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Za plyn méně
Po úsporách za elektřinu bude

Znojmo v příštím roce platit také
méně za zemní plyn. Konkrétně
o 17 % méně než v letošním roce.
Zakázka proběhla již několikrát
osvědčenou formou elektronické auk-
ce, díky níž město včetně svých pří-
spěvkových organizací ušetří 7,7
milionů korun.

Veřejnou zakázku vyhlásilo město
prostřednictvím firmy A-tender. Nej-
nižší nabídku ze čtyř firem podala fir-
ma RWE Energie a konečná
vysoutěžená cena je 36,7 milionů
korun. Ušetřilo se nejen na platbě za
odběr zemního plynu, ale také za stálý
plat za odběrné místo. 

„Používání e-aukcí, tedy jednoho
z  nejvíce transparentních procesů
v rámci nákupu zboží a služeb, se stalo
automatickou součástí hospodářské
politiky našeho města i jeho příspěv-
kových organizací,“ uvedl již dříve sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Hlavním přínosem elektronických
aukcí je nejen úspora finančních nákla-
dů, ale také transparentnost, snadná
administrace aomezení rizika korupč-
ního jednání. lp, zp

V centru se od
čtvrtka neparkuje

Zákaz parkování v centru města
v době konání Znojemského historic-
kého vinobraní bude platit od čtvrtka
10. 9. od 7.00 hodin. Důvodem je pří-
prava stavby stánků, pódií či vojen-
ských ležení. V případě, že nebude
zákaz stání respektován, hrozí odtažení
vozidla! Ve čtvrtek 10.9. bude do centra
města povolen vjezd pouze s krátko-
dobým parkováním nutným k vyložení
a naložení nákladu. Zákaz parkování
v uzavřené zóně platí do neděle 13. 9.
do 10.00 hodin, a to z důvodu zefek-
tivnění čištění města a likvidace staveb
spojených s vinobraním. lp

Vážení občané 
a návštěvníci královského
města Znojma,

je mi potěšením, že vás opět po
roce mohu pozvat na Znojemské his-
torické vinobraní.  Jako organizátoři
největší společenské a kulturní udá-
losti roku návštěvníkům znovu na -
bídneme pestrý program, tradiční
historickou scénu, velkolepý průvod,
speciální scénu pro naše nejmenší, ale
také celou řadu novinek.

Tou největší z nich je, že jsme pro-
gram prodloužili o jeden den. Rádi
bychom návštěvníkům, kteří ve Znoj-
mě pobývají i v neděli, i vám, Znoj-
mákům, nabídli možnosti k oddechu,
poznání a další zábavě. S  rodinou
a přáteli se můžete vydat na odpo -
činkový program situovaný na Káru,
zábavu pro děti připraví ve Stře -
disku volného času na Sokolské ulici
i v centru Stará vodárna. Můžete se
také vydat na premiérovou cestu Vino-
busem nebo na sklenku dobrého vína
k našim vinařům.

A pokud vám můžu poradit, při
letošním historickém průvodu zpozor-

něte. Královská družina totiž tentokrát
nebude rozhazovat čokoládky v obalu
vypadající jako peníze, ale budou se
rozhazovat pravé mince, připomínající
staré groše! Stříbrné mince se znakem
Znojma a nápisem Královské město
Znojmo na jedné straně a vizuálem
vinobraní a nápis Znojemské historické
vinobraní 2015 na straně druhé. 

Pokud budete mít štěstí a mezi
sedmi tisíci stříbrných mincí narazíte
na jednu ze stovky ve zlatém prove-
dení, můžete ji vyměnit za vstupenku
na příští ročník vinobraní.

O novinkách vinobraní i o tipech,
co byste si letos neměli nechat ujít,

bych mohl mluvit ještě dlouho. Ale
nebudu. Přeji vám, abyste si užili vino-
braní po svém. Zajděte s přáteli na
sklenku dobrého vína či na náš burčák,
vyberte si z programu, na co právě
máte chuť, a prožijte tyto sváteční 
dny v klidu a pohodě. Těm, kteří jsou
po dobu slavností nuceni obětovat
něco ze svého pohodlí a klidu, se
omlouváme. Snad i oni najdou něco,
co je potěší.

Na shledanou v ulicích slavnostně
vyzdobeného královského města
Znojma.

Vlastimil Gabrhel,
starosta města Znojma

■ Nejsledovanější pár ve Znojmě v době vinobraní. Foto: Archiv ZL

■ Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Foto: Archiv ZL

Poznávejte letos všemi smysly
Znojemské historické vinobraní
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NABÍDKA PRÁCE
Firma DHL SUPPLY CHAIN, meziná-
rodní společnost působící v oboru
logistiky hledá pracovníky pro
pobočku v Pohořelicích. Výběrové
řízení bude ve Znojmě, v pondělí
21. září v 10.00 hodin v prostorách
Podnikatelského inkubátoru v bu -
dově Městského úřadu na nám.
Armády 8. Přijít může každý, stačí
přinést životopis.

REKONSTRUKCE PRŮTAHU MRAMOTIC
Kvůli rekonstrukce průtahu Mramo-
ticemi je do 11. 9. uzavřena silnice od
středu obce po konec (směr Kravsko).
Od 12. 9. do 31. 10. bude uzavřena
silnice od středu po konec (směr Pří-
mětice). Uzavírky se týkají i MAD.
Objízdné trasy jsou vyznačené.

BURČÁK TOUR UZAVŘE ULICE
Z důvodu zajištění cyklistického
závodu Znojmo burčák tour Koope-
rativy budou v sobotu 5. září od 8.00
do 17.00 hod. zcela uzavřeny ulice
Loucká a Klášterní, v úseku mezi ZŠ
JUDr. Mareše a křižovatkou ulic
Loucká/Nad Splavem a Loucká/Mel-
kusova. Objízdná trasa bude vedena
po souběžných komunikacích.

MĚSTSKÁ ZELEŇ ZNOJMO 
Nabízí k  odprodeji automobily: 
Ško da FORMAN, r. v. 1993, najeto 223
tis.km, Škoda FELICIA, r.v.1995, najeto
196 tis. km, AGM Variant, r. v. 1993,
najeto 225 tis. km. Bližší informace
Josef Roth, tel. 602 529 767. Písemné
nabídky lze poslat do 4. 9. do 12.00
hod. na adresu: Městská zeleň Znojmo,
Dobšická 3363/11, 669 02 Znojmo.

POMOZTE VLKOVCE NA VRCHOL
Vlkova věž se letos poprvé dostala
do hledáčku prestižní soutěže TOP
vinařský cíl. Aktuálně je mezi patnác-
ti TOP vinařskými cíli. Aby se dostala
ještě výše, je třeba podpory veřej-
nosti. Vlkovu věž s vyhlídkovým
ochozem, možností degustací vín ze
speciálního vinného baru i jejich pro-
dejem, doporučuje k návštěvě svým
přátelům a známým i jeden z největ-
ších odborníků na víno u nás Michal
Šetka, který je zároveň garantem
soutěže. Pro informační centrum
VOC Znojmo, vinotéku a vyhlídko-
vou věž v jednom může veřejnost
hlasovat přímo na stránkách
www.topvinarskycil.cz až do 30. září.

AKTUÁLNĚ

Občané Znojma
i zástupce vedení měs-
ta pomáhali při vzniku
textilní banky pro
potřebné.

Ve Znojmě se
uskutečnil asistovaný
mobilní sběr použitého
textilu, obuvi a hraček.
Pořádalo ho nezávislé
charitativně-ekologic-
ké sdružení AIDED-
EU, vzniklé pro pomoc
lidem v  nouzi, jehož
motto zní: Nelikviduj-
te, co ještě může něko-
mu sloužit!

Většina sesbírané-
ho materiálu poslouží
k vytvoření depozitu
pro  krizové situace pro
celý region. 

V rámci sběrového dne pomohl
dary od občanů do jednoho ze sběr-
ných vozů nakládat také místostarosta
města Ludvík  Hekrle.

V ulicích Znojma nakonec posbí-
raly tři sběrné vozy 3,5 tun darů! A do
konce roku se počítá s dalším sběrným
dnem. 

O přesném termínu, budou  LISTY
včas informovat.

Pro obyvatelé Znojma však není
sběr oděvů novinkou. Ve Znojmě jsou
rozmístěny kontejnery společnosti
.A.S.A. Eko Znojmo sloužící pro tento
druh sběru po celý rok. O využívání
těchto kontejnerů ze strany obyvatel
svědčí fakt, že za loňský rok město
vybralo cca 50 tun různého textilu.
V souvislosti se sběrem oděvů spolu-
pracuje .A.S.A. s Diecézní charitou
Brno již od roku 2011. zp, lp

■ „Mobilního sběru tohoto typu jsem se zúčastnil poprvé a byl
jsem opravdu mile překvapen, kolik lidí přispělo ve prospěch těch,
kteří to opravdu potřebují,“ sdělil místostarosta Ludvík Hekrle.

Foto: Archiv ZL

Nová zastávka
u nemocnice 
už na podzim

Novou železniční zastávku Znoj-
mo – nemocnice budou moci cestující
využít již na podzim. Stavět se začne
po prázdninách.

Iniciativa, za kterou stojí město
Znojmo společně se Správou železniční
dopravní cesty, se tak promění v realitu.
Výstavba železniční zastávky v blízkosti
znojemské nemocnice je naplánovaná
v termínu od 15. září do 14. října, proto
v této době bude omezen provoz tratě
Šatov st. hranice – Okříšky v úseku
Znojmo – Olbramkostel, a to nepřetr-
žitě. Provoz zastávky Znojmo – nemoc-
nice pak bude zahájen ve středu 14. října
po poledni. Od tohoto dne budou na
nové zastávce zastavovat všechny osob-
ní vlaky s přepravou cestujících. Lidé,
kteří pojedou z okolí vlakem do nemoc-
nice, se tak již nebudou muset trmácet
přes celé město. zp

Azylový dům se
dočká revitalizace

V srpnu začne revitalizace azylo-
vého domu na Přímětické ulici, která
skončí v listopadu letošního roku. 

Město do revitalizace investuje dva
a půl milionů korun. Investice zahrnuje
zateplení fasády, opravu střechy, zate-
plení půdy, novou střechu nad vchodem,
část okapového chodníku arekonstrukci
sociálního zařízení. Práce provede zno-
jemská firma Renov, která v e-aukci
podala nejvýhodnější nabídku.

V minulých letech přispělo město
k rekonstrukci domu nemalým dílem.
Došlo k výměně oken adveří, opravě elek-
troinstalace, rekonstrukci sociálního zaří-
zení, výmalbě, opravám odpadů
a instalaci bezpečnostního systému.
V současné době Správa nemovitostí měs-
ta Znojma provádí opravu oplocení. zp

Dary obyvatel pomohou
v krizových situacích

Od června do konce září mohou
plavci TJ Znojmo bezplatně využívat
plaveckých drah na plovárně Louka.
Rozhodli o tom radní města.

Pokud by totiž plavci za užívání
drah platili plnou cenu, čtyřměsíční
trénování pod širým nebem by je 
vyšlo na více než milion čtyři sta tisíc
korun.

„Jde tak prakticky o účelovou dotaci
na provoz klubu. K již schválené dotaci
1,3 milionů tak lze připočíst i tuto v uvo-
zovkách dotaci ve výši zhruba 1,4 milio-
nů korun,“ vysvětluje místostarosta

Ludvík Hekrle podporu radních zno-
jemským sportovcům. 

Znojemští plavci trénují na plovár-
ně v Louce vždy tři hodiny ráno a dvě
hodiny odpoledne. K dispozici jim jsou
dráhy pětadvacetimetrové i padesáti-
metrové. Podpora formou bezplatného
poskytnutí plaveckých drah není novin-
kou, město takto podporuje plavce kaž-
doročně. Oddíl plavání, který ve
Znojmě funguje již od roku 1966, regi-
struje v současné době na dvě stě pade-
sát členů, tři čtvrtiny z toho tvoří děti
a mládež. zp, lp

Radní podpořili znojemské plavce

Kam se spadaným podzimním lis-
tím či ostříhanou trávou nemusí řešit
majitelé zahrad a zelených ploch
u domů, kteří si pořídili nádoby na
bioodpad. Kdo ji ještě nemá a má o ni
zájem, může si ji obstarat zdarma na
městském úřadě. 

Stačí vyhledat na odboru investic
a technických služeb (Obroková 10)
Petru Holíkovou a vyplnit u ni žádost
na základě které si může nádobu na
bioodpad vyzvednout prakticky ihned

v areálu společnosti .A.S.A. EKO Znoj-
mo na Dobšické ulici.

Do kontejneru na bioodpad lze
vyhazovat trávu, rostliny a rostlinné
zbytky, seno, slámu, listí, štěpky a piliny
nebo dřevní hmotu včetně menších
větví. 

Bioodpad se sváží ve stejný den,
jako je svoz komunálního odpadu, a to
každý lichý týden. Tato služba je bez-
platná, tedy v  rámci služeb za svoz
komunálního odpadu. lp

Pořiďte si bionádoby zdarma 

Brázděte
náměstím bez aut

Celorepubliková kampaň Evrop-
ský týden mobility se od 16. do 22. září,
zabývá řešením dopravy ve městech
ve všech alternativních podobách. 

Do Znojma dorazí kampaň v úterý
22. září v  podobě Dne bez aut. Na
Komenského náměstí si tak 13. 00 do
17.00 hodin může široká veřejnost užít
zábavného odpoledne. Vyzkoušet
v něm může elektrokolo, handbike,
dvojkolo pro nevidomé, překážkovou
dráhu na vozíčku, ale i zmapovat zají-
mavá místa na Znojemsku, kam lze jít
pouze pěšky nebo dojet na kole, putovat
po stezkách v Národním parku. lp
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JEŠTĚ VÍCE ZABEZPEČENÉ UMĚNÍ 
Modernizace zabezpečovacího zaří-
zení Domu umění Jihomoravského
muzea ve Znojmě patří mezi šest
investičních záměrů za 7,6 milionu
korun, které příspěvkovým organi-
zacím v oblasti kultury rozdělí krajští
radní.

OHLÉDNĚTE SE ZA FESTIVALEM
Osmý květen byl ve Znojmě ve zna-
mení Festivalu vína VOC Znojmo.
Krásné počasí, program rozšířený
do odrůdových ulic, vína VOC Znoj-
mo, spokojení návštěvníci a dobrá
nálada daly vzniknout novému spo-
tu z letošního festivalového ročníku.
Zavzpomínejte na festival, třeba se
ve videu i najdete. Pro toho, kdo na
letošním Festivalu vína VOC Znojmo
nebyl, nechť nový spot slouží jako
pozvánka na příští rok. Video je ke
zhlednutí na www.vocznojmo.cz.

VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Začal proces výměny průkazů pro
osoby se zdravotním postižením.
Do konce letošního roku si musí
všichni držitelé průkazu typu osoby
se zdravotním postižením – průkaz
TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením, o výměnu.
Stávající průkazy, bez ohledu na
platnost na nich vyznačenou, platí
pouze do 31. prosince 2015. V pří-
padě podrobnější konzultace se
můžete obrátit na bezplatnou
poradnu Národní rady osob se zdra-
votním postižením v Brně, která je
určena lidem se zdravotním posti-
žením, seniorům a pečujícím oso-
bám. Kontakt: osobně nebo tel:
542 214 110/111, 736 751 214, 
SKYPE: poradnabrno, 
e-mail:  poradnabrno@nrzp.cz, 
web: www.nrzp.cz.

SENIOŘI POZOR!
Na Jižní Moravě se již několik týdnů
pohybuje neseriózní firma, která
parazituje na projektu Senior Pas.
Jedná se o společnost Senior Safe
(senior sejf ), která telefonickou
výzvou láká seniory k osobní schůz-
ce a k pořízení nějaké  „seniorské kar-
ty“, která má údajně zajistit pomoc
a snížit výdaje za služby denní potře-
by. Tato karta je zpoplatněna část-
kou 3 800 korun, na což nejsou
senioři dostatečně upozorněni!
Apelujeme na seniory, aby si před
podpisem jakékoliv smlouvy pořád-
ně celý dokument přečetli a v pří-
padě pochybností si vzali čas na
rozmyšlenou, (případně volali poli-
cii). Může se jednat o nové metody
takzvaných šmejdů.

STALO SE

Začaly opravy silnice na Hradišti.
Jednotlivé etapy rekonstrukce prů-

tahu Hradištěm, plánované do konce
října 2015, se výrazně dotknou přede-
vším velké nákladní dopravy, v závěru
pak veškeré dopravy kromě autobusové.
Průjezd linek autobusové dopravy bude
zajištěn po celou dobu rekonstrukce.
Práce provádí vlastník komunikace
Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje. 

Od 17. 8. do 31. 8. úplná uzavírka

přímo na Hradišti neumožní průjezd
nákladním automobilům nad 3,5 tuny.
Objížďka je dlouhá 32 km. 

Od 1. do 4. 9. bude objížďka pro
nákladní automobily nad 3,5 tuny
v poloviční délce. 

Od 5. 9. do 27. 9. dojde k uzavírce
silnice z Hradiště směrem na Mašovice,
objížďka bude platit pro veškerou
dopravu mimo bus. 

Od 28. 9. do 30. 10. navíc nebude
umožněn průjezd žádným vozidlům.

Autobusy osobní linkové dopravy
neprojedou z Hradiště do Mašovic,
autobusy se budou, zjednodušeně řeče-
no, v obou obcích otáčet a pojdou zpět
po trase, po které přijely. V  obcích
budou vyvěšeny speciální jízdní řády,
kde najdou cestující podrobnější infor-
mace.

Od 17. 8. do 30. 10 budou navíc sil-
ničáři pracovat na sanaci opěrných zdí
v úseku od Gránického potoka směrem
na Hradiště. zp, lp

Hradiště se pro řidiče zavřelo. Autobusy jezdí dál

Znovuzrozené památky znovu otevřené
Dny evropského dědictví (Euro-

pean Heritage Days – EHD) každoroč-
ně v měsíci září otevírají veřejnosti
brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, a to včetně
těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné. 

Jde o významnou celo -
evropskou kulturně poznávací,
společenskou a výchovnou akci,
jejíž hlavní motivací je hledání
cest ke kořenům naší, evropské
i světové civilizace. V Česku se
památky otevřou 5.–13. září.
Letošní národní téma zní:
Památky znovuzrozené.

V rámci Dnů evropského
dědictví budou ve Znojmě
zdarma od 5. do 9. září zpřís-
tupněny: 

5. září 
DŮM UMĚNÍ, Masarykovo
náměstí 11, 9.00–11.30,
12.00–17.00 hod.
15. 30 – Od sklepa až na půdu –
mimořádná prohlídka rene-
sančního paláce včetně sklepení
(od 15.30).  Kapacita je omezená
(rezervace e-mail:
 edukace@znojmuz.cz).
Architektura a víno ve střední
Evropě – mezinárodní výstava
představuje nejvýznamnější

architektonické počiny v osmi zemích
s bohatou vinařskou historií.
MINORITSKÝ KLÁŠTER, Přemyslov-
ců 6, 9.00–11.30, 12.00–17.00 hod.
Tradiční strava na Znojemsku v dol-
norakouském příhraničí – výstava
o tom, co se na znojemském venkově

dříve jedlo, obyčeje a kroje našeho
regionu.
RADNIČNÍ VĚŽ, Obroková 12,
9.00–17.00 hod.
PREMONSTRÁTSKÝ KLÁŠTER,
Loucká 25, 9.00–17.00 hod.
WEINBERGEROVA VILA, Rudolec-

kého 860, 9.00–17.00 hod.

6. září
ZNOJEMSKÝ HRAD, Hrad-
ní 10, 9.00–17.00 hod.
16.00 Hradem s princeznou –
pro hlídka hradu pro děti a jejich
rodiče. Kapacita omezená
(rezervace e-mail:
 edukace@znojmuz.cz).
Svatba aneb jak šel čas –
výstava o svatbě v  časech
minulých.
RADNIČNÍ VĚŽ, Obroková
12, 9.00–17.00 hod.
MĚSTSKÉ DIVADLO, náměstí
Republiky 20, 9.00–16.00 hod.

7. září
STŘELNIČNÍ VĚŽ, Dolní park,
9.00–17.00 hod.
VLKOVA VĚŽ, Kollárova ul.,
10.00–18.00 hod.

8.–9. září
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ, Sle-
pičí trh 2, 9.00–17.00 hod.■ Vlkova věž. Foto: Archiv ZL

Vítězi Rozkvetlého Znojma
Výsledky soutěže Rozkvetlé Znoj-

mo 2015 přinesly potěšující informaci,
že se stále více občanů Znojma snaží
zkrášlit nejen svůj dům, ale i okolí.

Zde jsou vítězové jednotlivých kate-
gorií: Nejlépe vyzdobené okno –Vladimíra
Vávrová (1. místo), Libuše Harantová
(2.místo) a Vladimíra Nekulová(3. místo).
Nejlépe vyzdobená balkon nebo lodžie –
Eva a Milan Kaksovi, Ludmila Koktová,
Martina Moravcová. Nejlépe vyzdobená
předzahrádka – Lenka Játiová, Marie
Ryšavá, Jana Sikmundová.Všichni budou
za svoji snahu odměněni. lp ■ Vítězný balkon Evy a Milana Kaksových. Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
24. září. Uzávěrka je 14. září.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
28. 8. od 8.45 do 10.15 hod. KONI-
CE. Celá obec Konice.
31. 8. od 7.30 do 15.30 hod. ZNOJ-
MO:Kuchařovická ul. zahrady včetně
RD od TS Kuchařovická Zeman ke Kali-
nově vile azahrady směrem na Kucha-
řovice vlevo, zahrady nad obchvatem
vpravo avlevo včetně RD. Horní Leska
7, 7a, 9, 9a, 10, 11, 14, 21–24, 26–29,
Kuchařovická 25, 50, garáže, zahrady
a zahrady k nemocnici.
9. 9. od 7.15 do 17.00 hod. PŘIMĚ-
TICE.ul. MUDr.Janského 1, 3, 5, 7, 10,
12, 14, celé sídliště MUDr. Janského),
zahrady u nemocnice a pod přímět.
rybníkem vč. ČS PHM Sever, část obce
Přímětice nap. Z TS ubývalé služebny
JME, provozy azařízení napájené z TS
Přímětice: OBS, Veterina, Mateř. škola,
Dílny, směr Mašůvky, HAAS, HAAS
Porfile, Školní statek Závlaha.
10. 9. od 7.15 do 17.00 hod. celé
obce CITONICE, KASÁRNA, MRA-
MOTICE, PLENKOVICE, HL. MA -
ŠŮVKY. Zahrady na Cínové hoře
napáj. z TS Cínová hora, odběr. TS
Mramotice, Plenkovice, Vojsko,
ZNOJMO – Cínová hora – vodárna,
Kasárna – Eurotel, Citonice – ZD.
16. 9. od 7.30 do 16.30 hod.
KASÁRNA, MRAMOTICE, KRAV-
SKO, PLENKOVICE A HLUBOKÉ
MAŠŮVKY – domácnosti, provozy
a zařízení v obcích.
18. 9. od 7.30 do 16.30 hod.
KASÁRNA, MRAMOTICE, KRAV-
SKO, PLENKOVICE A HLUBOKÉ
MAŠŮVKY – domácnosti, provozy
a zařízení v obcích.
29. 9. od 7.30 do 16.30 hod.
KASÁRNA, MRAMOTICE, KRAV-
SKO, PLENKOVICE A HLUBOKÉ
MAŠŮVKY – domácnosti, provozy
a zařízení v obcích.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-
ského, tel. 515 215 563) po–pá
17.00–22.00, so, ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě
Zdravotnická záchranná služba –
telefon 155, 112.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert (Vídeňská, tel. 515 227 835):
po–pá 8.00–18.30, so 9.00–18.30, ne
9.00–16.30.
Kaufland (Jarošova., tel. 515224053):
po–ne 8.00–20.00.
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.
515 244 644): po–so 7.15–19.15, ne
a svátky 8.00–20.00.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Podruhé zavítá
jeden ze závodů hor-
ských kol seriálu Kolo
pro život na Znojemsko.
První sobotu po prázd-
ninách 5. září se můžete
těšit na Znojmo Burčák
Tour Kooperativy. Čeká
na vás krásné město,
nádherná okolní příro-
da i burčák. 

Závodníci se mohou
hlásit až do začátku září,
a to přes webové stránky
www.kolopro.cz, kde
naleznou i veškeré další
informace. A přihlásit se
mohou i v předvečer závodu nebo pří-
mo před startem v kanceláři v Louckém
klášteře.

Znojemskem se můžete projet ve
třech různě dlouhých tratích. Hlavní
trať závodu je dlouhá padesát sedm
kilometrů. Možné je absolvovat i zkrá-

cenou jednatřicetikilometrovou trať
a fitness verzi pro rodiče s dětmi v délce
třináct kilometrů. Hlavní závod odstar-
tuje v srdci Znojma na Masarykově
náměstí. Ostatní dva závody odstartují
v Louckém klášteře hodinu po startu
hlavního závodu.

Všechny dětské zá-
vody budou probíhat
před startem hlavního
závodu v průběhu celého
dopoledne. K boji o stup-
ně vítězů jsou zváni děv-
čata i chlapci, kteří
budou závodit ve svých
kategorií. Začíná se kate-
gorií odrážedla pro nej-
menší účast níky. 

V celém areálu kláš-
tera bude připraven
bohatý doprovodný pro-
gram pro malé i velké.
Děti se mohou těšit na
spoustu her a soutěží,

LEGO stan, pumptrack a bohatou tom-
bolu. K poslechu bude hrát cimbálová
muzika a další hudební sou bory. 

Organizátory závodu Kolo pro život
jsou Miroslav Kučera ve spolupráci
s městem Znojmem a Znovínem Znoj-
mo. lp

■ Hlavní závod dlouhý padesát sedm kilometrů každoročně prověří fyzičku jed-
notlivých cyklistů. Foto: Archiv ZL

Na obchvatu našli hroby
V blízkosti křížení

budoucího obchvatu se
Suchohrdelskou ulicí objevili
archeologové sídelní areál
a pohřebiště ze starší doby
bronzové, přesněji Únětické
kultury. 

„Prozkoumali jsme asi
tři desítky sídlištních jam,
převážně zásobnice a šest -
náct hrobů. Celkem z loka-
lity máme zdokumentováno
26 pohřbených jedinců.
Hroby byly s kamennou
konstrukcí a našly jsme
i kostru uloženou v dřevěné

rakvi z dlabaného kmene.
Většina hrobů byla nedlou-
ho po uložení mrtvého
sekundárně otevřena. Přesto
se podařilo vyzvednout
mnoho bronzových před-
mětů. Převažují noppenrin-
gy tedy kruhové vlasové
ozdoby takzvané záušnice,
ale potěšila nás dýka, jehlice
nebo bronzový nákrčník.
A ze sídlištních jam máme
snad tunu keramiky,“ popsal
nejnovější nálezy hlavní
archeolog David Humpola.

lp
■ Hrob v zásobní jámě, ve které byl pohřben muž s dítětem, těhotná
žena a mimo záběr byla pohozená kostra malého dítěte. Foto: lp

Vyrazte v září na Kolo pro život

Patnáct zastávek a šestašedesát
kilometrů. Krásy Znojma a přilehlých
obcí, výhled na vinice, ochutnávky vín
– a spousta dalšího nabídne horká
turistická novinka města Vinobus. 

Projekt vinařského turistického
autobusu, Vinobusu, se sice vzhledem
ke lhůtám na výrobu speciálního auto-
busu naplno rozjede až na jaře příštího
roku, premiérově si jej však milovníci
vína budou moci vyzkoušet již nyní na
Znojemském historickém vinobraní
2015. A to v rámci nového nedělního
programu - 13. září se tak ponese ve
znamení ochutnávky trasy Vinobusu.

„O vinobraní pojede podobný typ
autobusu, jako by jezdil náš opravdový

Vinobus, který je ve výrobě. Vše ostatní
už ale bude tak, jak má být. Začíná se
z Masarykova náměstí a pojede v 10.00,
12.00 a 14.00 hodin. Jízdné bude zcela
zdarma. Cestujícím bude k dispozici náš
průvodce,“ přibližuje jízdy předseda VOC
Znojmo František Koudela. Zamluvit si
místo v premiérové jízdě Vinobusu však
nebude možné. Platit tady bude, kdo dříve
přijde, bude mít větší šanci se svést.

Nedělní ochutnávka Vinobusu
výborně zapadá do nového třídenního
konceptu vinobraní. „V neděli chceme
dát návštěvníkům vinobraní prostor
k tomu, aby stihli to, co za pátek a sobotu
nestihli. S Vinobusem se mohou podí-
vat na krásná místa v okolí Znojma, na

vinice, k vinařům i na další zajímavá
místa. Sklenka dobrého vína samo-
zřejmě nemůže chybět,“ vysvětluje
František Koudela, který je zároveň
ředitelem Znojemské Besedy, organi-
zace, pořádající vinobraní.

První ostrou sezónu zahájí Vinobus
v dubnu 2016. S kapacitou dvaačtyřiceti
míst bude jezdit po okruhu odélce šesta-
šedesát kilometrů od Vlkovy věže až po
vinařské obce. Vybaven bude také nosiči
na kola, aby jej mohli využíti i cyklisté.
Podle organizátorů ale rozhodně nemá
jít jen odopravu z jednoho místa na dru-
hé. Jejich přáním, pro které dělají maxi-
mum, je, aby cesta Vinobusem byla pro
každého opravdovým zážitkem. tz, lp 

Ochutnejte první trasu Vinobusu.
Startuje už na vinobraní
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Společnost IGRA MODEL
hledá na volné pracovní místo
LAKÝRNÍKA 
Možný plný i částečný úvazek,
vhodné i pro uchazeče s částečným
handicapem.
Podrobnosti na tel. čísle 515 282 891
nebo e-mailu: info@igramodel.cz.

TAMURA EUROPE LIMITED
hledá kandidáty/tky 
na pracovní pozici
ADMINISTRÁTOR LOGISTIKY
A ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
Životopis na 
prace@tamura-europe.co.uk nebo
vyplňte přihlášku na vrátnici 
Hakenova 3789/22, Znojmo. 
Tel.: 515 284 710, 778 477 612.

PRÁCE V ČESKU

 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

PRÁCE V RAKOUSKU

Technický prodejce 
pro oblast jižní Moravy 
Technischer Verkäufer Aussendienst
für Südmähren
Meusburger Georg GmbH & Co KG
region Jižní Morava

centrála Vorarlberg, Rakousko
personal@meusburger.com 
+43/5574/6706-0 Sven Grünenburg
s.gruenenburg@meusburger.com
Vzdělání v technickém oboru – kon-
struktér, strojní inženýr, nástrojář
výhodou, jisté a upravené vystupová-
ní vůči zákazníkům, umění prosadit
se, znalost ČJ, plynulá znalost němec-
kého nebo anglického jazyka, bydliště
v regionu jižní Morava, ochota cesto-
vat. Získávání nových zákazníků, kva-
lifikované poradenství a intenzivní
péče o stávající i nové zákazníky,
samostatné plánování termínů a cest,
vedení prodejních rozhovorů a jed-
nání o cenách, prezentace a reprezen-
tace firmy, součinnost na veletrzích.
Žádost s životopisem poslat prostřed-
nictvím online formuláře na uvede-
ném odkaze.

Instruktor sjezdového lyžování
nebo snowboardingu 
Ski- u. Snowboardlehrer
Schischule Dorfgastein
Dorfgastein (Bad Gastein/Salzburg)
Žádost online – na uvedeném odkaze
– životopis, foto, doklady o kvalifikaci
info@skischuledorfgastein.at
+43/6433/7538 Mag. Philipp Holleis

Zkušený instruktor lyžování a snow -
boardingu. Znalost dalších jazyků
krom perfektní němčiny výhodou (AJ,
ČJ, SJ, ruština, maďarština, polština,
italština, španělština a.d.). Nadcháze-
jící sezóna od poloviny prosince 2015
(vánoce, únor, velikonoce).
Nabízíme výkonnostní hodnocení,
kolegiální pracovní prostředí, ubyto-
vání v Dorfgasteinu. 

Podnikový právník (m/ž)
Unternehmensjurist (m/w)
www.aristid.at
Wien, schuster@aristid.at
+43/7/869 9656/66 
Mag. Franz Schuster
Pro mezinárodní firemní skupinu hle-
dáme do týmu s pracovištěm ve Vídni
podnikového právníka. Péče o celé
právní oddělení, orientace na spole-
čenské a smluvní práco, M&A. Zkuše-
nost s  vymáháním pohledávek
a řízením sporů výhodou. Podmínkou
je víceletá profesní zkušenost v právní
kanceláři nebo větší firmě. Týmový
duch, vysoké nasazení, zodpověd-

nost, odolnost, přesnost. Plynulá zna-
lost angličtiny a znalost dalších jazyků
jako čeština, slovenština nebo slovin-
ština výhodou.
Nástupní plat od 3.200 eur/měs. brut-
to – v závislosti na kvalifikaci a zkuše-
nostech.

Opatrovnice dětí
Babysitter
Klagenfurt
Česko-rakouská rodina hledá zodpo-
vědnou, veselou česky mluvící zkuše-
nou hlídačku pro 17měsíční dcerku,
a to na několik hodin týdně, občas
večer. Pro získání kontaktu nutná regi-
strace na:
https://babysitter24.at/parents/278307

Koupíme ornou půdu. 
Platba při podpisu kupní

smlouvy. 
Cena až 25 Kč za m2. 

Telefon 602 223 027.
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Znojemské vinobraní v záplavě vína, burčáku a historie.
Vinobraní bez vína a burčáku je

nemyslitelné. Jejich všudypřítomná
nabídka během Znojemského histo-
rického vinobraní, které letos připadá
na 11.–13. září, poskytne spoustu pří-
ležitostí vychutnat si ty nejlepší vzorky
ze znojemské vinařské podoblasti.

Burčák, nepostradatelnou součást
vinobraní, najdete v nabídce snad kaž-
dého z vinařství. Můžete si ho vychutnat
přímo na ulici nebo nejlépe v některém
z mnoha tradičních mázhauzů, což jsou
uzavřená nádvoří středověkých domů

a renesančních paláců, která během
vinobraní fungují jako vinárny, šenky
či místa pro posezení, mnohdy i s vlast-
ním programem. Vinobraní je jedineč-
nou příležitostí, jak tyto prostory,
veřejnosti obvykle nepřístupné, navští-
vit. Stávají se tak oblíbenou a vyhledá-
vanou atrakcí.

Víno najdete hned na několika mís-
tech v centru města – premiéru si letos
odbude moderní prostor hotelu Rezi-
dence TGM na Masarykově náměstí 12.
Koštovat ivrhnout se do soutěžního klá-

ní budete moci ve stanu před rotundou,
čeká vás Vinný trh a na něm zcela noví
vinaři se svojí nabídkou. Otevřeno bude
mít i Vlkova věž, kde si kromě skvělých
vín ze speciálního vinného baru můžete
z vrcholu věže užít vyhlídku na centrum
města se skleničkou v ruce.

Vyhledávaný mok doplní bohatá
nabídka gastronomie, pochutin a spe-
cialit v mnoha stáncích rozmístěných
po celém centru města. U kostela sv.
Mikuláše a v jeho těsném okolí si na své
přijdou milovníci historie a na několika

pódiích zahrají hvězdy i hvězdičky české
i místní hudební scény. 

Velkou novinkou je rozšíření letoš-
ního vinobraní o jeden den navíc – tím
bude neděle 13. září. Její programová
nabídka je koncipována jako příjemné
zklidňující zakončení dvou bujarých dní.
Pro návštěvníky bude připravena zahrát
cimbálovka, otevřena bude půjčovna
loděk ve Staré vodárně k projížďkám na
řece Dyji, nachystány jsou aktivity pro
děti i každého rádi přivítají i vinaři
s nabídkou svých výdobytků. lp

Největší vinařskou novinkou
letošního vinobraní bude poznávání
vína všemi smysly doplněné o vědo-
mostní test, který se zaměří na nejty-
pičtější odrůdy Znojemské vinařské
podoblasti – Sauvignon, Ryzlink rýn-
ský a Veltlínské zelené.

Vyzkoušet si ho budou moci zájem-
ci v Rezidenci TGM na Masarykově
náměstí 12, kde tak v sobotu 12. září
vznikne další jedinečná scéna.

Jejím hlavním režisérem bude špič-
ková odborník, viceprezident Asociace
sommelierů ČR Ivo Dvořák. Odměnou
za úspěšné zvládnutí testu bude poukaz
na dva degustační vzorky ve stanu VOC
Znojmo u rotundy sv. Kateřiny.

„Ti, kteří sem v  sobotu zavítají,
budou moci absolvovat vědomostní test
a naučí se poznávání charakteristických
znaků typických pro odrůdy Znojem-
ska. Při jejich objevování zapojí všech

pět smyslů. Půjde
o netradiční poznává-
ní vína, a proto by si jej
neměl nechat nikdo
ujít,“ láká návštěvníky
na novinku František
Koudela, ředitel Zno-
jemské Besedy. Pozná-
vání vína všemi smysly
tak lze nazvat pomysl-
ným návratem ke
kořenům vinobraní.

jch, lp

Poznejte vinobraní všemi smysly

■ Kostýmovaný průvod v čele s králem Janem Lucemburským a jeho chotí Eliškou Přemyslovnou čítá více než 460 historických postav. Foto: Archiv ZL

Při průvodu krále poletí 
do vzduchu opravdové mince

Na letošním vinobraní by měli
zbystřit sběratelé a milovníci historie
i soutěživé povahy, které, jak pevně
organizátoři věří, nadchne letošní hor-
ká novinka.

Mince, které dosud rozhazovali
účinkující davům při průvodu krále
Jana Lucemburského ulicemi města,
totiž poprvé nebudou čokoládové. Letos
poletí do vzduchu sedm tisíc opravdo-

vých mincí, připomínající staré groše.
„Stříbrné mince, speciálně vyražené
pro naše vinobraní, budou mít z jedné
strany znak Znojma a nápis Královské
město Znojmo, z druhé strany vizuál
vinobraní, tedy střapec hroznu révy vin-
né, a nápis Znojemské historické vino-
braní 2015. Naší myšlenkou je
obměňovat jednu stranu mince a měnit
se může i aktuální vizuál vinobraní.
Z každého ročníku si tak lidé mohou
odnést originální minci,“ přibližuje
jedinečný sběratelská kousek František
Koudela, ředitel Znojemské Besedy. Na
své si přijdou i soutěživé povahy. Přesně
stovka mincí totiž není ve stříbrném,
ale zlatém provedení, a zlatá mince se
stává volnou vstupenkou na Znojemské
historické vinobraní 2016! Zlatou minci
si lze ponechat jako suvenýr, nebo ji
vyměnit za permanentku na další roč-
ník vinobraní. jch, lp

■ Nové sběratelské mince znojemského
vinobraní. Foto: Archiv ZL
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Nedělní program se ponese ve znamení objevování 

Tradičně hlavní vinařskou scénou
najdete u rotundy sv. Kateřiny, kde
sedmnáct vinařství sdružených do
VOC Znojmo představí na sedmdesát
vín z vlastní produkce, tedy vína odrůd
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené. 

A soutěžit se
bude i zde! Kdo
uhádne, kolik lahví
se letos u rotundy
vypije, získá dvě
vstupenky na Zno-
jemské historické
vinobraní 2016
včetně degustač-
ních bločků
k  ochutnávce vín
VOC Znojmo. Malá
nápověda – loni se
vypilo 8 200 lahví. 

Jednou z dal-
ších novinek letoš-
ního ročníku vino-
braní je Vinný trh,
který bude mít své místo na Slepičím
trhu. Formou pochůzkové degustace

tu budou znojemští vinaři nabízet vína,
a to za zvuků cimbálové muziky. Doplní
je nabídka rakouského vinařství z neda-
lekého Retzu.

Na Vinném trhu se také představí
tři vinařství, která zde svá vína budou

prodávat vůbec
poprvé. „Jsme veli-
ce rádi, že se rok od
roku zapojuje do
našeho vinobraní
čím dál více míst-
ních vinařů. Rádi
jim proto věnuje-
me prostor Vinné-
ho trhu k  jejich
prezentaci. Vůbec
poprvé tak na vino-
braní ochutnáte
vína z chvalovické-
ho vinařství Sime-
non a od dvou
vinařství z Nového
Šalforfa – Vinařství
rodiny Nápravovy

a Vinařství Karel Šmudla,“ upřesňuje
František Koudela. jch,lp

Hlavní vinařskou scénu hledejte
u rotundy, Vinný trh v centru

Největší svátek vína unás, na který
se sjíždějí desetitisíce návštěvníků z celé
republiky ize zahraničí, je oproti jiným
vinobraním naprosto výjimečný.

„A to nejen jedinečnou kulisou his-
torického města, kdy se krásné centrum
Znojma promění na středověké město
obehnané hradbami, které hlídají zbroj-
noši. Ale také proto, že si v pestrém pro-
gramu najde opravdu každý ‚to své‘.
Nejsme jen přehlídkou hudebních
kapel, ale důraz klademe na historický
program, jehož vrcholem je velkolepý
historický průvod,“ přibližuje výjimeč-
nost znojemského vinobraní starosta
města Vlastimil Gabrhel.

„Nejvíce potěšíme právě příznivce
historických představení, rytířských
turnajů nebo rodiny s dětmi. Vždyť his-

torický program probíhá na pěti z cel-
kových deseti scén – včetně scény v hra-
debním příkopu, jež je určená dětem,“
doplňuje František Koudela, ředitel
organizující Znojemské Besedy.

Základním pilířem historického
programu je unikátní průvod krále Jana
Lucemburského a královny Elišky Pře-
myslovny. Městem projde v pátek večer
a druhý den v sobotu, kde vygraduje na
hlavním pódiu historickou scénou, zob-
razující předávání práv konšelům, tres-
tání nepoctivých vinařů a odsouzenců
máčením v kašně.

Role krále se již potřetí ujme zno-
jemský rodák a herec Miroslav Hrabě.
Královnou bude členka místního diva-
delního souboru Rotunda Šárka Droz-
dová. jch, lp

Na návštěvě ve středověku

■ Máčení v kašně bývalo trestem potupným, ale na středověk docela mírným.
Foto: Archiv ZB

Premiérový třídenní program –
i to je novinkou letošního Znojem-
ského historického vinobraní. 

Páteční a sobotní multižánrový
program na deseti scénách, který
nabídne špičky české a slovenské
hudební scény, historický program
v podání rytířů, šermířů a kejklířů či
zábavné aktivity pro rodiny s dětmi,
doplní odpočinková neděle. A pozor!
Nedělní program je zcela zdarma!

„Důvodem, proč jsme rozšířili
program i na neděli, je, že spousta
lidí ještě v neděli ve Znojmě a na mís-
tech, kde vinobraní probíhalo, pobý-
vá. Rádi bychom jim proto nabídli
možnosti k oddechu, poznání města
a další zábavě. Ve Znojmě je co obje-
vovat a my bychom to návštěvníkům
rádi ukázali,“ vysvětluje ředitel Zno-
jemské Besedy František Koudela.
Odpočinkový nedělní program je
soustředěn především do malebného

prostoru Na Káře. Poprvé bude při-
praven také nedělní program ve Stře-
disku volného času Stará vodárna
u řeky Dyje. Po drobný nedělní pro-
gram na jdete na straně 8–9. jch, lp

■ Objevte Znojmo během vinobraní.
Foto: Archiv ZB

Historický program vinobraní bude
probíhat celou dobu na pěti scénách,
kde budou k  vidění dobová tržiště,
vojenská ležení, rytířské turnaje
a vystoupení skupin historického
šermu, kejklířů, fakírů, mistrů ohně,
kouzelníků, tanečníků astře-
dověkých komediantů. 

Dalšího rozšíření o no -
vé kostýmované postavy se
dočká loňská, nutno říci
úspěšná, novinka – ulička
chudiny v Malé Mikulášské,
která návštěvníky vtáhne do
atmosféry středověké chu-
dinské čtvrti. Potkat tu
můžete kata, věštkyni,
žebráky, mnichy, pěvce, ale
i lehké děvy, hazardní hráče,
šarlatány nebo zloděje.
Famózní podívanou nabíd-
ne scéna na Kolbišti. 

Divadelní a kaskadérská
společnost Štvanci předvede
na vinobraní absolutní špič-
ku v oblasti ry tířských tur-
najů a šermířských před-
stavení. 

Turnaje na ko ních plné
adrenalinu, kaskadérských
kousků, vítězů i poražených
jsou každoročně v obležení
diváků. Šermířská klání,
dobové tance, středověká

hudba i rytířské pohádky nabídnou
historické scény na Mikulášském
a Václavském náměstí. 

Pro děti bude připraven speciální
historický program v hradebním pří-
kopu. jch, lp

■ V uličce chudiny narazíte i na žebrotu. Foto: Archiv ZB
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Pátek 11. září
14.00 NEBE
15.00 Zahájení ZHV 2015,

Znojemské žestě – slavnostní
fanfáry

15.15 Otevírání mázhauzů
na Masarykově náměstí

16.00 XINDL X
17.30 WOHNOUT
19.00 J.A.R.
20.30 Příchod krále 

Jana Lucemburského
s průvodem

22.00 CHINASKI

Sobota 12. září
11.00 BIG BAND ZUŠ ZNOJMO

řídí Karel Fojtík
13.00 HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
14.30 Příchod krále 

Jana Lucemburského 
s průvodem – historická scéna

16.00 LENNY
17.30 TOMÁŠ KOČKO 

& ORCHESTR

19.30 PAVEL ŠPORCL
A SPORCELAIN

21.00 TUBLATANKA
22.00 Ohňostroj –

KRÁLOVSKÁ KORUNA
JANA LUCEMBURSKÉHO –
Theatrum Pyroboli

HORNÍ NÁMĚSTÍ 
Pátek 11. září
14.00 Country kapela KVĚTINKA
15.00 PATROLA ŠLAPETO
16.00 DH AMATÉŘI Z DOBŠIC
17.30 ONKELS
19.00 MILAN SCHELINGER
21.00 LUCREZIA BORGIA 

a hosté

Sobota 12. září
11.30 ŠARIVARI SWING BAND

13.00 CIMBAL. MUZIKA
A. Smutného s K. Hegnerem

14.30 DH BOJANÉ
16.00 SEŠUP
17.30 CIMBAL. MUZIKA

A. STEHLÍKA
19.00 KRISTOVY LÉTA
20.30 BLUE EFFECT

NA KÁŘE 
Pátek 11. září
17.00 KIESLOWSKI
20.30 ČOKOVOKO

Sobota 12. září
17.00 TIMUDEJ
20.30 JAN BUDAŘ 

A ELIŠČIN BAND

Neděle 13. září – NOVINKA
13.00 DENÁR – cimbálová muzika 
14.00 SHŠ HONORATA – šermíři
14.30 ČESKÝ HAPPY DAY – show

pro děti
15.00 UKULELE

TROUBLEMAKERS –
účastníci soutěže
Československo má talent

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
Pátek 11. září
13.00 SHŠ IN NOMINATUS –

šermíři
13.30 ANIMATA DANCE – tanec
14.00 KEJKLÍŘ VLASTA – pro děti
14.30 HUDBA HOLBA – dobové

muzicírování
15.00 IN FLAMENUS – orientální

vystoupení
15.30 SHŠ PŘEMYSLOVCI –

šermířská pohádka 
16.00 ANGELS TRIBE – tanec
16.30 SHŠ HONORATA – příběh

ze středověku
17.00 SVATEBNÍ HODOKVAS

A LUCREZIA BORGIA

18.00 FIBURO – chrlení ohně
18.30 GNOMUS – hudba

středověké krčmy
21.30 MUSICA CANORA 

– ohňová podívaná 
v podání, Fiburo, 
kejklíř Vlasta, kejklíř Slávek,
žonglér Yufi

Sobota 12. září
10.00 ANGELS TRIBE – tanec
10.30 KEJKLÍŘ ČABÍK – pro děti
11.00 LUCREZIA BORGIA
11.30 IN NOMINATUS, 

FAKÍR VALDERON
12.00 SHŠ HONORATA – šermíři
12.30 ŽONGLÉR YUFI
13.00 ALLA DANZA – tanec
15.00 MUSICA CANORA – dobová

hudba
15.30 KEJKLÍŘ VLASTA
16.00 IN NOMINATUS – šermíři
17.00 SHŠ HEROLD – bubenická

a praporečnická podívaná
18.00 MERLET –turnaj o ruku nevěsty
18.30 IN FLAMENUS – orientální

podívaná
19.00 SHŠ PŘEMYSLOVCI –

šermířská pohádka 
19.30 KEJKLÍŘ ČABÍK
20.00 SHŠ HEROLD – bubenická

a praporečnická podívaná
20.30 MUSICA CANORA 

a ohnivé vystoupení 
IN FLAMENUS

MIKULÁŠSKÉ NÁMĚSTÍ 
Pátek 11. září
13.00 SHŠ HONORATA – šermíři
13.30 DIVADLO BASTA FIDLI –

pohádka pro děti
14.00 SHŠ HEROLD – šermíři
14.30 ŽONGLÉR YUFI
15.00 ANGELS TRIBE – tance

orientu
15.30 MUSICA CANORA – dobová

hudba
16.00 KEJKLÍŘ ČABÍK – kejklování

pro děti
16.30 IN FLAMENUS – fakírské

vystoupení
17.00 GNOMUS – středověká hudba
17.30 MERLET, turnaj o ruku

krásné dívky
18.00 KEJKLÍŘ JONÁŠ
18.30 HUDBA HOLBA – dobové

muzicírovaní
21.30 KRLESS A KEJKLÍŘI 

Jonáš, In Flamenus,
Sacramont

Sobota 12. září
10.00 KEJKLÍŘ SLÁVEK
10.30 GNOMUS – středověká muzika
11.00 ANIMATA DANZE – tanec
11.30 FIBURO, chrlení ohně
12.00 KEJKLÍŘ VLASTA,

vystoupení pro nejmenší
12.30 SHŠ HEROLD – šerm

udatných rytířů
13.00 ANGELS TRIBE – tance

orientu

15.00 GNOMUS – středověká
muzika

15.30 IN FLAMENUS – fakírské
vystoupení

16.00 SHŠ HONORATA – příběh
ze středověku

16.30 PÁNI Z RUKŠTEINU –
ukázka středověké bitvy

17.30 KEJKLÍŘ ČABÍK
18.00 ALLA DANZA – tanec
18.30 KEJKLÍŘ JONÁŠ 

a MUSICA CANORA
v středověké krčmě

19.00 MERLET – rytířské klání
19.30 HUDBA HOLBA – dobová

hudba
20.00 ANIMATA DANZE 

– tanec
20.30 GNOMUS 

– ohnivá vystoupení 
– Fiburo, kejklíři Jonáš,
Sacramont, Slávek, Čabík, 
Yufi a Vlasta

Kaple sv. Václava 
Pátek 11. září
15.00, 18.00, 21.00 VENTUS –
dobová hudba

Sobota 12. září
12.00, 18.00 – DULCIA CARMINA
16.00, 20.00 – VENTUS

SLEPIČÍ TRH
– VINNÝ TRH 

Pátek 11. září, Sobota 12. září
11.00–22. 00 Ochutnávka vín 
vinařů Znojemské vinařské
podoblasti a Rakouska, 
cimbálová muzika DENÁR, 
večerní jammovaní 

REZIDENCE T. G. M. 
– MASARYKOVO NÁM.

Sobota 12. září
10.00–18.00 POZNÁVÁNÍ VÍNA
VŠEMI SMYSLY

KOLBIŠTĚ – HORNÍ PARK 
Pátek 11. září
16.00 ŠTVANCI 

– rytířské turnaje

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 
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Sobota 12. září
11.00 ŠTVANCI – rytířské turnaje
16.00 SOKOLNICTVÍ aneb

Vznešené umění lovu
16.00 ŠTVANCI – rytířské turnaje

HRADEBNÍ PŘÍKOP
A STŘELNIČNÍ VĚŽ 
– KLIDOVÁ ZÓNA

Pohádky, historické a outdoorové hry
pro děti do 99 let 

Pátek 11. září
15.00 O námořníku čepičkovi 
17.00 Pinocchio 
19.00 Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Sobota 12. září
11.00 O velikém draku 
13.00 Kolotoč pohádek 
15.00 Eliščiny pohádky
17.00 Kejklíř Čabík, kejklířské

vystoupení

ZNOJEMSKÝ HRAD
U ROTUNDY S. KATEŘINY

– VOC ZNOJMO
Pátek 11. září
14.00–20.00 Ochutnávky vín 
VOC Znojmo, cimbál. muzika 
J. ŠMUKAŘE

Sobota 12. září
12.00–20.00 Ochutnávky vín 
VOC Znojmo, cimbál. muzika
ŠMYTEC

MALÁ MIKULÁŠSKÁ
– ULIČKA CHUDINY

Pátek 11. září, Sobota 12. září
Zažijte atmosféru chudinské čtvrti
v době raného středověku.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
– SOKOLSKÁ ULICE 

Neděle 13. září – NOVINKA
15.00–16.00 Program pro děti

CENTRUM STARÁ VODÁRNA
u řeky Dyje

Neděle 13. září – NOVINKA
10.00–16.00 Plavba lodí
s instruktorem k Louckému klášteru
a zpět, zapůjčení lodí, kol, šlapacích
kár a elektrokol, videokavárna

NABÍDKA VINAŘSTVÍ
Neděle 13. září – NOVINKA
LAHOFER – Rajská vinice pod
kostelem sv. Mikuláše, degustační
stánek

ZNOVÍN ZNOJMO (Loucký
klášter) – prodej sudových,
lahvových vín a burčáku
9.00–12.30, 13.00–18.00, 
prohlídky kláštera a ochutnávky vín
9.00–18.00
Vinice ŠOBES (Podmolí) 
a STARÉ VINICE (Havraníky) –
degustační stánky 9.00–18.00 
VLKOVA VĚŽ – informační
centrum VOC Znojmo: ochutnávky
vín 9.00–15.00

VINNÉ SKLEPY LECHOVICE –
Vinotéka ART, Dolní Česká – prodej
lechovického burčáku a lahvových
vín 8.30–13.30 
VINOTÉKA, LECHOVICE 60 –
prodej burčáku a lahvových vín
8.30–19.30, 
možnost prohlídky naučné stezky
ve vinici U lipky (za Lechovicemi
ve směru na Brno u silnice č. 53).
VINO HORT, Leska 69, Dobšice –
degustační sklep 10.00–18.00

PÁTEK 11. 9.
Vinné sklepy Lechovice: 11.00–23.00
ochutnávky a prodej vín, burčáku
(Dům umění, Jihomoravské muzeum,
Vinotéka ART, Café muzeum).
Znovín Znojmo: 14.00–20.00 prodej
vín, burčáku (Loucký klášter, mázhaus
Kladivo, Státní archiv), 9.00–18.00
ochutnávky vín (Loucký klášter).
Rajská vinice: 10.00–23.00 degustační
stánek Vinařství Lahofer.
Na Káře: 13.00–23.00 degustační stan
Vinař. Hanzel a Vinař. Lahofer, prodej
burčáku, moštu.
Foyer znojemské radnice: 15.00–21.00
degustace vín vinařů Znojemské vinař-
ské podoblasti.
Kostel sv. Mikuláše: 17.00 mše Svatá,
23.00 večerní modlitba.
Klidová zóna (vstup z ulice Sokolská
a F. J. Curie) 13.00–20.00 animační pro-
gram pro děti, 9.00–22.00 hlídání kol.
Pořadatel Cyklo Klub Kučera Znojmo
a Bowling Znojmo.

SOBOTA 12. 9.
Vinné sklepy Lechovice: 11.00–23.00
ochutnávky a prodej vín, burčáku
(Dům umění, Jihomoravské muzeum,
Vinotéka ART, Café muzeum).

Znovín Znojmo: 10.00–20.00 prodej
vín, burčáku (Loucký klášter, mázhaus
Kladivo, Státní archiv), 
9.00–18.00 ochutnávky vín (Loucký
klášter).
Rajská vinice: 10.00–23.00 degustační
stánek Vinařství Lahofer.
Na Káře: 11.00–23.00 degustační stan
Vinař. Hanzel a Vinař. Lahofer, prodej
burčáku, moštu.
Foyer znojemské radnice: 10.00–21.00

degustace vín vinařů Znojemské vinař-
ské podoblasti.
Kostel sv. Mikuláše: 12.00 slavnostní
bohoslužba, 17.00 koncert Znojemské-
ho komorního orchestru, 23.00 večerní
modlitba.
Klidová zóna (vstup z ulice Sokolská
a F. J. Curie) 13.00–20.00 animační pro-
gram pro děti, 9.00–22.00 hlídání kol.
Pořadatel Cyklo Klub Kučera Znojmo
a Bowling Znojmo.

NEDĚLE 13. 9.
Znovín Znojmo: 9.00–18.00 ochutnáv-
ky, prodej vín, burčáku (Loucký klášter,
mázhaus Kladivo, Státní archiv),
9.00–18.00 ochutnávky vín (Loucký
klášter).
Rajská vinice: 11.00–19.00 degustační
stánek Vinařství Lahofer.
Na Káře: 12.00–19.00 degustační stan
Vinař. Hanzel a Vinař. Lahofer, prodej
burčáku, moštu.
Foyer znojemské radnice: 10.00–21.00
degustace vín vinařů Znojemské vinař-
ské podoblasti.
Hotel Lahofer: 11.00–22.00 prodej vín,
určáku Vinařství Hanzel a Vinařství
Lahofer.
Horním nám. před Café Wine Bar
Barvino – hledání starých časů s degus-
tací vín v 16.00 na, cena 300 Kč/osoba.
Kostel sv. Mikuláše: 12.00 slavnostní
bohoslužba, 17.00 koncert Znojemské-
ho komorního.
Centrum Stará vodárna – plavba lodí
s instruktorem po řece Dyji k Loucké-
mu klášteru a zpět, zapůjčení lodí, kol,
šlapacích kár aelektrokol,  videokavárna.
Loucký klášter 10.–13. 9. Znojemsko
– Zahrada Moravy, 36. ročník výstavy
ovoce, zeleniny a potravinářských pro-
duktů.

Ilustrační fota na stranách 6–10 archiv ZL
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KYVADLOVÁ DOPRAVA BĚHEM VINOBRANÍ
TRASA Z OBLEKOVIC: Oblekovice, Casino – Dukelská, sídliště – Brněnská – Dobšická, u Baumaxu –
Mariánské nám. – Nám. Svobody, lázně – Přímětická, rest. Bristol – Přímětická SOU – Přímětice, Krystal
park – Přímětice, Sklostroj – Přímětice, sklep – Přímětice, hřbitov 
TRASA Z PŘÍMĚTIC: Přímětice, hřbitov – Přímětice, sklep – Přímětice, Sklostroj – Přímětice, Krystal park
– Přímětice, Resslova – Přímětická, rest. Bristol – Nám. Svobody, lázně – Mariánské nám. – Dobšická,
u Baumaxu – Brněnská – Dukelská, sídliště – Oblekovice, Casino 

VEČERNÍ ROZVOZ

PÁTEK
V době od 12.45 do 17.45 a 19.45 do 20.35 bude kyvadlová doprava zajištěna jedním autobusem
(v tomto čase budou odjezdy z parkovišť v hodinovém intervalu).
V době od 17.45 do 19.45 hod. budou jezdit dva autobusy.
V době od 21.30 do 0.15 hod. bude kyvadlová doprava zajišťována dvěma autobusy 
(v tomto čase budou odjezdy z Mariánského náměstí v 30 minutových intervalech).

SOBOTA
V době od 9.45 do 12.45 a od 14.45 do 20.35 bude kyvadlová doprava zajišťována jedním autobusem (v tomto čase
budou odjezdy z parkovišť v hodinovém intervalu).
V době od 12:45 do 14.45 hod. budou jezdit dva autobusy.
V době od 21.30 do 0.15 hod. bude kyvadlová doprava zajišťována dvěma autobusy 
(v tomto čase budou odjezdy z Mariánského náměstí v 30 minutových intervalech).

So So So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So
Oblekovice, Casino 9.45 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45
Dobšická, u Baumaxu 9.55 10.55 11.55 12.55 13.55 14.55 15.55 16.55 17.55 18.55 19.55
Mariánské náměstí 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Přímětice, Hřbitov 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10

So So So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So
Přímětice, hřbitov 10.15 11.15 12.15 13.15 14.15 15.15 16.15 17.15 18.15 19.15 20.15
Mariánské náměstí 10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30
Dobšická, u Baumaxu 10.35 11.35 12.35 13.35 14.35 15.35 16.35 17.35 18.35 19.35 20.35
Oblekovice, Casino 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 17.45 18.45 19.45

Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So Pa/So
BUS A/B bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B bus A bus B
Mariánské náměstí 21.30 21.30 22.00 22.00 22.30 22.30 23.00 23.00 23.30 23.30 0.00 0.00
Dobšická, u Baumaxu / 21.35 / 22.05 / 22.35 / 23.05 / 23.35 / 0.05
Oblekovice, Casino / 21.45 / 22.15 / 22.45 / 23.15 / 23.45 / 0.15
Přímětice, hřbitov 21.45 22.15 22.45 23.15 23.45 0.15

UZAVŘENÍ MĚSTA PRO VJEZD 
Kompletní uzavírka města Znoj-

ma pro řidiče ve dnech konání ZHV
bude od čtvrtka 10. 9. od 7. 00 hod. do
neděle 13. 9. do 24.00 hod. (Komenské-
ho náměstí od ulic Kovářská, Jana Pala-
cha, Studentská).

UZAVŘENÍ MĚSTA PRO PĚŠÍ
Historická část města (MPR) bude

v době konání ZHV uzavřena od pátku
11. 9. od 12.00 hod. do soboty 12. 9. do
24.00 hod. Vstup do MPR bude možný
pouze s platnou vstupenkou (identifi-
kační páskou). V této době bude také
probíhat před vstupními branami pro-
dej a kontrola vstupenek na ZHV.

ZÁKAZ STÁNÍ NEJEN V CENTRU 
Od středy 9. 9. do neděle 13. 9. bez

časového omezení parkoviště vedle res-
taurace Praha (směrem na Prahu). 

Od čtvrtka 10.  9. od  7.00 hod.
do neděle 13. 9. do 10.00 hod. v celé
MPR včetně placeného parkoviště u láz-
ní na nám.Svobody. 

Od pátku 11. 9. od 7.00 hod. do
neděle 13. 9. do 7.00 hod. druhé par-
koviště na nám.Svobody (před panelo-
vými domy). 

ZÁCHYTNÁ PARKOVIŠTĚ 
Čtyři záchytná parkoviště v době

konání Znojemského historického
vinobraní 2014. 

Městská plovárna Louka – Melku-
sova ul. 

Areál Malá Louka – Vídeňská ul. 
Areál bývalé Fruty – Dobšická ul. 
SOU a SOŠ Přímětická – Přímětic-

ká ul. 

PŘEMÍSTĚNÍ ZASTÁVEK 
MAD ZNOJMO

Zastávka Znojmo – Vídeňská u školy
bude přemístěna na ulici Kotkova.
Zastávka Znojmo – Vídeňská Silnice
bude přemístěna na ulici Kotkova.
Zastávka Znojmo – Brněnská sídliště
bude přemístěna na ulici Kotkova.
Zastávka Znojmo – Pražská BILLA
bude zrušena.
Zastávka Znojmo – Pražská Policie ČR
bude zrušena.
Zastávka Znojmo – nám. Komenského:
 ve směru na nádraží bude přemís-

těna na Mariánské náměstí,
 ve směru Pražská bude přemístěna

na ulici Havlíčkova.

INFORMACE
Aktuální informace o vinobraní na-
jdete na www.znojemskevinobrani.cz,
www.znojemskabeseda.cz nebo na fa-
cebooku Znojemské Besedy.

Vstupné na Znojemské historické vinobraní 2015
Jednotlivý vstup – pátek 11. 9. 210 Kč
Jednotlivý vstup – sobota 12. 9. 230 Kč
Permanentka 11. a 12. 9. 330 Kč
Permanentka (studenti, osoby nad 60 let a podnikatelé 
s provozovnami v uzavřené zóně) 11. a 12. 9. 280 Kč
Turnaje 11. a 12. 9. (držitelé platné vstupenky mají 
na turnaje vstup zdarma) 50 Kč

Vstup zdarma 11. a 12. 9.
 Děti do 15 let (po předložení dokladu)
 ZTP, ZTP/P (ZTP/P vč. doprovodu – jedna osoba)
 Osoby bydlící v uzavřené části městské památkové rezervace

(po předložení dokladu prokazujícím místo bydliště)

ZDARMA pro všechny – NEDĚLE 13.9. 

INFORMACE PRO BYDLÍCÍ V UZAVŘENÉ ZÓNĚ
V době uzavření historického cent-

ra města se musí občan bydlící v této
části města při vstupu prokázat dokla-
dem, který prokazuje, že bydlí v uza-
vřené zóně (občanský průkaz, nájemní
smlouva v případě, že nejde o trvalé
bydliště). Děti do 15 let mají vstup zdar-
ma. Doporučujeme mít u sebe nějaký
doklad prokazující věk, aby nedochá-
zelo ke komplikacím na vstupních bra-
nách. Obroková 10/12, Obroková 1/12

a Obroková 2/10 jsou pouze korespon-
denční adresy. Osoby s uvedenou adre-
sou nejsou považovány za osoby bydlící
v uzavřené zóně a nemají nárok na vstup
na vinobraní zdarma.

Výměna vstupenky za pásku
Zakoupené vstupenky na Znojem-

ské historické vinobraní 2015 budou
držitelům vždy vyměněny za identifi-
kační pásky na jakékoliv ze vstupních
bran před vstupem do centra města. 
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Vlasta Přibylová (Znojmo)

Petr Holub (Znojmo)

Barbora Bursová (Znojmo)

Petr Jaskula (Znojmo)

Alena Hradecká (Znojmo)

Ladislav Jonáš (Dobšice)

Veronika Bauerová (Miroslav)

Roman Málek (Hostěradice)

Dana Turečková (Znojmo)

Jaroslav Vala (Olbramkostel)

Lenka Vrzáková (Znojmo)

Michal Prekl (Znojmo)

Pavlína Frojdová (Znojmo)

Stanislav Ležák (Přímětice)

Zuzana Říhová (Znojmo)

Martin Stuchlík (Praha)

Nikola Říhová (Jaroměřice n./R.)

Jiří Popelka (V. Karlov)

Markéta Nováková (Znojmo)

Martin Ondrůj (Znojmo)

Petra Nováková (H. Dunajovice)

Michal Sapík (H. Dunajovice)

Petra Vágnerová (Znojmo)

Jiří Novotný (Suchohrdly)

Lucie Horká (Lechovice)

Mykhailo Daniv (Modřice)

Lucie Antošová (Znojmo)

Tomáš Drmota (Znojmo)

Adéla Piáčková (Znojmo)

Jakob Nohava (Znojmo)

Iveta Šimková (Dobšice)

Martin Peš (Znojmo)

Monika Heindlová (Jevišovice)

Martin Krutek (Brno)

Nikola Švecová (Únanov)

Petr Bačák (Únanov)

Dagmar Čeperová (Lechovice)

Lukáš Hošek (Ketkovice)

Kateřina Ratkovská (V. Ves)

Aleš Pivnička (V. Ves)

Monika Adámková (Únanov)

Pavel Bulín (Únanov)

Zdena Svobodová (Konice)

Bohumil Suchý (Sedlešovice)

Dagmar Lengálová (Přímětice)

Jan Svoboda (Přímětice)

Iva Šuláková (Havraníky)

Jaroslav Jirák (Tasovice)

Jana Svobodová (Přímětice)

Vít Jelínek (Ivančice)

Simona Šedivá (Vrbovec)

Jakub Svoboda (Vrbovec)

Miroslava Bartošová (Znojmo)

Petr Filip (Jablonec n./N.)

Eliška Veselá (Kralice na Hané)

Karel Novosad (Hodonice)

Lucie Piáčková (Znojmo)

Michal Straub (Dobšice)

Veronika Šindelářová (Černín)

Miroslav Novák (Černín)

Ludmila Nováková (Znojmo)

Vladimír Ambrozek (Znojmo)

Kateřina Veselá (Přímětice)

Karel Krhoun (Znojmo)

Naděžda Vodáková (Přímětice)

Jiří Smejkal (Znojmo)

Kateřina Šebáková (Přímětice)

Zdeněk Jurka (Kravsko)
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Nevíte, kudy kam? Poradí vám přímo na ulici
Chodíte po městě

a hledáte, kam zajít na
dobré jídlo nebo víno?
Chcete znát nabídku
památek a jejich otevíra-
cí dobu nebo cestu k nim?
Ve Znojmě turistům
i místním přímo v ulicích
poradí terénní pracovníci
Turistického informační-
ho centra (dále TIC).

V centru města tak
lidé během sezony potká-
vají mladé lidi, kteří ve
žlutém triku s logem TIC
ZNOJMO a s taškou na -
plněnou propagačními le -
táky ochotně poskytují
různé informace. Potkat
je můžete každý den od 9.00 do 16.00
hodin, v září pouze o víkendu.

„Poprvé jsme pracovníky turistic-
kého informačního centra vyslali do ulic
vloni avelice se nám to osvědčilo. Dosta-

li jsme pozitivní ohlasy ze strany
návštěvníků i místních. Naši pracovníci
totiž mají nejen přehled o památkách
a turisticky atraktivních místech Znoj-
ma, ale také oprávě probíhajících akcích.

V  neposlední řadě rádi
doporučí i restaurace, kam
zajít na dobrý oběd, na
víno nebo kde se ubytovat,
co nabízí kino nebo jaké
se právě konají výstavy či
kam zamířit na procházku
přírodou,“ vysvětluje
František Koudela, ředitel
Znojemské Besedy – insti-
tuce, pod kterou TIC
Znojmo spadá.

Pracovní náplň terén-
ních pracovníků TIC
zahrnuje také samostat-
nou aktivitu při získávání
aktuálních informací, jako
například co nového turis-
tům nabízejí restaurace,

hotely, penziony, galerie a další. Naopak
znojemské subjekty mají možnost každé
pondělí dodat na TIC na Obrokové ulici
materiály s aktuálními informacemi pro
tyto pracovníky. jch, lp

■ Jazykově vybavení pracovníci poradí, kde zaparkovat nebo je nasměrují
k návštěvě památek, Muzea motorismu nebo k půjčovně elektrokol a lodí ve
Staré vodárně u řeky Dyje. Foto: Archiv ZL

Nejlepší okurky nakládá žena, 
co chytá zloděje

Nejlepší sterilované okurky umí
Eva Němcová ze Znojma, která jinak
s  velkým úspěchem chytá zloděje
v nedalekém nákupním centru. 

Nejlepšími rychlokvaškami se pyš-
ní letos zlatý Petr Pelán taktéž ze Znoj-
ma, který bral vloni druhé místo.
O jejich vítězství rozhodla nezávislá
sedmičlenná porota, která dodané vzor-
ky všech soutěžících hodnotila v rámci
Slavností okurek 2015. V kategorii nej-
lepší okurka si druhé místo odnesla Eva
Pantůčková z Horních Dunajovic a na
třetím skončil již zmiňovaný Petr Pelán.
O nejlepší rychlokvašku se podělila opět
druhá Eva Pantůčková s třetím Micha-
lem Pelánem ze Znojma. lp■ Eva Němcová. Foto: Archiv ZL

LAHOCup 
se pojede 
jako mistrovství

Okořenit o další výzvu letošní, již
devátý ročník závodu horských kol
v okolí Vranovské přehrady LAHOFER
Author Cup, se rozhodli jeho pořada-
telé. 

Poslední srpnovou sobotu se tak
utkají nejlepší závodníci na horských
kolech s místem bydliště na Znojemsku
o neoficiální titul Mistra Znojemska
v MTB. Vítěz bude vyhlášen jak mezi
muži, tak mezi ženami, a to bez rozdílu
kategorií.

„Chtěli jsme ještě o něco zvýšit
atraktivitu našeho závodu a s cyklisty
se spolupořádajícího Cyklo Klubu
Mikulášek jsme se rozhodli vyhlásit
vložený závod, a to – Neoficiální
mistrovství Znojemska MTB. Vítězi se
mohou stát jen dospělí startující na
dlouhé trati, a to navíc pouze ti, kteří
mají jako místo bydliště Znojemsko.
Tedy přesněji hranice bývalého okresu
Znojmo včetně dnešního Moravsko-
krumlovska. Věříme, že to vyhecuje
závodníky z našeho regionu k ještě usi-
lovnějšímu tréninku a většímu nasa-
zení při závodu,“ řekl hlavní pořadatel
závodu Daniel Smola z  Vinařství
LAHOFER. „Náš cyklistický firemní
vinařský tým podpoří stejně jako
v předchozích ročnících herec Mirek
Táborský, který bude osobně i u pře -
dávání cen nejlepším,“ doplnil Smola.
Start je 29. srpna od 10.00 hodin v areá-
lu vranovského kempu, kde budou při-
praveny i závody pro děti. lp

Tanečníci Mighty Shake Znojmo
to rozbalí na pouličním dni

V  pátek 4. záři si můžete užít
Pouliční den s  tanečním studiem
Mighty Shake Znojmo. Akce pod
názvem STREET STUFF vol. I. Je roz-
dělena do dvou míst, a to na Horní
a Václavské náměstí, kde má taneční
studio zázemí. 

Na Horním náměstí bude připra-
vena prezentace taneční akademie
široké veřejnosti jako objekt využití
volnočasových aktivit mládeže ve měs-
tě Znojmě, nabídka seberealizace
v  širokém spektru tanečních stylů
street dance i navazování nových přá-
telských vztahů. Vždy v pěti hodino-

vých tanečních blocích – v časech od
11.05, 12.05, 13,05 a 14.10 hodin.
V prostoru před studiem na Václavské
nám. předvedou tanečníci ukázky
různých druhů tance. JAM SESSION
si tam bude moci užít každý příchozí
od 11.00–16.00 hodin, kdy bude ote-
vřené studio k prohlídce. Návštěvníci
uvidí street art – pouliční malování,
street grafity, workshop, základy
míchání hudby, video prezentace
Mighty Shake Znojmo. Zájemci získají
informace o práci tanečního studia
a k dispozici budou i přihlášky pro
nové tanečníky. lp
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Svým pohybem pomohli
handicapovaným

Celé léto mohou lidé díky projektu
Birell jízda pomáhat handicapova-
ným, které zákeřná nemoc či úraz
zatím nepustí zpátky na kolo, a jejichž
snem je znovu na bicykl usednout.

K pomoci stačí projet na kole pod
speciální bránou, která putuje po čes-
kých cyklostezkách. Zavítala i do Znoj-

ma, kde za každého cyklistu, který pro-
jel branou, bylo na konto přičteno 5
korun. Vlastním pohybem tak 1 049
lidí ve Znojmě přispělo částkou 5 245
korun. Celková suma Birell bude použ-
ita na nákup kol a handbiků pro han-
dicapované. Seznam zastávek najdete
na www.birelljizda.cz. lp

■ K historickému úspěchu týmu amerického fotbalu Znojmo Knights poblahopřál i místo-
starosta Znojma Jan Grois. Vítězný finálový zápas v osmičkové lize amerického fotbalu, který
sehráli rytíři proti týmu Vysočina Gladiators, sledoval místostarosta na stadionu. Výběr týmu
však pozval ještě na půdu radnice. S rytíři probíral nejen finálový zápas, který sledovalo odha-
dem na dvanáct stovek diváků, ale také plány do budoucna. Ačkoliv ve Znojmě funguje tým
amerického fotbalu sotva šest let, dokázal přilákat diváky všech generací. Místostarosta jim
popřál ještě mnoho sportovních úspěchů. zp, foto: zp

Orli Znojmo darovali mládeži hokejovou výstroj
A-tým Orlů se rozhodl podpořit

znojemskou mládež a daroval jí
hokejovou výstroj, na kterou se slo-
žilo vedení klubu společně s hráči.

„Vedení Orlů Znojmo má pocit,
že mládež nefunguje po organizační,
sportovní ani materiální stránce tak,
jak by měla. Proto se rozhodlo, že bude
v těchto třech oblastech mládeži maxi-
málně nápomocno,“ prozradil prezi-
dent klubu Pavel Ohera.
„Prvním hmatatelným
krokem je nákup a pře-
dání určitého množství
výstroje. Na tu se složi -
li a zakoupili hráči 
A-týmu společně s rea-
lizačním týmem a vede-
ním klubu,“ dodal.

Předání proběhlo
v pondělí v odpoledních
hodinách. Trenér mlá-
deže Petr Konečný pře-
vzal z rukou hokejistů
Petera Puchera, Jiřího
Berouna a Jana Lattnera
hokejové helmy, chráni-
če, kalhoty a další věci

potřebné pro výkon tohoto sportu. „Je
skvělé, že se taková věc uspořádala.
Znojmo potřebuje vychovávat své
vlastní hráče, aby A-tým měl z čeho
čerpat. Je to i motivace pro děti.
Výstroj dostanou a teď už jen záleží
na nich, aby pracovali,“ řekl znojem-
ský odchovanec Lattner.

Tím však podpora znojemské
mládeže nekončí. „V těchto postup-

ných nákupech budeme různými for-
mami pokračovat, například bude
věnován výtěžek jednoho z utkání na
nákup další části výstroje. Plánujeme
uspořádání dalších akcí, které by měly
přinést finanční prostředky pro tuto
věc tak, aby každý mladý hokejista si
mohl výstroj zapůjčit,“ pokračoval
Ohera.

„Na náš návrh zřídil výkonný

výbor mládeže funkci sekretáře oddí-
lu, který bude řešit veškeré organizační
záležitosti nutné k běžnému chodu,
což výkonný výbor, vzhledem k tomu,
že všichni jeho členové jsou vytíženi
svými civilními povoláními, není
schopný plně časově zabezpečit.“

„V oblasti sportovní se prohloubí
spolupráce mezi A-týmem a mládeží,
kdy asistent trenéra A-týmu Miroslav

Vybíral, jakožto zkušený
trenér mládeže, pomů-
že mládežnickým tre -
nérům s metodikou
sportovního rozvoje,
tréninky, kterých se bu -
dou zúčastňovat i hráči
A-týmu, a dalšími nut-
nými věcmi,“ po dotkl
prezident Orlů.

„Neustále hledáme
i další možné vhodné
formy spolupráce, tak
aby se součinnost mlá-
deže a A-týmu dále
zkvalitňovala a prohlu-
bovala,“ dodal Ohera.

■ Do pomoci se zapojilo i vedení města Znojma. Handicapované přišel k Birell bráně v měst-
ském parku podpořit místostarosta Jan Blaha. Foto: Archiv ZL
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PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel. 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
srpen 9.00–18.00 (poslední prohlídka
v 17.00), září po–ne 9.00–17.00 (posled-
ní prohlídka v 16.00). 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
květen–září út–ne 9.00–17.00.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
denně srpen 9.00–12.30, 13.00–18.00, 
září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Prohlídky každý den
v 14.00. Vstupenky je nutné zakoupit
nejpozději v 13.45 na pokladně
 Znojemského podzemí 
(Slepičí trh 2), tel. 515 221 342.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
květen–září út–ne 9.00–17.00 
za příznivých klimatických podmínek! 
Aktuální situace na tel. 515 222 311.
NOVINKA: 2x 10 osob v prohlídce
za hodinu.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
fax: 515 282 222, e-mail:
znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
květen–září denně 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. Stálé expozice: 
Staré umění Znojemska, 
Mince zemí Koruny české, 
J. T. Fischer Medailérská tvorba.

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–září.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel. 604 891 875, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
30. května–27. 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: srpen denně 9.00–17.00,
září mimo pondělí.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: srpen, září 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.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
květen–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: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 
květen–září po–čt 10.00–18.00, pá–so
9.00–19.00, ne 9.00–15.00 včetně svátků.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: srpen denně 9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury, 

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: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej 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.

22. 9. DEŠTIVÉ DNY
Richard Krajčo a David Švehlík
v mimořádně úspěšném představení
pražského Divadla Ungelt. 19.30.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
10. 6.–6. 9. SVATBA ANEB JAK ŠEL
ČAS
Znojemský hrad – dobové modely
svatebních šatů, svatební doplňky,
tabule i zvyky.

5. 6.–13. 9. TRADIČNÍ STRAVA
NA ZNOJEMSKU
V DOLNORAKOUSKÉM
PŘÍHRANIČÍ
Minoritský klášter – Jde o výstavu
volně navazující na stejnojmennou
publikaci, která spatřila světlo světa
v roce 2014. Návštěvníci se zde seznámí
nejen s tím, co se na znojemském venkově
dříve jedlo, ale také se zapomenutými
výročními obyčeji a kroji našeho regionu.

3. 7.–29. 8. CZ – A 15
Dům umění – Česko-rakouská výstava
umělců sdružených v  ATR-CLUBu
Stálky.

13. 8.–25. 9. PATCHWORK
Galerie Domu porozumění na Slepičím
trhu – vernisáž výstavy 12. 8. v 17.00.

6. 8.–12. 9. PUTOVÁNÍ 
PO STAVBÁCH 
BOHUSLAVA FUCHSE
Dům umění – putovní výstava.
V roce 2015 uplyne 120 let od
narození Bohuslava Fuchse, rodáka
ze Všechovic v Olomouckém kraji,
jednoho z nejvýznamnějších tvůrců
moderní české architektury, žáka
a spolupracovníka Jana Kotěry, vůdčí
osobnosti moderní české
architektury. Tato výstava připomene
jeho nejvýznamnější stavby.

6. 8.–26. 9. JAROMÍR MÍČKA –
FOTOGRAFIE
Dům umění – podvodní krajiny
fotografa Jaromíra Míčky nejsou
prostým dokumentem. Ukazují
přesto něco blízkého – svět.

2. 9.–21. 11. ARCHITEKTURA
A VÍNO VE STŘEDNÍ EVROPĚ,
ZNOJMO
Dům umění – současná architektura
vinařství v Česku, na Slovensku,
v Rakousku, Německu, Slovinsku,
Maďarsku a severní Itálii.

KONCERTY
28. 8. LA GITANA 
Dům Na Věčnosti – izraelská
perkusionistka Liron Meyuhas se
svým projektem La Gitana. 20.00.
Koncert je nekuřácký!

30. 8. TRADIČNÍ PROMENÁDNÍ
KONCERT V HISTORICKÝCH
KOSTÝMECH
Horní park ve Znojmě – při promenádě
bude znít dobová hudba. 14.00.

DALŠÍ
2. 9. DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
ANEB JEDEN SVĚT PRO VŠECHNY 
Horním náměstí – město Znojmo
pořádá 6. ročník akce pro veřejnost
s bohatým programem (podrobnosti
na str. 11).

4. 9. STREET STUFF vol.I
Poulični den s Mighty Shake
Znojmo. Horní nám. – prezentace
taneční akademie široké veřejnosti
v pěti hodinových tanečních
blocích (11.05, 12.05, 13,05 a 14.10).
Václavské nám. – JAM SESSION
v prostoru před studiem – ukázky
různých druhů tance 11.00–16.00.

17. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DENNÍM STACIONÁŘI 
SV. DAMIÁNA 
Mašovická 10, Hradiště –
u příležitosti 20. výročí založení
stacionáře, ukázka činností
a prohlídka budovy. 8.00–13.00.

24. 9. DEN CHARITY
Horním nám. – prezentace činnosti
Oblastní charity Znojmo. 
Informace o práci charity, soutěže
a zábava pro děti, měření krevního
tlaku, vystoupení Ateliéru Samuel, 
dětí z Domova pro matky 
a otce v tísni, ukázky sebeobrany,
zumba, občerstvení. 
14.00–17.00.

25. 9. WORKSHOP VÝROBY
A HRY NA NAVAŽSKOU FLÉTNU
RC Maceška – od 14.00, kontakt
a rezervace: hornova@gmail.com, 
tel. 739 991 828.

25. 9. ZVUKOLÉČBA ANEB
OBJEVNÁ VÝPRAVA ZA
ZVUKEM A MEDITACÍ
RC Maceška – pětihodinový workshop
od 14.00, kontakt a rezervace:
hornova@gmail.com, 
tel. 739 991 828.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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■ RECESI

Recesistická akce
Neckyáda, orga -
nizovaná partou
nadšenců z  Ko-
 že lužské z  ulice
v  čele s  Janem
Drozdem z  Mu -
zea motorismu,
vypukne v neděli
30. srpna ve
14.00 hodin pod
znojemskou pře-
hradou. Na řeku
Dyji se opět vydají roztodivná plavidla, která se jejich kormidelníci budou
snažit k pobavení publika udržet na hladině. Chybět by neměl nikdo, kdo
má rád vodu a zajímavou zábavu ve společnosti obyvatel Dyjské vsi (respek-
tive Koželužské ulice), kteří si umí udělat legraci samy ze sebe a ještě bavit
diváky. lp

■ VÝPRAVU ZA HUDBOU

Na hradě vám fouknou do uší a rozvibrují duši
Na znojemském hradě 30. srpna
od 19.00 hodin foukne publiku do
uší akustickou hudbu vynikající hráč
na didgeridoo Ondřej Smeykal/ČR.
Již počtvrté vystoupí v mezinárod-
ním projektu Výprava 2015 společně
s Andrew Begayem/USA (navážská
flétna) a Bearou Love/UK (obří gon-
gy). V historických prostorách hradu
na vaši tělesnou schránku budou
působit vibrace z největšího gongu
na světě, měřícího přes 2 metry!
Vstupné i více info na tel.
774 924 924, 723 454 091. lp

■ BURČÁKOVÉ KOŠTOVÁNÍ

Tour de burčák se rozběhne po vinařských stezkách Znojemska
Cyklisti i pěší,
zdatní turisté
i rodiny s dětmi si
budou moci na
Tour de burčák
užít atmosféru
podzimu mezi vi-
nicemi Znojem-
ska, objevit
tajemství otevře-
ných vinných
sklepů, ochutnat
místní speciality,
burčák a vyhrát zajímavé ceny. V sobotu 19. září mezi 9.00 a 11.00 hodi-
nou získáte v Louckém klášteře startovní pas s mapkou a na výběr budete
mít ze tří tras (20, 30, 40 km) vhodných jak pro náročné cyklisty, tak pro
rodiny s dětmi a pěší. Startovné 120 korun (děti do 18 let zdarma) za-
hrnuje skleničku a mapu trasy. Startovním i cílovým místem Tour de bur-
čák bude Loucký klášter, v němž bude po celý den probíhat posezené
nebo-li Burčákový den Znovínu Znojmo. Hlavním pořadatelem je Na-
dace Partnerství, spolupořadatelem Znovín Znojmo a Cykloklub Kučera
Znojmo a partnery jsou obce na trase, vybrané cíle i vinaři. Více info zís-
káte na www.stezky.cz. lp, foto: znojmocity.cz

NENECHTE SI UJÍTDračí lodě vyjedou na Dyji
O posledním zářijovém víkendu

se pod Sedlešovickým mostem v blíz-
kosti Louckého kláštera již po osmé
rozezvučí bubny dračích lodí. 

Oblíbený Festival dračích lodí,
určený vodácké veřejnosti a fun posád-
kám, pořádá od 24. do 26. září oddíl
kanoistiky TJ Znojmo společně s Aso-
ciací vodních sportů Znojmo za pod-
pory města Znojma a České unie
sportu (Sportuj s námi).

Ve čtvrtek 24. září se od 8.00 před-
staví posádky místních mateřských
škol a žáci prvních stupňů základních
škol. V pátek 25. září opět od 8.00
budou závodit žáci základních škol

druhého stupně a žáci středních škol
o středoškolský Pohár. Odpoledne jsou
na programu závody rychlostních
kajakářů a tréninky posádek před hlav-
ním festivalovým dnem, jimž je tra-
dičně sobota. Ta je koncipovaná jako
neoficiální amatérské mistrovství svě-
ta. Startuje se od 10.00 hodin a přihlá-
šené posádky si sami zvolí stát, který
budou reprezentovat. Sobotní pro-
gram zakončí večerní ohňostroj z hla-
diny řeky Dyje.

Není výjimkou, že většina účast-
níků si do lodi sedne poprvé až těsně
před samotným závodem. Přihlásit se
na Festival dračích lodí může opravdu

každý. Veškeré vybavení
a lodě zajišťuje pořadatel.
Navíc souběžně s festiva-
lem jen o pár metrů dál
v Louckém klášteře probí-
há Burčákfest 2015
s nabídkou dobrých bur-
čáků, vín a hudbou. Při-
hlášky a více informací
o festivalu naleznete na
www.dracifestznojmo.eu.
Vstup je zdarma! lp

Příjemné prostředí areálu Loucké-
ho kláštera uvítá 25.–27. září milovníky
Burčákfestu 2015. 

Hlavní myšlenkou jedenáctého roč-
níku festivalu je pre-
zentace znojemské
vinařské oblasti, kva-
litních burčáků a vín
a snoubení hudby,
vína a kulinářských
specialit. Vybrat si
budete moci třeba
prasátko na rožni,
zvěřinový guláš,
živáňskou pečeni,
kuřecí steaky, pstruha
na roštu, kapří hranol-
ky, moravské klobásy,
domácí bramborák,
sýrové variace nebo
valašské frgále. Vinař-
ský program nabídne
ochutnávky čtyř dru-
hů burčáku, degustace
vín Znovínu Znojmo,
prohlídku vinařské

galerie Louckého kláštera a atraktivní
podívanou šlapání hroznů bosýma dív-
číma nohama.

V hudebním programu vystoupí
slovenská skupina
NO NAME, oblíbe-
né znojemské duo
JERRY BAND,
KABÁT TRIBUTE
Revival, cimbálovka
DONAVA nebo Jož-
ka Šmukař. Připra-
veno je v  areálu
kláštera také stanové
městečko pro mimo
znojemské návštěv-
níky. A navíc neda-
leko kláštera pod
Sedlešovickým mos-
tem na řece Dyji
bude 24. až 26. září
probíhat Festival
dračích lodí, který
skýtá zajímavou
zábavu pro každého.

lp

Na Burčákfestu pošlapou hrozny

■ Za bílým burčákem na Burčákfest!
Foto: Archiv ZL

Znojmo – město dětí: Ochutnávka
činností SVČ je název akce, kterou pro
děti pořádá Středisko volného času
Znojmo (SVČ).

Ochutnávka aktivit, které pro děti
SVČ připravuje, vypukne 1. září v pro-
storách revitalizovaného hradního pří-

kopu ve spodním městském parku. Od
10.00 do 14.00 hodin si mohou děti od
vyzkoušet, co všechno lze dělat ve volném
čase. V pěkném prostředí najdou atrakce
různého druhu jako skákací hrad, face-
painting (malování na obličej), výrobu
placek, soutěže a mnoho dalšího. lp

Město zve děti na ochutnávku do parku
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Taekwondisté byli na mistrovství Evropy
V hlavním městě Moldávie v Kiši-

něvě se uskutečnilo mistrovství Evropy
v tradičním korejském bojovém umění
Taekwon-Do I.T.F. 

Reprezentanti z celého kontinentu
na něm porovnali své dovednosti a síly
ve všech kategoriích a disciplínách, které
toto moderní bojové umění sebeobrany
nabízí. Výpravy přicestovaly z Albánie,
Anglie, Běloruska, České republiky,
Holandska, Itálie, Moldávie, Německa,
Ruska, Řecka, Skotska, Španělska, Ukra-
jiny a Walesu.

Výprava z České republiky byla slo-
žena ze závodníků znojemské školy TKD
I.T.F. So-San Znojmo a školy TKD I.T.F.
Do-San Šumná obě při DDM Znojmo.
Již od prvního soutěžního dne bylo jasné,
že výpravy sem dovezly to nejlepší, co
v jejich zemích je a bude těžké se prosadit.
Česká výprava to však dokázala a dovezla
řadu medailových umístění.  

Výsledky
Kategorie senior
Veronika Mikulincová I. Dan: 2. místo Tul, 2. místo Matsogi, 2. místo Wirok, Vu Huy Hoang II. Dan: 2. místo Tul.

Denisa Baťová II. Dan:3. místo Matsogi,
4. místo Tul. Libor Šula II. Dan:3.místo
Tul, 5. místo Matsogi. Petr Veselý I. Dan:
3. místo Tul. Michal Papež I. Dan:
5. místo Matsogi

Kategorie junior
Kateřina Kárníková I. Dan: 2. místo
Matsogi, 3. místo Tul. Hana Křivánková
I. Dan: 2. místo Matsogi, 4. místo Tul

Kategorie veterán
Jiří Abeska I. Dan:1. místo Tul, 1. místo
Matsogi, 2. místo Wirok, 2. místo T-ki,
2. nejúspěšnější veterán turnaje ME
2015.

Po turnaji jednotlivců soutěž pokra-
čovala i v týmovém klání. I zde měla česká
výprava zastoupení v kategorii senioři
muži.Ve složení Libor Šula, Vu Huy
Hoang, Petr Veselý a Michal Papež
vybojovali 2. místo v Matsogi, 3. místo
ve Wirok a 3. místo v T-Ki. Česká repre-
zentace obsadila 6. místo v celkovém
umístění národů. eks

■ Úspěšné znojemské taekwondisty přivítal na znojemské radnici místostarosta města 
Jan Grois. Foto: eks

Fotbalisté vedou a čeká je šlágr s Hradcem
Úspěšnější start do Fotbalové

národní ligy si fotbalisté 1. SC Znojmo
sotva mohli přát.

Z úvodních čtyř zápasů, které ode-
hráli před třítýdenní přestávkou, ztra-
tili pouhé dva body za domácí remízu
s Karvinou a se ziskem deseti bodů
a impozantním skóre 12:4 vedou
tabulku. Další ligový zápas je čeká ve
čtvrtek 10. září od 18 hod. na domá-
cím stadionu s Hradcem Králové.

Tým trenéra Radima Kučery
vstoupil do bojů v druhé nejvyšší sou-
těži vítězstvím 4:0 na půdě nováčka
z Vyšehradu, když Pražany zaskočil
v začátcích obou poločasů vždy dvěma
rychlými góly. Také v následujícím
domácím zápase s Karvinou, kdy
Znojmo zažilo premiéru umělého
osvětlení, vstoupili znojemští fotba-
listé do zápasu dobře. Brzy se ujali
vedení gólem Šamánka a měli i další
šance. Po přestávce jim ale trochu
došly síly a hosté dokázali, že ne nad-
armo jsou pasováni do role jednoho
z horkých kandidátů na postup. Deset
minut před koncem se jim podařilo
vyrovnat a způsobili tak Znojmu zatím
jedinou bodovou ztrátu.

V následujícím zápase v Ústí totiž
Znojemští dokázali otočit vývoj skóre,
když se Severočechy prohrávali po polo-

čase o gól a přežili pokutový kop, který
skvěle zneškodnil brankář Doleček.
V druhé půli Znojmo rychle vyrovnalo
Nepožitkem a dvě minuty před koncem
Žondra rozhodl o tom, že všechny tři
body poputují na jih Moravy.

Dosud nejlepší představení před-
vedli Znojemští v domácím zápase
s Třincem. I v tomto duelu museli otá-

čet zápas. Hosté vedli dokonce dva-
krát, a také měli možnost pokutového
kopu. Ten pro změnu tentokrát chytil
druhý ze znojemských brankářů Vese-
lý, který nahradil zraněného Dolečka.
V poločase prohrávalo Znojmo 1:2,
ale pak přišla ofenzívní smršť, řada
šancí a čtyři góly v síti hostů. Zaplněný
stadion aplaudoval znojemským fot-

balistům na otevřené scéně a oslavoval
vítězství 5:2.

„Musím samozřejmě říct, že to byly
pěkné pocity. Je to zásluha hráčů, kteří
tuto podívanou divákům nabídli
a potlesk si za předvedenou hru zaslou-
žili. Pro oko fanouška to musel být navíc
nádherný zápas. Samozřejmě nervy
pracovaly. Mám radost, na druhou stra-
nu jsem ale naštvaný za dva inkasované
góly, k tomu musíme připočíst i zneš-
kodněnou penaltu. Zatím si nedokáži
vysvětlit, proč máme s Karvinou první
poločas dobrý, druhý špatný, v Ústí
první poločas rozpolcený, druhý dobrý
a s Třincem opět první poločas špatný,
druhý lepší. Ale zase se ukazuje morální
síla týmu,“ hodnotil úvodní fázi Fotba-
lové národní ligy ze znojemského
pohledu trenér Radim Kučera.

Pozitivní pro něj může být i to, že
ve znojemském dresu se do gólových
statistik zapsalo už sedm střelců. Tři
zásahy na svém kontě mají Žondra
a Šamánek, dvakrát se trefil Šumbera
a po jednom gólu mají na svém kontě
také Okleštěk, Ledecký, Nepožitek
a Njire. „Vždycky je dobré, když se
o góly podělí více hráčů a není to jen
na jednom útočníkovi,“ konstatoval
Šimon Šumbera, který skóroval dva-
krát proti Třinci. eks

■ Libor Žondra (uprostřed v modrobílém) vede spolu s Rostislavem Šamánkem (zcela vpravo)
tabulku druholigových střelců. Foto: eks


