konstatoval 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel 

po jednání rady, která k probírané-

mu tématu zaujala jednoznačné sta-

novisko. Kvůli opožděnému předání 

petičních archů je ale vyloučeno 

spojit konání referenda s komunál-

ními volbami. O konečném termí-

nu referenda rozhodli zastupitelé 

22. září. V den uzávěrky LISTŮ ještě 

nebylo známo přesné datum. Více 

informací v příštím vydání. 

KE MLÝNU PO NOVÉ

KOMUNIKACI

Na ulici Ke Mlýnu v Oblekovicích 

skončily stavební úpravy. Rekon-

strukce přišla na  necelých pět 

milionů korun. Součástí opravy 

více než čtvrtkilometrového úseku 

byla také výměna stávající dešťové 

kanalizace po celé délce. Navíc byl 

vybudován také dva metry širo-

ký odstavný pás pro automobily 

v délce sto šedesát čtyři metrů.

BEZPEČNĚJŠÍ KŘIŽOVATKY

U MÁCHOVA NÁMĚSTÍ  

Úpravy křižovatek u  Máchova 

náměstí ve Znojmě jsou hotové. 

Chodci i  řidiči tak doznají zvý-

šení bezpečnosti silničního pro-

vozu v této oblasti. Pracovalo se 

na úpravě rozměrných křižovatek 

ulic Smetanova-Rooseveltova a Ji-

ráskova-Rooseveltova, ale také čtyř 

přiléhajících přechodů na ulicích 

Smetanova, Jiráskova, Fischero-

va a Janáčkova a dvou přechodů 

přes Rooseveltovu ulici. Změnil se 

oblouk křižovatek, komunikace se 

zúžila a zvětšily se přiléhající zelené 

a dlážděné plochy. Součástí stavby 

je i nasvícení všech přechodů. Cel-

kově investovala radnice do úprav 

a nasvětlení na 1, 57 mil. korun. 

ZATŘIĎOVÁNÍ VÍN S NOVINKOU

V  druhém kole letošního roku 

(tedy v srpnové komisi), se sešlo 

sedmnáct vín od členů spolku VOC 

Znojmo. Vůbec poprvé se z těchto 

vín ucházela dvě o certifi kaci tak-

zvané Královské řady VOC Znojmo, 

jejíž vína musí splňovat požadavky 

vín VOC Znojmo a navíc musí zrát 

minimálně 36 měsíců od sklizně 

na lahvi. Týká se to pouze odrůdy 

Ryzlink rýnský. Před uvedením 

na trh v roce 2016 projdou ještě 

dvěma komisemi a poslední bude 

rozhodující. Průběh zatřídění do-

zorovali v L ouckém klášteře i pra-

covníci ministerstva zemědělství.

STALO SE

Květnová elektronická aukce při-

nesla občanům Znojma citelné úspo-

ry za elektřinu a plyn. 

Pro všechny zájemce o levnějšího 

dodavatele se opět otevírá od úterý 

23. září kontaktní místo. Nově je mož-

no přihlásit se i přes internet. Sběr 

podkladů potrvá do 5. listopadu. Re-

gistrovat se mohou občané, podnikate-

lé, živnostníci a společenství vlastníků 

jednotek. Pro Znojmáky bude e-auk-

ci již potřetí organizovat společnost 

Neplaťte zbytečně! Zapojte se do e-aukce
A-TENDER s.r.o. Účast v e-aukci je 

pro občany bezplatná. Zájemci o e-

-aukci mají dvě možnosti, jak se při-

hlásit. Buď se dostaví na kontaktní 

místo, tedy do prostor podnikatel-

ského inkubátoru na náměstí Armá-

dy 8, nebo pro úsporu času mohou 

svou smlouvu a fakturu zaslat on-line 

na www.setrime-lidem.cz/chci-usetrit.

V případě, že máte otázky a zají-

má vás, jak e-aukce probíhá, přijďte 

na veřejnou besedu, která se uskuteč-

ní ve středu 8. října od 17.00 hodin 

ve velkém zasedacím sále na náměs-

tí Armády 8. Samotná ostrá e-aukce 

se uskuteční ve středu 12. listopadu 

na stejném místě.  zp

Kontaktní místo pro sběr dat:

nám. Armády 8

23. 9.–5. 11. 2014

ÚT 13.00–17.00

ST 13.00–17.00

Napilno mají v těchto dnech pra-

covníci Metrostavu, kteří ve Znojmě 

provádějí přestavbu tribun a zázemí 

Městského stadionu ve Znojmě s cí-

lem proměnit starý stánek v moder-

ní multifunkční arénu sloužící všem 

znojemským sportovcům.

„Do městského stadionu šedesát 

let nikdo pořádně neinvestoval,“ říká 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 

„Naším cílem je proto proměnit chát-

rající objekt v malou a útulnou mul-

tifunkční arénu splňující parametry 

začátku 21. století,“ dodává starosta.

Vedení města využilo loňské-

ho postupu znojemských fotbalistů 

do nejvyšší fotbalové soutěže k nastar-

tování žádostí o státní dotace. Minis-

terstvo školství, tělovýchovy a mláde-

že schválilo v polovině prázdnin pro 

Znojmo čtyřicetimilionovou dotaci 

na rekonstrukci zázemí pro sportovce 

a tribun pro diváky, a tak se stavbaři 

mohli pustit do práce.

Základem stadionu zůstane žele-

zobetonový monolitický skelet s že-

lezobetonovou zalomenou deskou 

ve  tvaru stupňů, která je navržena 

jako střešní plášť pro vnitřní vestavě-

né místnosti. Vnitřní dispozice hlavní 

tribuny se však změní k nepoznání. 

V prvním patře budou umístěny šatny 

Dělníci fi nišují. Stadion se chystá 
na slavnostní otevření

domácích a hostů, šatna rozhodčího, 

šatna delegáta utkání, ošetřovna, an-

tidopingová vyšetřovna, mix zóna, 

kotelna, sklad a budou zde nově také 

WC muži a ženy pro diváky. Druhé 

podlaží bude po rekonstrukci určeno 

převážně pro média a hosty. Staví se 

zde prostor pro akreditaci novinářů, 

pracovní místnost novinářů, včetně 

sociálního zázemí.

Velká pozornost je věnována no-

vým standardům bezpečnosti diváků.  

„Ve  třetím nadzemním 

patře tribuny se bude kro-

mě TV studia nově nachá-

zet bezpečnostní – řídicí 

místnost, do které budou 

svedeny veškeré ovládací 

prvky stadionu tak, aby 

bylo možné při jakýchko-

liv sportovních utkáních 

či závodech v každém oka-

mžiku provést adekvátní 

bezpečnostní opatření,“ 

doplňuje.

Z   b e zp ečnostn ích 

důvodů dochází při re-

konstrukci stadionu také k odděle-

ní jednotlivých diváckých sektorů. 

Hlavní tribuna po rekonstrukci pojme 

974 krytých míst, dalších 1 400 bude 

k dispozici na vedlejší tribuně v ob-

louku a 225 míst vznikne v odděleném 

sektoru pro hosty. Místa budou osa-

zena novými pohodlnými sedačkami. 

V projektu se výhledově počítá i s do-

stavbou protilehlé východní tribuny 

s kapacitou cca 2 000 diváků. 

Radnice plánuje nově zrekon-

struovaný stadion slavnostně otevřít 

v sobotu 4. října, přičemž pásku re-

konstruovaného stadionu by měl do-

poledne přestřihnout český premiér 

Bohuslav Sobotka, jehož vláda z 85 % 

rekonstrukci stadionu ve  Znojmě 

fi nancovala. 

„Ve  stejný den chceme umožnit 

Znojmákům, aby si nové prostory moh-

li sami prohlédnout. Proto na 4. říj-

na plánujeme Den otevřených dveří. 

Po něm se stadion okamžitě předá spor-

tovcům,“ přibližuje dění okolo nově 

rekonstruovaného městského stadionu 

ve Znojmě starosta Gabrhel.  zp 

� Zázemí stadionu se mění k nepoznání. Foto: Archiv ZL

� Fanoušci se už brzy mohou těšit na nové sedačky.
 Foto: Archiv ZL



� Nový interiér smuteční síně. Foto: zp

oddělení uložen v konferenční míst-

nosti. „Někteří čtenáři využili možnos-

ti a z důvodu rekonstrukce oddělení si 

vypůjčili až třicet svazků. Máme stále 

rozpůjčované obrovské množství knih, 

proto doufám, že čtenáři budou s kni-

hami k vrácení přicházet postupně, 

abychom prvotní nápor bez problé-

mu zvládli,“ poznamenala ředitelka 

knihovny Věra Mašková. Všem, kteří 

se na rekonstrukci knihovny jakkoliv 

podíleli, srdečně poděkovala. V rámci 

úprav oddělení pro dospělé navíc zís-

kalo novou výmalbu také oddělení pro 

dětské čtenáře.  zp, lp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

9. října. Uzávěrka je 29. září. 

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 1.  ř í jna proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschop-

nosti sirén se provádí nepřerušo-

vaným tónem po dobu 140 vteřin.

NA MATRICE TŘI DNY ZAVŘENO

Dva dny v říjnu a jeden den v lis-

topadu bude znojemská matrika 

uzavřena. Konkrétně jde o 7. října, 

21. října a 4. listopadu, a to z důvo-

du provádění kontrol matričních 

úřadů.

O ZÁŠTITU JE TŘEBA POŽÁDAT

Pořadatelé významných akcí čas-

to zvyšují jejich prestiž tím, že 

je zaštiťuje město Znojmo, sta-

rosta či místostarosta. O  zášti-

tu je ale třeba předem požádat. 

Ke správnému postupu přispějí 

radou města schválená pravidla 

pro udělování záštit, o které může 

pořadatel požádat. K dispozici je 

předepsaný formulář, na kterém 

bude žádost předána minimálně 

dva měsíce před konáním akce. 

Jeho prostřednictvím je třeba 

upřesnit požadavky a předpoklá-

dané nároky žadatele, související 

s  organizačním zabezpečením 

akce. Společně se záštitou je pak 

pořadateli bezúplatně uděleno 

právo k užití loga města Znojma, 

v případě záštity města Znojma 

i jeho znaku. 

UZAVÍRKA ZMĚNÍ

TRASU VLÁČKU

Úplná uzaví rk a  u l ice  Velk á 

Františkánská 27. a 28. září naruší 

běžnou trasu vyhlídkového vláčku. 

Zastávka u kostela sv. Mikuláše 

bude v  těchto dnech zrušena. 

Vláček pojede od ulice U Brány 

po ulici Zelenářská s výjezdem 

na ulici Přemyslovců a dále po ulici 

Hradní, odkud bude pokračovat 

po stávající trase. Důvodem uza-

vírky Velké Františkánské je oprava 

fasády domu číslo osm a  s  tím 

související stavba lešení.

VELKÁ MICHALSKÁ ZAVŘENA

DO KONCE ROKU

Z důvodů provádění výkopových 

prací a rekonstrukce komunikace 

a chodníků bude až do 31. 12. 2014 

uzavřena ulice Velká Michalská. 

Úplná uzavírka platí od domu č. 3 

až po dům č. 13. Objízdná trasa 

není stanovena. Na Horní náměstí 

se bude nadále jezdit přes Horní 

Českou a Kovářskou.

Jeden z nejvýznamnějších projektů 

města vedoucí ke zkvalitnění sídlišt-

ních celků, a to regenerace přímětické-

ho sídliště, je u konce. Poslední etapa 

prací, která zahrnovala revitalizace 

veřejných prostranství a regeneraci 

bytových domů, vyšla na devětatřicet 

milionů korun. Radnice přitom ušetřila 

sedmnáct milionů korun. 

Podle starosty Vlastimila Gabrhela 

se na revitalizaci přímětického sídliště 

Město dokončilo přímě� cké sídliště
pracovalo mnoho let a zásluhu na jeho 

zvelebení tak nenese jen současné ve-

dení radnice, ale i předchozí.

Ve všech případech se prováděla 

rekonstrukce či stavba místních komu-

nikací, veřejného osvětlení, upravovala 

se vodohospodářská infrastruktura. 

Vznikly herní plochy ve vnitrobloku 

ulic Krylova a Werichova a pobytová 

plocha v prostoru před základní školou. 

Nechyběly samozřejmě sadové úpravy 

a celý prostor byl vybaven novým měst-

ským mobiliářem. Dodavatelem prací 

byla znojemská fi rma COLAS CZ, a.s

Náklady na  revitalizaci sídliště 

byly ve srovnání s původními odhady 

o sedmnáct miliónů nižší. „Město však 

v konečném důsledku za regeneraci 

zaplatí ještě podstatně méně, protože 

celý projekt je spolufinancován Ev-

ropskou unií,“ upřesnil financování 

starosta Vlastimil Gabrhel.  zp

Výrazně prosvětlené prostory, 

praktičtější a  přehlednější regály 

na knihy i dominantní výtvarný prvek 

na výrazně červené zdi najdou čtená-

ři v nově zrekonstruované půjčovně 

pro dospělé. 

Městská knihovna ve  Znojmě 

9. září znovu otevřela veřejnosti od-

dělení, které bylo kvůli kompletní re-

konstrukci od června zavřené. Po slav-

nostním přestřižení pásky, kterého se 

ujali místostarosta Jan Grois, ředitelka 

knihovny Věra Mašková a autorka pro-

jektu architektka Nataša Orsiniová, 

si novotou vonící interiér prohlédli 

nejprve pozvaní hosté a poté i první 

čtenáři.

Půjčovna pro dospělé zčervenala
„Tato rekonstrukce už byla ne-

zbytná a  jsem velice rád, že se nám 

podařilo najít i pro knihovnu fi nanční 

prostředky. Věřím, že se návštěvní-

kům budou nové prostory líbit,“ řekl 

na slavnostním otevření oddělení mís-

tostarosta Jan Grois. 

Město Znojmo do úprav oddělení 

pro dospělé městské knihovny investo-

valo více než dva miliony korun, které 

zahrnují nové elektroinstalace, pod-

hledy, osvětlení, podlahu i designový 

moderní nábytek. Na  rekonstrukci 

oddělení se podílely dvě fi rmy z regio-

nu, které uspěly ve výběrovém řízení. 

Stavební práce provedla fi rma K.S.H. 

group s.r.o. z Hostěradic a fi rma Len-

za spol. s.r.o. ze 

Znojma vyrobila 

nábytek.

Poděkování 

patří i  zaměst-

nancům knihov-

ny, kteří museli 

nespočet svazků 

knih před zapo-

četím prací vystě-

hovat a poté zase 

znovu roztřídit 

a vrátit na správ-

né místo. V době 

rekonstrukce byl 

celý knižní fond 
� Ve  světlém interiéru oddělení se vyjímá červená zeď s  obrazem 
znojemského malíře Josefa Buriana.  Foto: lp

� Přestřižení pásky se ujali místostarosta 
Jan Grois, ředitelka Věra Mašková a  archi-
tektka Nataša Orsiniová.  Foto: lp

Dlouhá desetiletí používaná 

smuteční síň na Městském hřbitově 

ve Znojmě má za sebou několikamě-

síční důkladnou rekonstrukci za více 

než devět a půl milionů korun. 

Nová je fasáda s  odvlhčeným 

zdivem, ale k velkým změnám došlo 

především v  interiéru. Rekonstruk-

ce zahrnovala nové podlahy, náby-

tek, dřevěné obložení stěn, osvětle-

ní, i okenní vitráže. Aby se z kaple 

stalo moderní pietní místo, došlo 

také k  částečné vnitřní přestavbě. 

V prostorách, které jsou orientovány 

ke hřbitovní bráně, byla zbudována 

V nové smuteční síni najdou pozůstalí soukromí
místnost pro výstav rakve, kde se mo-

hou v soukromí pozůstalí rozloučit 

se zesnulým. Rakev 

bude umístěna na ka-

tafalku s pojezdovým 

mechanismem. Nově 

je v  interiéru smu-

teční obřadní síně 

nainstalována kli-

matizace a ozvučení.  

Do užívání veřejnosti 

bude předána 1.  říj-

na. Na Dušičky, tedy 

v  neděli 2.  listopa-

du, bude otevřena 

pro zájemce, kteří do ní budou moci 

nahlédnout.  xa, 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

Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva a Senátu
Volby do Zastupitelstva města Znojma 

a Senátu proběhnou v pátek 10. října 

2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 

a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 ho-

din do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky pro volby do Se-

nátu jsou pro každého kandidáta vy-

tištěny samostatně a budou voliči spo-

lečně s hlasovacím lístkem pro volby 

do zastupitelstva města doručeny nej-

později 3 dny před volbami. V případě, 

že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, 

je možné požádat ve volební místnosti 

o vydání nových hlasovacích lístků pro 

oba dva druhy voleb.

Volby do  Zastupitelstva města 

Znojma 

Hlasování na  voličský průkaz 

ve volbách do zastupitelstev obcí není 

možné. Pro volené zastupitelstvo je 

jeden hlasovací lístek, na kterém jsou 

uvedeni všichni kandidáti. V záhlaví 

hlasovacího lístku je uveden počet 

členů zastupitelstva, který má být zvo-

len, tj. 31.

Možné způsoby hlasování:
� Označit křížkem ve čtverečku v zá-

hlaví sloupce před názvem volební 

strany pouze jednu volební stranu. 

Tím je dán hlas kandidátům této vo-

lební strany v pořadí dle hlasovacího 

lístku v počtu, kolik činí počet členů 

zastupitelstva obce, který má být v obci 

volen. Pokud by byla označena tímto 

způsobem více než jedna volební stra-

na, byl by takový hlas neplatný. 
� Označit v  rámečcích před jmény 

kandidátů křížkem toho kandidáta, 

pro kterého hlasuje, a  to z kteréko-

liv volební strany, nejvýše však tolik 

kandidátů, kolik členů zastupitelstva 

města má být zvoleno. Ve Znojmě se 

volí 31 kandidátů, volič proto může tím-

to způsobem označit nejvíce 31 kandi-

dátů z různých volebních stran. Pokud 

by bylo takto označeno více kandidátů 

než 31, byl by takový hlas neplatný.
� Kromě toho lze oba výše popsané 

způsoby kombinovat. Lze označit 

křížkem jednu volební stranu a dále 

v  rámečku před jménem kandidáta 

další jednotlivé kandidáty jiných 

stran. V  tomto případě je dán hlas 

jednotlivě označeným kandidátům 

a z označené volební strany je dán 

hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 

pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 

do počtu volených členů zastupitelstva 

obce. Př.: Ve Znojmě se volí 31 členů 

zastupitelstva. Volič označí křížkem 

jednu volební stranu a kromě toho dále 

jednotlivě 10 kandidátů dalších voleb-

ních stran. Hlas se pak započítá dese-

ti jednotlivě označeným kandidátům 

a dále kandidátům z označené volební 

strany na prvních 21 místech. Pokud by 

byla tímto způsobem označena více než 

jedna volební strana nebo více kandidá-

tů, než je stanovený počet, byl by takový 

hlas neplatný.

Hlasovací lístek volič vloží do šedé 

úřední obálky. 

Volby do Senátu Parlamentu České 

republiky

Volič hlasuje zpravidla ve voleb-

ní místnosti příslušné podle místa 

jeho trvalého pobytu. V případě hos-

pitalizace v nemocnici nebo pobytu 

v  jiném zdravotnickém či sociálním 

zařízení nebo věznici, které se nachází 

ve stejném senátním volebním obvodu, 

může být takový volič správcem 

zařízení nahlášen do tzv. zvláštního 

seznamu voličů a bude moci hlasovat 

mimo místo trvalého pobytu. Volič 

může hlasovat rovněž na  voličský 

průkaz. 

Volič vloží do úřední obálky žluté 

barvy jeden hlasovací lístek pro kandi-

dáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. 

Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič může požádat ze závažných, 

z e j m é n a  z d r avot n í ch  důvo dů 

odbor správní MěÚ Znojmo, tel. č. 

515 216 524, 515 216 366, a ve dnech 

voleb okrskovou volební komisi o to, 

aby mohl hlasovat mimo volební míst-

nost, avšak pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrs-

ková volební komise zřízena. 

Pokud žádný z kandidátů nezíská 

v prvním kole nadpoloviční většinu 

všech odevzdaných hlasů, bude se 

druhé kolo voleb konat ve dnech 17. 

a 18. října 2014. 

Další informace k volbám lze zís-

kat na telefonním čísle: 515 216 391 

nebo 515 216 524.  zp, rs
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Podrobnos�  k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Kolumbus našel nabídky za vás

Bezplatně se poradit o svém živo-

tě a profesním směřování - přesně ta-

kovou službu nabízí ve Znojmě od za-

čátku září Centrum vzdělávání všem. 

Jak takové kariérní poradenství 

vypadá a k čemu je dobré, ochotně 

vysvětlila Soňa Ludvíková, která se 

ve znojemském regionu věnuje lidem 

hledajícím cestu k lepšímu uplatnění 

nebo změně profesní dráhy. 

Co je kariérní pora-

denství a komu je ur-

čeno? 

Všem, kteří řeší 

svůj profesní život 

a snahu o dobré uplat-

nění. Jedná se vlastně 

o konzultaci záležitostí 

a  problémů v  oblasti 

práce. V ní nejen vy-

děláváme peníze, ale 

i něco vytváříme, trá-

víme v ní spoustu času. 

V  dnešní době se ale 

může snadno stát, že 

o zaměstnání lidé při-

jdou nebo práci sice 

mají, ale necítí se v ní 

šťastni a chtějí změnu. 

V  ten moment je po-

třeba se zastavit a zma-

povat, co vlastně chci 

v životě dělat. A s tím 

lidem mohu jako škole-

ná konzultantka pomo-

ci. Poradit si sám nebo mít k ruce od-

bornou pomoc je totiž pořádný rozdíl.

Jak konzultace probíhá?

Stačí mě telefonicky nebo emailem 

kontaktovat a domluvit si termín. Poté 

se sejdeme v prostorách Podnikatel-

ského inkubátoru a nejprve probereme 

stávající situaci a vaši představu o pro-

fesním životě. Poté si stanovujeme 

jednotlivé kroky, které se snažíte s mou 

pomocí uskutečňovat. Vše záleží na si-

tuaci, kterou chcete řešit. Poskytnu 

vám rychlou radu, ale můžeme spolu-

pracovat i dlouhodobě až na patnácti 

schůzkách.

S čím může kariérní poradenství li-

dem pomoci?

Během jedné až dvou schůzek jde 

hlavně o poskytnutí tipů, jak si vylep-

šit pracovní profi l vhodným kurzem 

nebo úpravou životopisu tak, aby za-

ujal. Můžeme si společně vyzkoušet 

Hledáte nebo chcete změnit 
práci? Nechte si poradit

nanečisto pracovní pohovor. Poradím 

vám s aktuální situací na trhu práce, 

třeba jaké obory jsou momentálně 

žádané. Pokud budete mít zájem spo-

lupracovat dlouhodobě až na patnácti 

schůzkách, které nabízí dostatečný 

prostor pro zvýšení atraktivity na trhu 

práce, zmapujeme vaše dovednosti 

a zkušenosti. Vypracujeme podrobný 

rozvojový plán do budoucna. Při po-

kusech o pracovní uplatnění můžeme 

vše společně řešit, popř. konzultovat 

situaci s odborníky v daném oboru. 

Práci vám sice přímo nezajistíme, ale 

pomůžeme vám najít smysluplnou 

cestu k ní.

Kdo se nejčastěji na Centrum vzdělá-

vání všem obrací?

Radit se k nám chodí lidé dlou-

hodobě nezaměstnaní i ti, co pracují, 

ale nejsou spokojeni a neví, jakým 

směrem se v kariéře vydat. Pomáháme 

i maminkám vracejícím se na trh práce 

po rodičovské dovolené nebo absol-

ventům, kteří hledají po škole vhod-

né uplatnění. Každá životní situace 

je šancí k osobnímu rozvoji a posunu 

někam dál. Snažím se tuto myšlenku 

lidem nejen předávat, ale pomoci jim 

najít sílu a zdroje k tomu, aby tomu 

tak v jejich životě skutečně bylo. Není 

na co čekat. Za zkoušku nic nedáte, 

naše služby jsou zcela zdarma. 

 Zuzana Pastrňáková

� Soňa Ludvíková při práci. Sjednat schůzku si s ní můžete 
na tel. 727 969 592, e-mail: ludvikova@vzdelavanivsem.cz.
Kariérní poradenství – Podnikatelský inkubátor, nám. Armá-
dy 8, Znojmo. Online databáze rekvalifi kací a kurzů v JMK – 
www.vzdelavanivsem.cz

Společnost LAUFEN CZ s.r.o.,

k doplnění týmu řízení produktivity 

ve Znojmě hledá kandidáty na pozici:

TECHNIK ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY – 

ANALYTIK

Pracovní náplň: péče o kmenová 

data výrobního softwaru a softwaru 

produktivity, analýza výrobních dat, 

tvorba datových reportů pro lokální 

i zahraniční management, zpracování 

časových studií pracovních procesů 

a tvorba norem práce. Požadujeme: 

SŠ nebo VŠ vzdělání strojírensko-

technického zaměření, praxi s MS 

Offi  ce, zejména velmi dobrou znalost 

Excelu. Výhodou: zkušenosti s MS 

Access, praxe s normováním práce 

nebo znalost systémů normování 

práce MTM, REFA, Bedaux nebo 

jiných, znalost optimalizačních metod 

Kaizen nebo štíhlé výroby, zkušenosti 

s výrobními databázemi (např. SAP, 

PCS), AJ, zkušenosti s keramickou 

výrobou. Písemné nabídky se 

strukturovaným životopisem: 

LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Znojmo, 

personální manažer, Průmyslová 14, 

670 40 Znojmo, tel.: 515 204 258, 

mobil: 602 294 229, nebo na email: 

miloslav.hambalek@cz.laufen.com 

Vhodní kandidáti budou pozváni 

k osobnímu pohovoru. Podrobnější 

informace k této nabídce najdete 

na www.znojmocity.cz

FILMOVÝ KOMPARS

Hledáme muže i ženy ze Znojma 

a okolí do německého historického 

fi lmu z 12. století Martino tajemství.

ŽENY: věk 30–50 let, přírodní dlouhé 

vlasy bez melírů a barvy, štíhlé 

i silnější postavy (natáčení 30. 10., 

3. 11., 5. 11.). MUŽI: kaplan: věk 50–70 

let, štíhlá postava (natáčení 3. 11.), 

hosté, číšníci, ministři (číšník by měl 

umět roznášet jídlo) věk 30–70 let 

(natáčení 7. 11.a11. 11.), rytíři věk 

20–55 let, normální běžná konfekční 

velikost (natáčení 10.–12.11.). Všichni 

muži by měli mít delší vlasy, nejlépe 

na ramena, bez melírů a barvení, 

žádné viditelné tetování nebo 

piercing. 

Honorář 800 Kč/den + kostýmní 

zkouška 100 Kč. Zájemci pošlete 

na sarka@cckodesova.cz foto obličeje 

a celé postavy, uveďte své míry 

(výšku, prsa, pas, boky), rok narození, 

jméno a svůj telefon.  Do předmětu 

emailu napište MARTHE a na co se 

hlásíte. Pokud budete vyhovovat 

všem podmínkám, ozveme se Vám.

PRÁCE V ČESKU EXCALIBUR CITY PŘIJME: 

(pro provozovny Hatě a Hevlín)

BRIGÁDNÍKY na víkendy:

– pomocné kuchařky/kuchaře

– pomocné servírky/číšníky

Informace na tel.: 515 206 378

nebo osobně v kanceláři Chvalovice – 

Hatě 183, Po–Pá 7.00–15.00

OBCHODNÍ CENTRUM FREEPORT 

HATĚ

Nabídka volných pracovních míst

Více informací k jednotlivým pozicím 

najdete na www.freeport.cz/kariera

Brigádník/ce Informačního centra 

Freeport – Freeport Leisure (Czech 

Republic), s.r.o., Asistentka prodejny 

Geox – Geox, Brigádník pro prodejnu 

TIMEOUT – TIMEOUT, Asistentka 

prodeje Saxoo London – Saxoo 

London, Recepční do kadeřnického 

salonu – L‘Oréal Salon Nobless, 

Asistent/ka prodeje Rifl e – RIFLE, 

Brigádník – Skiny Huber, Prodavače/

ku do obchodu ASICS – ASICS, 

Kuchař/ka – Česká restaurace, 

Brigádník /brigádnice – Mustang, 

Brigádník/ce – Tommy Hilfi ger, 

Brigádník/ce DIESEL – Diesel, Store 

Visual Merchandiser – Tommy 

Hilfi ger, Store manager – Lindt

2 řidiči nákladní dopravy / 2 LKW-Lenker

Satz Manfred, Horn 45 km

+43/699/1246 4050 Hr. Satz

Pracovní doba dohodou, plný úvazek. 

Min. mzda dle KS 1.442,23 EUR/měs. 

brutto. 

Úklidová síla / RaumpfelgerIIn

Grazer Heinzelmännchen – KOINEGG 

EWALD GmbH, Horn 

+43/664/2429 149 Hr. Repa

Částečný úvazek. Min. mzda dle KS 

8,08 EUR/hod. brutto.

Úklidová síla / Raumpfl eger/In

P. Dussmann Gesellschaft m.b.H.

Hollabrunn 35 km

+43/2952/9004-95518 Hr. Scheithauer

Úklid v nemocnici Hollabrunn. 

Částečný úvazek. Min. mzda dle KS 

1.358 EUR/měs. brutto při plném úvazku.

Kominík / Rauchfangkehrer

Oismüller Helmut

Rauchfangkehrermeister – 

Feuerlöschtechnik

Krems an der Donau 70 km 

+43/676/4260 844 Hr. Oismüller 

Min. mzda dle KS 1.505 EUR/měs. brutto 

při plném úvazku.  4.00 a 6.00 hod. 

Hodinová mzda přibližně 9,37 EUR.

PRÁCE V RAKOUSKU
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Hodně navš� vené, trochu mokré
Byla to paráda. To podmračené, 

mokré počasí si nezasloužili účinkující, 

organizátoři ani návštěvníci, kterých se 

letos na Znojemském historickém vi-

nobraní sešlo o tři tisíce více než v roce 

minulém. Masa 73 000 lidí (do které 

nejsou započítány děti do 15 let, které 

měly vstup zdarma) byla největší od-

měnou všem, kteří na přípravě největ-

šího svátku vína v Česku poctivě pra-

covali. Lákadlem k návštěvě vinobraní 

nebyla jenom široká nabídka těch nej-

lepších moravských vín a burčáků, ale 

také historický program a především 

unikátní průvod Jana Lucemburského, 

který byl mnohými označen na nejlep-

ší v posledních pěti letech! Mimořádné 

přízni se těšil doprovodný program 

pro rodiny s dětmi v Hradebním pří-

kopu i nabídka hudebních vystoupení 

různých žánrů. Každý si mohl najít 

hudbu jemu blízkou. Tančilo se, hojně 

ochutnávalo i koštovalo, a Znojmo se 

tak díky vinobraní už po  jedenatři-

cáté naplnilo lidmi, kteří si přišli užít 

víkend plný zábavy a setkání s přáteli 

v  srdci města s přívlastkem okouz-

lující historické atmosféry. A podle 

převládajících kladných ohlasů se li-

dem letošní vinobraní zjevně líbilo. 

Náladu jim nezkazily ani proudy vody 

padající z nebe na zaplněné Masary-

kovo náměstí v průběhu závěrečného 

vystoupení skupiny Olympic. Déšť 

neodradil desetitisíce lidí, kteří s dešt-

níky a pláštěnkami sledovali závěrečný 

ohňostroj. „Byli jsme mokří až na kost, 

ale byla to paráda,“ přiznal rozesmátě 

jeden z přihlížejících. 

 Text: lp, foto: Jiří Eisenbruk



9www.znojmocity.cz Téma

Znojemské historické vinobraní 2014
Vinobraní jako pozvánka 
do Znojma. Hustý déšť připravil 

organizátorům vinobraní nejednu hor-

kou chvilku, ale ti nakonec vše zvládli 

tak, aby návštěvníky neochudili o nic 

z programu, na který se těšili. Sobotní 

dopolední program pro děti se pře-

sunul do štukového sálu Znojemské 

Besedy a pláštěnky, které byly připra-

veny u všech vstupních bran, nako-

nec sloužily jen jako prevence. V so-

botu dopoledne byl na krátkou dobu 

omezen provoz uličky chudiny. Herci 

v rolích historických postav se v Malé 

Mikulášské objevili až po poledni, kdy 

ustal déšť. Jinak se ale tato programová 

novinka setkala s mnoha pozitivními 

ohlasy. Deštivé počasí naopak podpo-

řilo skvělou atmosféru v mázhauzech. 

Ve stylu středověkých šenků tam hodo-

valo mnoho hostů, kteří se přišli scho-

vat před deštěm. „Celkově hodnotíme 

vinobraní pozitivně, i přes rozmary 

počasí, s kterými jsme se museli smířit 

a kvůli kterým bylo třeba operativně 

a fl exibilně jednat a zajistit tak na něko-

lika scénách hladký průběh vystoupení, 

aby nic z programu nebylo zrušeno. 

Lidé neváhali vyrazit do centra dění, 

i díky tomu, že přes moderátory míst-

ních rádií a sociální sítě velmi dobře 

fungovala informovanost o aktuálních 

změnách,“ hodnotí průběh vinobraní 

ředitel Znojemské Besedy František 

Koudela. „Chceme, aby si vinobraní 

do budoucna dále zachovalo svůj his-

torický charakter a návštěvníci se mohli 

stát součástí jeho historické atmosféry. 

Věříme, že letošní úspěšné vinobraní 

bylo nejen pozvánkou na  jeho další 

ročník, ale i důvodem návštěvy města 

Znojma jindy, než v tento výjimečný 

víkend,“ dodává František Koudela. 

Text: M. Hurajová, foto: Karel Himmer



10 ZNOJEMSKÉ LISTYŠkolství a sociální služby

Po dvouměsíční prázdninové pau-

ze se na vytipované přechody v blíz-

kosti škol vrátili strážníci Městské poli-

cie Znojmo, aby dohlíželi na bezpečné 

přecházení především dětí.

Nejsložitější situace bývá u Jubilej-

ního parku a náměstí Republiky, kde 

se nachází základní školy. Hlídka také 

několikrát během týdne zabezpeču-

� Strážníci rozdávali dětem refl exní drobnosti vhodné při přecházení silnice v případě sní-
žené viditelnosti. Řidiči si tak malých chodců snadněji všimnou.  Foto: Archiv MP

Strážníci jsou zpět 
na přechodech

je přecházení dětí na ulici Palackého, 

v  jehož blízkosti je mateřská školka. 

Strážníci pomáhají během roku dětem 

s přecházením frekventovaných silnic, 

a také jim připomínají návyky spoje-

né s bezpečným chováním v dopravě. 

Děti si na přítomnost strážníka a jeho 

pokyny zvykly. Pro prvňáčky to byla 

premiéra a pro rodiče vítaná pomoc.  lp

� Nový kolektiv žáků šestých tříd.  Foto: Archiv školy

Již během prvního týdne nového 

školního roku se noví šesťáčci Zá-

kladní školy na Václavském náměstí 

ve Znojmě vydali do Podhradí nad 

Dyjí na tradiční adaptační pobyt.

Pod odborným názvem se scho-

vává promyšlená akce školy, která má 

žákům pomoci k  lepšímu stmelení 

nového kolektivu, k seznámení se ne-

jen se spolužáky, ale i s pedagogy. Pod 

vedením pedagožek Denisy Islami, 

Radky Štolové, Jany Mikulkové a Jar-

mily Halouzkové dorazilo do rekre-

ačního střediska Borovina v Podhradí 

čtyřiatřicet chlapců a dívek. S nově 

vzniklým kolektivem se seznamovali 

formou socializačních her, sportov-

ních a výtvarných aktivit. Pestrý pro-

gram jim připravili také pracovnice 

Pedagogicko – psychologické poradny 

Znojmo Petra Špačková s Lucií Holin-

kovou a ředitelka Domu dětí a mládeže 

ve Znojmě Hana Bílková. 

„Do šesté třídy většinou nastupují 

děti z jiných tříd nebo i škol. Navzá-

Šesťáci z Václaváku se jeli seznamovat 
do lesa. Pomohly jim soutěže a hry

jem se mnozí neznají a noví jsou pro 

ně i pedagogové. Cílem adaptačního 

pobytu je stmelit nově vzniklý kolektiv 

a připravit žáky na přechod z prvního 

na druhý stupeň školy. Děje se tak 

v netradičním prostředí uprostřed lesa 

s pomocí denního programu obsahují-

cího nejrůznější socializační hry, díky 

nimž děti nacházejí jednodušeji způ-

soby vzájemné komunikace. Během 

třídenního pobytu se potkávají u her 

a soutěží, u táboráku, na maškarním 

bále, diskotéce, na stezce odvahy. Sou-

částí programu je také muzikoterapie 

a arteterapie. To vše je důležité pře-

devším u žáků se specifi ckými poru-

chami učení, chování a autistické děti, 

kterým tak pomáháme posílit jejich 

sebevědomí. Pro pedagogy je to dobrá 

příležitost, jak vnímat žáka z  jiného 

úhlu pohledu,“ vysvětlila zajímavou 

aktivitu školy Denisa Islami. Že se dě-

tem adaptační pobyt velmi líbil je také 

zásluha majitele rekreačního střediska 

Borovina pana Protivínského a přede-

vším každoročního štědrého sponzora, 

který dětem opětovně umožnil bez-

platný pobyt. Všem patří velké podě-

kování. lp

Patříte mezi rodiče, kteří hledají 

pro své dítě netradiční školku? Pak 

je vám k dispozici nová školka Dob-

romysl v  rodinném domě v  areálu 

statku Oberreiterových v Šumné. 

Učit se a hrát si zde budou děti 

podle principů lesní a Montessori pe-

dagogiky v duchu motta: Pomoz mi, 

abych to dokázal! Malý školáčkům bude 

k dispozici jedna velká a jedna menší 

herna, kuchyň (i s funkční dětskou ku-

chyňskou linkou) a jídelna. Děti mohou 

Nová školka: Pomoz mi, 
abych to dokázal

navštěvovat školku na půldenní nebo 

celodenní program. Samozřejmostí je 

každodenní pobyt na zahradě nebo 

v nedaleké přírodě, výuka angličtiny 

a péče o hospodářská zvířata na statku.

Slavnostní otevření školky, která 

atmosférou připomíná domov, bude 

27. 9. V tento den se také můžete blíže 

seznámit s nabídkou výuky. V plném 

provozu začne Dobromysl fungo-

vat od 1. 10. Více informací najdete 

na www.skolkadobromysl.cz.  lp 

Střední škola technická Znojmo 

nabízí ještě poslední volná místa 

ke studiu. Do začátku října se mohou 

zájemci hlásit na sekretariátu školy, 

kde je možné provést zápis a začít 

tak studovat ve vybraném oboru.

„Letos jsme zaznamenali poměr-

ně značný zájem zejména o  obory 

instalatér, truhlář, tesař a elektrikář, 

a proto jsem se rozhodl rozšířit na-

bídku pro studenty 1. ročníků ještě 

o několik posledních volných míst“, 

říká ředitel školy Miroslav Křivánek. 

Škola v Uhelné ulici letos do prvních 

ročníků přijala více než 100 nových 

studentů do učebních oborů i matu-

Uhelná hlásí poslední volná místa
ritního nástavbového studia. Avšak 

škola se snaží vyjít vstříc i starším žá-

kům a také těm, kteří se letos na jaře 

včas nerozmysleli anebo nevhodně 

zvolili obor ve  své stávající střední 

škole nebo učilišti. „Každoroční zku-

šenost nám ukazuje, že spousta žáků 

nastoupí na nějaký obor na jiné škole, 

a nejsou tam spokojeni. Navíc mnoh-

dy musejí ještě platit školné, což vel-

mi zatěžuje jejich rodinné rozpočty. 

Právě těmto studentům chceme vyjít 

vstříc a umožňujeme jim přestoupit 

z  jiné školy a začít zdarma studium 

u nás v Uhelné ulici“, uzavírá ředitel 

M. Křivánek.  Jiří Vojtěch
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Věk: 6 let

Plemeno: Basenji

Povaha: Vhodný ke zkušenému chovateli, pes jednoho pána, vhodný 

do rodinného domu nebo bytu. Nevhodný k jiným psům a dětem!

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

www.utulek-naceratice.blog.cz

Foxík

Představit veřejnosti činnost níz-

koprahových zařízení pro děti a mlá-

dež je hlavní cíl Týdne nízkopraho-

vých klubů, který se v  Česku koná 

od  22. do  27 září. Mezi zařízeními 

ve 43 městech republiky je také zno-

jemský nízkoprahový Klub Coolna. 

Týden zahájil v pondělí Dnem ote-

vřených dveří, pokračoval akcí Street 

Day Coolna a ve čtvrtek 25. září se 

můžete s prací klubu blíže seznámit 

v rámci Dne charity na Horním ná-

městí, kde bude pro zájemce připra-

ven stolní fotbálek a další volnoča-

sové a jiné aktivity. 

Nízkoprahový klub Coolna mo-

hou navštěvovat jedničkáři z gymnázia 

přes skejťáky, vyznavače alternativního 

způsobu života až po „průšviháře“. 

Mimo nemalého množství aktivit, kte-

ré pro ně a společně s nimi podnikají, 

jim pracovníci klubu připravují pravi-

delná fi lmová setkání. Válečná drama-

Coolna zve na fotbálek 
na náměs�  a středeční kina

ta ani prostoduché bitky ale na plátně 

neuvidí. V jakémsi improvizovaném 

domácím fi lmovém klubu jsou mla-

dým lidem nabízeny vybrané snímky 

s vypovídající hodnotou a tématy jim 

blízkými. Na výběru promítaného fi l-

mu se částečně podílí i  sami diváci. 

Nejde o klasické kino, a tak po skon-

čení promítání se viděné na plátně 

společně rozebírá, porovnává a hle-

dají se případné odpovědi. V prosto-

rách Klubu Coolna na Masarykově 

náměstí se na  filmy mohou podívat 

lidé do 15 do 26 let. každou středu 

od 17.00 hod. lp

FILMY V COOLNĚ V ŘÍJNU 

1. 10. – Nedotknutelní

8. 10. – Zbohatni nebo chcípni

15.10. – Perníková věž

22. 10. – Nikdy to nevzdávej

29. 10. – Legendy z Dogtownu

Hudbu, smích, příjemnou atmo-

sféru, spoustu her, graffiti, tanec, 

žonglování, turnaj v  badmintonu 

a stolním fotbálku a ještě mnohem víc 

si užívali gratulanti na oslavě druhých 

narozenin maringotky znojemského 

nízkoprahového Klubu Coolna. 

Na narozeninách se vystřídalo přes 

120 návštěvníků a  i všudypřítomné 

úsměvy byly důkazem, že se akce po-

vedla. „Asi největším lákadlem pro 

spousty lidí byl hudební program, se 

kterým nám pomohli známí interpreti 

ze Znojma George Czap, Eztek, Dj Kůň, 

Neny a Angel Brown. Za spolupráci 

a pomoc na akci děkujeme ředitelce 

MŠ Holandská Haně Buchtové, obrov-

ské díky patří i všem, kteří se postarali 

o workshop graffi  ti a členům ze skupi-

Maringotka slavila

ny Mighty Shake za taneční workshop 

a v neposlední řadě patří díky i skupině 

Poi Hypnotik show, která nás naučila 

žonglérským dovednostem. Je krás-

né vidět mladé lidi, kteří mají chuť 

motivovat a podporovat ostatní. Je to 

jiné než ve škole či doma,“ konstato-

vala sociální pracovnice klubu Cool-

na Veronika Čeperová. „Maringotka 

vznikla především proto, abychom se 

ke klientům dostali ještě blíž a to co 

nejpřirozenější cestou. V maringotce 

a její bezprostřední blízkosti poskytu-

jeme každý čtvrtek a pátek pravidelně 

od 14.30 do 18.00 odbornou pomoc 

mladým lidem od 15 do 26 let, kteří 

zažívají nepříznivou životní situaci,“ 

vysvětlil vedoucí Klubu Coolna, Robert 

Knebl.  Linda Brzoňová, lp

� S notnou dávkou skvělé zábavy oslavila maringotka Klubu Coolna druhé narozeniny. 
 Foto: Archiv ZL

Výstižná fotografie na  téma Ži-

vot s handicapem byla vstupenkou 

do soutěže, kterou vyhlásilo u příleži-

tosti 5. ročníku Dne sociálních služeb 

město Znojmo a Komunitní plánování 

sociálních služeb Znojemska. Porota 

v čele s místostarostou Pavlem Balí-

Život s handicapem zná vítěze
kem jako vítěze vybrala Ivana Požára 

z MŠ, ZŠ a Praktické školy Znojmo. 

Na druhém místě byl oceněn snímek 

Marcely Muzikářové a na třetím Luká-

še Muzikáře, oba ze Znojma-Hradiště. 

Cenu místostarosty získala Zdeňka 

Milbachrová ze Znojma.  xa
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VZALI SE

Lenka Nejerálová (Znojmo)

Jan Jaroš (Znojmo)

Vladana Senénková (Znojmo)

Stanislav Jelínek (Práče)

Iva Truhlářová (Znojmo)

Marek Bařák (Znojmo)

Kateřina Hejmalová (Znojmo)

Roman Miklík (Znojmo)

Lucie Zejdová (Hodonice)

Vladimír Trávníček (Únanov)

Lucie Pelánová (Znojmo)

Jiří Turan (Znojmo)

Lenka Kovaljovová (Praha)

Václav Plánský (Praha)

INZERCE
Bezplatná občanská poradna
Každou středu v čase 15.00–19.00 
je občanům Znojma k dispozi-
ci mobilní bezplatná občanská 
poradna. Zajišťuje kvalifi kované 
poradenství při řešení fi nančních 
a právních problémů (ochrana 
před exekucemi, osobní bankrot 
a další). Kontaktujte nás na čís-
le 602  734  347. Pro více infor-
mací sledujte webové stránky 
www.petrmichek.cz.

&

&

&

&

Plavání ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/

sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. 

Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanent-

ka 300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod., 

permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium 

4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V ZÁŘÍ

Pondělí 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–21.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 17.00–21.00

Sobota 10.00–18.00

POZOR! Časy plavání se mohou mě-

nit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání v Přímě� cích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání 

v bazénu se slanou vodou a vířivkou při 

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Pří-

mětice. Info na www.zsprim.cz. 

Vstupné na 1 hodinu: děti do věku ma-

teřské školy ZDARMA, děti do věku zá-

kladní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, 

zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 

600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 

Neděle            9.00–12.00

&

&

První září nebylo jen ve zname-

ní prvního školního dne, ale také 

ve  znamení otevření revitalizova-

né části městského dolního parku 

s dětským hřištěm. Ani déšť neodra-

dil odvážné otužilejší děti, které si 

klouzačku, houpačku i  prolézačky 

rovnou vyzkoušely.

Slavnostního přestřižení pásky se 

vedle starosty Znojma Vlastimila Ga-

brhela a přítomných dětí zhostili také 

architekti projektu Petr Todorov a Eva 

Wagnerová. 

V parku ještě probíhají fi nální prá-

ce v okolí kašny, které budou hotové 

koncem září. Samotné osazení kašny, 

kterou odborníci restaurují v ateliéru, 

je naplánováno na jaro příštího roku.

Revitalizace této části Dolního 

parku započala radnice na sklonku 

minulého roku. Architekti zde zacho-

vali původní historické řešení daného 

prostoru i dochované historické prvky 

parku jako je kašna, kamenná zídka 

nebo litinové vstupní oblouky s osvět-

lením. Zároveň park dostal moderní 

Hřiště v parku si poprvé
vyzkoušeli odvážní otužilci

nádech v podobě nového dětského 

hřiště. Třicet čtyři stromů muselo být 

z důvodu provozní bezpečnosti parku 

asanováno. Nahradilo je padesát devět 

� Nového hřiště využívají i děti ze škol v okolí parku.  Foto: Archiv ZL

nově vysázených. Do sázení nových 

i  adopce starých zachovalých stro-

mů se koncem června zapojila také 

veřejnost.  zp

Není náhodou, že letos, tedy 

v roce České hudby, přináší renomo-

vaný soubor zaměřený na hudbu ba-

roka a klasicismu v čele s uznávaným 

dirigentem Romanem Válkem oprav-

dové dramaturgické lahůdky. Nejprve 

4. října ve Vyškově a o den později 

Czech Ensemble Baroque zahraje
velké moravské piaristy

� Czech Ensemble Baroque.  Foto: Archiv ZL

ve Znojmě můžete být svědky vzkříše-

ní velkých českých mistrů, jejichž díla 

zazní poprvé po několika staletích. 

Czech Ensemble Baroque zahraje 5. 

října od 19.30 hodin v kostele sv. Vác-

lava v  Louce díla českých mistrů 

v souladu s moderními světovými in-

terpretačními trendy, tedy na dobové 

nástroje, a posluchači tak budou mít 

možnost vyslechnout skladby v témže 

zvuku, jak zněly v době svého vzniku. 

Více informací včetně prodeje vstu-

penek na koncert: Tereza Válková, tel. 

731 494 167.  lp
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Konšelé, zbrojnoši, víno a hokej. 

Že tyto věci nejdou dohromady? 

Pátek 12. září ukázal, že hokejové 

zápasy Orlů a Znojemské historické 

vinobraní mohou vytvořit jedinečnou 

kombinaci. 

Znojemští hokejisté v úvodním 

duelu nové sezony přivítali na domá-

cím ledě v dlouho očekávaném souboji 

tým z nedaleké Vídně. Bylo to derby, 

jak má být. Podle očekávání dorazily 

do města stovky fanoušků z Rakouska, 

z nichž mnoho nemělo za cíl jen spor-

Hokejoví Orli odstartovali sezonu ve slavnostním duchu
tovní zážitek. Dresy, šály a jiné klubové 

předměty bylo možné v hojném počtu 

zahlédnout při následném večerním 

průvodu městem i během dalšího pro-

gramu v centru.

To vše umožnil posunutý start ho-

kejového utkání, který netradičně za-

čínal už v 17:00. A netradiční začátek 

lidé ocenili. Do ochozů rekonstruo-

vaného zimního stadionu se vměst-

nalo 3 265 diváků, nejvyšší návštěva 

na úvodní utkání sezony za posledních 

deset let. Už tak skvělou atmosféru 

Nejbližší uktání Orlů v EBEL

pátek 26. 9. Innsbruck – Znojmo 19:15

sobota 27. 9. Bolzano – Znojmo 18:45

pátek 3. 10. Salzburg – Znojmo 19:15

neděle 5. 10. Znojmo – Linz 17:30

Tomáš Klouček nejnovější posilou
Zvučnou posilu oznámili těsně 

před startem ligové soutěže znojemští 

hokejisté. Kádr Orlů doplnil 34letý 

obránce Tomáš Klouček, hráč se zku-

šenostmi ze dvou nejlepších soutě-

ží na světě – zámořské NHL i ruské 

KHL. Klouček se nedohodl na dalším 

angažmá v kádru slovenského mistra 

z Košic, a zamířil tak na jih Moravy. 

Prozatím na měsíční zkoušku. „Roz-

hodli jsme se přistoupit k tomuto kro-

ku a posílit tým o zkušeného obránce. 

Tomáš je vysoký a důrazný bek se zá-

mořskými zkušenostmi. Věříme, že 

bude pro tým přínosem,“ prohlásil 

sportovní manažer klubu Rostislav 

Dočekal. „Cítím se tady dobře. V klu-

bu to klape od vedení po skvělou partu 

kluků v kabině. Byl bych rád, kdyby-

chom se dohodli i na další spolupráci,“ 

pochvaloval si první dny s novými 

spoluhráči Klouček, který v minulosti 

oblékal mimo jiné za New York Ran-

gers či Nashville Predators.

podpořila zbrusu nová předzápasová 

multimediální show spojená s před-

stavením znojemského týmu. „Fanouš-

kům patří velký dík, byli naším šestým 

hráčem na ledě,“ prohlásil po utkání 

trenér Orlů Jiří Režnar.

Zaplněný stadion aplaudoval hrá-

čům i přesto, že bodově vyšlo Znoj-

mo naprázdno. S favorizovanou Vídní 

prohrálo 2:3, podalo ale 

sympatický výkon plný 

bojovnosti, obětavosti 

a se soupeřem, hrajícím 

hokejovou Ligu mistrů, 

dokázalo po celé utkání 

držet krok. „Rozhod-

ly maličkosti jako důraz v osobních 

soubojích a před brankou,“ řekl útoč-

ník Ondřej Fiala, autor první branky 

v nové sezoně.

Nezbývá než se těšit na další do-

mácí utkání Orlů v probíhající sezoně 

EBEL (Erste Bank Eishockey Ligy). 

Jejich rozpis najdete zde nebo na webu 

www.hcorli.cz.
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Adrenalinové trasy

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

(rezervace adrenalinové podzemí tel.: 

608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: září 

9–12.30, 13.15–17.00, říjen až duben 

Po–So 9.00–12.30, 13.15–17.00, Ne 

13.00–16.00 (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: září 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: září 

Po–Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00 

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen až říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN

tel. 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 31. května 

až  30. září Po–Ne 9.00–17.00.

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum-motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až červen Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až září Po–Ne 9.00–16.00, 

Jižní přístupová cesta Po–Čt, Ne 

9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul., 

tel.: 737 815 402,

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Čt 10.00–18.00, Pá–So 

10.00–20.00, Ne 10.00–15.00 včetně 

svátků. 

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

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

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno: Odd. 

pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet Po 12.00–17.00, 

Út–Pá 12.00–18.30. Knihovna 

rakouské literatury Út 8.30–11.00 

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

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 

8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské odd. 

Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00, Hudební 

odd. St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: studovna 

Po–Pá 12.30–18.30, knihovna Út–Pá 

8.30–18.30. Nahlášení návštěvy 

a konkrétního požadavku je 

nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo,

tel.: 515 224 324,

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

8. 10. MOUCHA NA ZDI

Komedie Intimního divadla Bláhové 

Dáši, Praha. Příběh starších manželů, 

jejichž život nabral nečekaně jiný směr. 

Hrají (a tančí): D. Bláhová, V. Kratina, 

A. Stodůlková a M. Kurtiš. 19.00.

10. 10. RŮŽOVÉ BRÝLE

Ungelt, Praha. Válečné dění roku 1938 

sledování a komentováno dvěma ženami, 

žijícími v Americe. Hrají: H. Maciuchová, 

Z. Bydžovská a další. 19.00.

Z důvodu technických problémů 

na straně divadla uvádíme místo 

původně plánovaného titulu 

Dvanáct rozhněvaných mužů. 

Abonentům se omlouváme 

a děkujeme za pochopení! 

13. 10. POSTAVEN(I)Í MIMO HRU

Divadlo Radka Brzobohatého, Praha. 

Miroslav Hrabě ve zdařilé kreaci 

narcistického hezounka! Komedie 

o fotbalu, kamarádství a lásce k jedné 

ženě. Zbývající vstupenky v prodeji. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

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

22.–28. 9. NEHRAJE SE z důvodů 

rekonstrukce a montáže 3D zvuku.

29. 9.–1. 10. EQUALIZER

Bývalý člen elitní tajné vojenské 

jednotky (DENZEL WASHINGTON) 

předstíral svou smrt, aby mohl začít žít 

poklidný život v Bostonu. USA. 19.30.

29. 9.–1. 10. ZŮSTAŇ SE MNOU

Sedmnáctiletá Mia má všechno, 

o čem kdy snila. Stojí však před 

vážným životním rozhodnutím. 

USA. 29. 20.30, 30. 18.30, 1. 20.30.

29. 9.–1. 10. VÝCHOZÍ BOD

Příběh mladého molekulárního 

biologa Iana Graye, zcela pohlceného 

studiem vývoje lidského oka. USA. 

29. 18.30, 30. 20.30, 1. 18.30.

VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH MÍŠA – 

RYTÉ SKLO, GRAFIKA, OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

2. 9.–30. 9. ŘEZBÁŘI

Galerie Agnes (Kollárova 13) – 

výstava Fotoklubu Znojmo. 

Otevřeno: St, Čt 9.00–12.00, 13.30–16.30, 

Pá 9.00–14.00, 15.30–16.30, 

So 9.00–12.00, Ne 14.00–17.00.

2. 9.–1. 11. NETOPÝŘI – PESTRÝ 

SVĚT UKRYTÝ VE TMĚ

Dům umění.

4. 9.–22. 11. VÝSTAVA VINOBRANÍ 

– OSLAVA VÍNA I HISTORIE

Dům umění – nejen fotografi e 

největšího svátku vína v České republice.

10. 9.–24. 10. LISJA

Galerie Domu porozumění 

(Slepičí trh) – fotografi e Jany 

Listikové. Otevřeno: Po, St, Pá, 

So, Ne 11.00–17.00.

12. 9.–14. 11. KAMENOLOMY, 

PÍSKOVNY A HLINIŠTĚ – HOJÍCÍ 

SE RÁNY VE TVÁŘI ZNOJEMSKA

Minoritský klášter.

19. 9.–30. 11. 1914: STOLETÁ 

VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ROK 

VELKÉ VÁLKY

Dům umění – první díl čtyřletého 

seriálu výstav k první světové 

válce, zvané též Velká válka 

ve světle dobového tisku, fotografi í 

i vzpomínek.

DALŠÍ AKCE

26.–27. 9. BURČÁKFEST 2014

Loucký klášter – dvoudenní slavnosti 

burčáku, hudby a kulinářských 

specialit. Šlapání hroznů bosýma 

dívčíma nohama za účelem výroby 

speciálního vína s názvem Šlapané 

víno. www.burcakfest.cz

27.–28. 9. DNY OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ ATELIÉRŮ 

III. ročník přináší 68 otevřených 

ateliérů na celé jižní Moravě. 

Více info a seznam ateliérů na www.

porta-culturae.cz. Ve Znojmě to jsou:

Galerie AGNES, Hana Čertková, 

Kollárova 13 

Zdeněk Maixner, sochařský ateliér, 

www.maixnersocharstvi.cz, Jarošova 21

1.10. MAOK 

Váš sklep v Novém Šaldorfu – 

slovenský multiinstrumentalista, 

autor hudby k Jakubiskovu fi lmu 

Bátory na koncertě relaxační 

a sférické hudby. Počet míst je 

omezen! Zájemci volejte na tel. 

777 575 634. Začátek je v 19.00 hod.

Od 1. do 7. 10. se také promění 

prostory Vašeho sklepa na Chrám 

harmonie. V tomto výjimečném 

prostoru pohody lze při hudbě 

spočinout a hledat sebe sama. Více 

info na www.harmoniezivota.com.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

Za fi lmem s Fery Koukalem a džbánem z počátků vinobraní 

Znojemské historické vinobraní, to je burčák, historický průvod, hudeb-

ní a šermířská vystoupení, setkání s přáteli i ohlédnutí za prací, kterou 

lidé z  regionu v  uplynulém roce odvedli. Pracovníci Jihomoravského 

muzea ve Znojmě shromáždili řadu unikátních předmětů i příběhů vy-

povídajících o  vzniku a  občas i  problematické existenci vinobraní. Při 

vstupu si návštěvník může přečíst, jak o významné společenské a kul-

turní akci referovala tištěná média od roku 1966 do současnosti. K dispo-

zici jsou desítky fotografi í. Zajímavá je konfrontace plakátů, které zvaly 

na jednotlivé ročníky.

K porovnání jsou tu i programové letáky, vstupenky a také pohlednice, 

které se v posledních letech bohužel přestaly vydávat. Kurátoři výstavy 

Jaroslav Frecer a Monika Mažárová hledali v archivech i u soukromých 

sběratelů a osob. Shromáždili mnoho dokumentů a artefaktů, které od-

kazují na léta minulá. Nechybí například původní scénář průvodu od za-

kladatele vinobraní Františka Koukala. K  vidění jsou i  návrhy kostýmu 

od Miloslava Smutného a dokonce i několik replik historických zbraní, 

které zažily slávu prvních historických průvodů. Zájemci se mohou se-

známit se životopisy obou protagonistů, kteří stáli u  kolébky tradiční 

akce. O  tom, že její historie nebyla přímočará, vypovídají dobové do-

kumenty.

Na  konci expozice mohou návštěvníci spočinout v  improvizovaném ki-

nosále, aby zhlédli dva unikátní snímky. První z nich má název Historické 

vinobraní ve Znojmě, dokončen byl v roce 1973 a v hlavní roli vystupuje 

František Koukal. Z roku 1967 pochází dokument Weekendy – Vinobraní, 

jímž provází herec Miloš Kopecký. K vidění je i propagační fi lm německé 

provenience. Již řadu let je historický průvod spojen s králem Janem Lu-

cemburským. Je logické, že výstava přibližuje i jeho dobu. Z jiných muzej-

ních sbírek bylo zapůjčeno několik skleněných, keramických a kovových 

předmětů ze 14. století, takže si mohou návštěvníci porovnat originály 

s replikami používanými v dnešním průvodu. K raritám výstavy patří také 

originál keramického džbánku, který se vyráběl v začátcích vinobraní. Vý-

stava je přístupná v Domě umění do 22. listopadu.  xa

� DIVADLO

Místo dvanácti mužů přichází jeden hezounek

Znojemské divadlo hlásí změnu! Místo původně plánovaného předsta-

vení Dvanáct rozhněvaných mužů nabídne divákům ve stejném termí-

nu, tedy 13. 10. neméně zdařilý titul pražského Divadla Radka Brzobo-

hatého Postaven(i)í mimo hru. V hlavní roli úsměvné komedie o fotbalu, 

kamarádství a lásce k jedné ženě se představí Mirek Hrabě. Publikum tak 

bude mít možnost vidět představitele krále Jana Lucemburského nejen 

na vinobraní, ale i na jevišti. Ve zdařilé kreaci narcistického hezounka ho 

režíroval herecký kolega Roman Štolpa.  lp

 NENECHTE SI UJÍT4. 10. PECHA KUCHA NIGHT 

VOL. 10

Kino Svět – večer o umění a kultuře, 

krátké prezentace umělců.

4. 10. ZA HOUBAMI 

NA HAVRANICKÉ VŘESOVIŠTĚ 

NP PODYJÍ – vycházka pro 

veřejnost. 

Seznámení s mykofl órou nelesních 

stanovišť NP Podyjí, poznávání 

nalezených hub (na exkurzi možné 

přinést i vlastní houby k určení). Sraz: 

9.00 Havraníky, u rybníka na horním 

konci obce. Více na www.nppodyji.cz

4. 10. MALÁ CENA ZNOJMO

Městské lázně – závody mládeže 

v plavání, www.znojemskeplavani.cz

4.–5. 10. DEN ARCHITEKTURY

Celorepublikový festival věnovaný 

architektuře poprvé ve Znojmě, 

www.umenidoznojma.cz

5. 10. VELKÉ SETKÁNÍ 

SBĚRATELŮ VŠECH OBORŮ

Sál býv. hotelu Dukla – prodej 

a nákup sběratelských předmětů 

(známky, mince, pohledy, odznaky, 

starožitnosti). Od 8.00 do 12.00 hod. 

pořádá Klub fi latelistů Znojmo.

5. 10. SETKANÍ S BIOTRONIKEM

Agro dům – setkání s biotronikem 

Tomášem Pfeiff erem, www.dub.cz

10. 10. MODRÝ KONÍK BURZA

Jízdárna Louckého kláštera – 

nákup a prodej dětského oblečení, 

obuvi, hraček, sportovních potřeb 

pro děti do 10 let. Chcete-li na burze 

prodávat, volejte tel. 226 213 413 

nebo pište burza@modrykonik.cz. 

Neprodané věci bude možné 

věnovat dětem z Dětského domova 

ve Znojmě a Oblastní charitě 

Znojmo. Vstup zdarma, děti vítány! 

15.00–18.00.

Ani letos nebude veřejnost ochu-

zena o již tradiční podzimní akci Den 

charity. Jubilejní 10. ročník se usku-

teční 25. září od 14.00 do 17.00 hod. 

na Horním náměstí v centru Znojma. 

Jako každý rok tak mají občané 

možnost blíže se seznámit s činnost-

mi organizace. Letošní novinkou je 

i soutěž o mobilní telefon Nokia Lumia 

520 a výrobky značky Tescoma. K vi-

dění budou ukázky výrobků, pletení 

Den charity se soutěží o mobil
košíků. Kolemjdoucí si budou moci 

vyzkoušet jízdu na invalidním vozíku, 

nechat si změřit krevní tlak nebo se 

nechat profesionálně nalíčit. Pro děti 

je připraven skákací hrad, malování 

na obličej, stolní fotbálek, tvořivé díl-

ny a soutěže. Uživatelé a  instruktoři 

z Ateliéru Samuel si připravili hudeb-

ní vystoupení a děti z Domova pro 

matky a otce v tísni zahrají pohádku 

O Budulínkovi.  lp 

Rozbíhá se další ročník ankety 

Stromu Znojemska 2014 o nejkrás-

nější strom našeho regionu.

Pokud máte svůj oblíbený strom, 

který ještě v anketě nebyl, neváhejte 

a pošlete na adresu strom.znojemska@

seznam.cz jeho fotografii či kresbu 

s popisem.

Do   17. listopadu budou organi-

zátoři sbírat návrhy, poté připraví ze 

zaslaných a odevzdaných materiálů 

expozice. Na výstavách  i na webo-

Vyberte si zeleného krasavce
vých  stránkách  Národního parku 

Podyjí budou mít všichni zájemci 

možnost hlasovat pro jednoho až tři 

kandidáty.

Informace k anketě získáte také 

mailem info@nppodyji.cz, telefonicky 

515 282 240 nebo osobně na Správě NP 

Podyjí ve Znojmě.

Anketu tradičně vyhlašuje Klub 

přátel stromů Znojemska, Správa Ná-

rodního parku Podyjí a Živé pomezí 

Krumlovsko – Jevišovicko.  lp

První ročník klasického závodu 

horských kol na  okruhu v  lokalitě 

mezi obcí Hnanice a Popice bude od-

startován v sobotu 27. září v 9.30 ho-

din u hotelu Vinice Hnanice. 

Za  jeho přípravou stojí zájmové 

sdružení Cyklo Klub Kučera Znoj-

mo ve spolupráci s vinařstvím Vinice 

Hnanice. 

Závodníci na horských 
kolech jsou vítáni!

Závod je určen především pro 

závodníky amatér y.  Dopolední 

sportovní část obohatí doprovodný 

program a v odpoledních hodinách 

plynule naváže společenská část – 

2.  ročník Hnanických Svatováclav-

ských slavností vína. Přihláška a vede-

ní trasy na www.cykloklubkucera.cz 

a www.vinice-hnanice.cz  CKK Znojmo



16 ZNOJEMSKÉ LISTYSport

Znojemské LISTY – Noviny MÚ Znojmo. Vydavatel: Znojemská Beseda (ve spolupráci s Městem Znojmem), Masarykovo náměstí 22, 669 02 Znojmo. Adresa redakce: Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.

Redakce: Mgr. Anna Maixnerová (tel.: 515 216 142, e-mail: anna.maixnerova@muznojmo.cz), Ing. Zuzana Pastrňáková (tel.: 515 216 115, e-mail: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz), Ľubica Peterková (tel.: 515 216 143,

e-mail: lubica.peterkova@muznojmo.cz), Ing. Martin Procházka. Grafi cká úprava a sazba: Agentura Bravissimo. Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT Olomouc. Distribuce: IMEX Znojmo. Registrační číslo: 371300196.

Náročné tratě, velká spo-

lečenská úroveň a skvělé vý-

kony českých jezdců. Tak se 

dá charakterizovat 10. mis-

trovství Evropy v biketrialu, 

které v pátek a sobotu hosti-

lo Znojmo. 

Pořadatelé byli trochu 

zklamaní ze slabší účasti, ale 

to byla asi jediná vada na kráse 

jinak precizně pojatého šampi-

onátu. Místo 86 přihlášených 

jezdců do Znojma dorazilo 

jen 62. Biketrialová špička ale 

dokazovala své mistrovství. Ať 

už to bylo na umělých překáž-

kách na Horním náměstí či 

v pivovaru anebo v překrásné 

scenérii Gránického údolí. 

A  spokojeni mohli být 

i znojemští příznivci tohoto 

sportu. Domácí Marek Hláv-

ka totiž v juniorské kategorii 

obsadil vynikající druhé mís-

to. „Jsem s  tím samozřejmě 

velmi spokojený. První kolo 

Znojmo žilo evropským šampionátem
jsem jel úplně v klidu, dařilo 

se mi. V tom druhém ale už 

přišla po  těch deseti stano-

vištích únava, a  také trochu 

nervozita. Začal jsem dělat 

chyby, některé pády byly zby-

tečné. Ale byl to asi nejnároč-

nější závod, jaký jsem ve své 

kariéře jel a druhé místo je 

parádní,“ hodnotil znojemský 

biketrialista Marek Hlávka. 

Náročnost trati kvitoval 

i prezident Evropské biketri-

alové unie Libor Musil. „Tak 

je to správné. Je to mistrovství 

Evropy. Kdyby ta špička jez-

dila samé nuly, jak by se po-

znalo, kdo je nejlepší. Orga-

nizátorům se toto mistrovství 

Evropy velmi povedlo. Byla to 

jenda z nejlepších akcí, jakou 

jsem u biketrialu zažil. A to 

jsem jich za těch patnáct let, 

co v něm dělám, absolvoval 

opravdu hodně,“ uzavřel Li-

bor Musil.  eks

Plavecká Velká 

cena Města Znojma 

napsala o víkendu už 

svůj 47. ročník. Plavalo 

se, jak je v posledních 

letech zvykem, v ote-

vřeném osmidraho-

vém bazénu v Louce. 

Velká cena měla 

na programu čtrnáct 

disciplín pro muže 

i ženy, které se plavaly 

fi nálovým způsobem. 

Na  startovních blo-

cích se představilo sto 

padesát závodníků ze 

dvaceti plaveckých klubů. Zahraniční 

účast tvořilo šest družstev z Rakouska 

a Slovenska. Šlo nejen o soutěž jed-

notlivců, ale i družstev V této konku-

renci si vedli dobře plavci domácí TJ 

Znojmo, kteří si doplavali pro šestnáct 

medailí. Zlato brali Michal Rubáček, 

Ondřej Čermák i Marek Polach, kteří 

si na své konto připsali i další cen-

né kovy. Mezi ženami brala stříbro 

a bronz Veronika Kolníková. Tereza 

Coufalová a Adéla Hýblerová získaly 

bronz. 

Na Velké ceně brali
domácí šestnáct medailí

Hlavní závod mužů na 200 m znak 

vyhrál Martin Baďura z Ostravy, do-

mácí Marek Polach byl třetí. Mezi že-

nami kralovala rovněž ostravská Věra 

Kopřivová, domácí Tereza Coufalová 

byla třetí. 

Soutěž družstev vyhrál tým KPS 

Ostrava, který získal pohár města Zno-

jma, druhá byla Dukla Banská Bystrica 

a třetí TJ Znojmo. 

Miss Velké ceny Znojma byla vy-

hlášena Kateřina Aneštiková z Dukly 

Banská Bystrica.  eks

Vítězství znamenalo první místo 

v  tabulce, prohra naopak až dva-

nácté. K takhle kuriózní situaci došlo 

před nedělním zápasem Fotbalové 

národní ligy mezi Znojmem a Par-

dubicemi. A týkalo se obou mužstev. 

Nezvítězil ani neprohrál ale nikdo, 

soupeři se rozešli smírně 1:1. I jeden 

získaný bod pro oba znamenal vý-

razný posun v tabulce. Pardubice jsou 

třetí, Znojmo čtvrté. Oba nedělní sou-

peři mají jedenáct bodů stejně jako 

dalších sedm týmů! 

„Myslím si, že takhle vyrovnané 

to ještě nikdy nebylo. Byli jsme desátí 

a hráli jsme o první místo. To se asi 

ještě nikdy v historii nestalo,“ kroutil 

hlavou trenér Znojma Oldřich Macha-

la. Ten mohl být částečně spokojený 

s bodem. Byl první z domácího hřiště 

v  této sezoně. Ale více mohl litovat, 

že to nebyly body tři. „Dali jsme sice 

rychlý gól, ale pak jsme svými hrub-

kami darovali soupeři penaltu, kte-

rou neproměnil, a pak i vyrovnávací 

gól, když jsme je nechali jít samotné 

na brankáře. To se nesmí stávat. Ale 

aspoň mohu být spokojený s druhou 

půlí. Hrál se v ní na druhou nejvyšší 

soutěž velmi kvalitní fotbal a my mů-

žeme jen litovat neproměněných šancí. 

Byla tam krásná střela Lacka do břevna 

anebo obrovská šance Kovačiće. Ty dva 

body jsme ztratili,“ hodnotil Machala.

Jeho tým patří ke  špičce co se 

vstřelených branek týče, ale na druhou 

stranu jich poměrně hodně i inkasuje.

„Já jako trenér prostě upřednost-

ňuji útočný fotbal. Myslím, že je určitě 

lepší výsledek 2:2 než 0:0,“ konstatoval 

Machala. Znojemské fotbalisty čeká 

v neděli cesta do Varnsdorfu, a pak 

5. října další domácí představení proti 

Zlínu. To už bude hotová první fáze 

rekonstrukce znojemského stadionu 

a diváci i  fotbalisté se mohou těšit 

na kulturní prostředí, které by mohlo 

pomoci i k lepším výsledkům. Dosud 

totiž Znojmo kraluje tabulce zápasu 

venku, zatímco v  těch domácích je 

na předposledním místě. 

Další specialitou je  množství  pe-

nalt, které se proti Znojmu kopou. „Už 

nevím, co k tomu říci. Je to šílené. Co 

zápas, to penalta nebo dvě. My se tomu 

musíme prostě vyhýbat a hráči do toho 

musí chodit jinak v pokutovém území 

než před ním,“ zdůraznil Machala. eks

Fotbalisté doma
poprvé bodovali

� Starosta Znojma předává medaile úspěšným plavkyním. 
Nejblíže znojemská Tereza Coufalová, která byla třetí v  hlav-
ním závodě.  Foto: eks


