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ZNOJMO (rzt). Čtyři osobnosti města Znojma 
převzaly minulý týden z rukou starosty Jana Groise 
Ceny města Znojma za rok 2019. O jejich udělení 
rozhodují znojemští zastupitelé a tentokrát vybrali 
zástupce tří různých oborů. 
Prvním oceněným byl pedagog Jiří Svoboda, které-
mu byla Cena města Znojma udělena za významný 
společenský přínos regionu Znojemsko v oblasti 
vzdělávání a spolkové činnosti. Jiří Svoboda je vedle 
své pedagogické činnosti velkým znalcem a propa-
gátorem znojemské historie a je činný také na poli 
literatury. „Učitelů ve smyslu regionálních buditelů 
až tak moc není. Jeden z nich je však nezpochyb-
nitelný – Jiří Svoboda – duchovní otec, zakladatel 
a čestný předseda Spolku přátel Hroznové kozy, 
jeden ze zakládajících členů Okrašlovacího spolku, 
propagátor spisovatele Charlese Sealsfi elda. To je jen 
malý výčet záslužných činností znojemského rodá-
ka,“ uvedl místostarosta Jan Blaha, který oceněného 
nominoval. 
Dalším oceněným byl dlouholetý ředitel Oblastní 
charity Znojmo Evžen Adámek, kterého zastupi-
telé ocenili za charitativní činnost a šíření dobrého 
jména města Znojma v zahraničí. „Pan ředitel je 
významnou osobností, která se zasloužila o to, že je 
občanům města Znojma dostupná široká nabídka 
kvalitních sociálních služeb. Za hranicemi České 
republiky navíc dělá dobré jméno Znojmu, a to ze-
jména svojí dobrovolnickou činností na Ukrajině,“ 
uvedl starosta Jan Grois, který Evžena Adámka na 
cenu navrhl. 
Ve zcela jiné oblasti působí poslední dva ocenění. 
Těmi jsou Jaromír Čepička a Zdeněk Simek, odbor-
níci v zemědělství, zejména v oblasti ovocnářství, 
vinohradnictví a vinařství. Oceněni byli za dlouho-
dobou příkladnou organizaci výstav Znojemsko – 
zahrada Moravy a za odbornou podporu a rozvoj 
znojemského zemědělství. Oba jmenovaní stáli 
u zrodu výstavy, která je svým konceptem v rámci 
Znojemska a jižní Moravy jedinečná a umožňuje 
prezentaci i drobným pěstitelům regionu. Letos se 
uskuteční již 40. ročník této výstavy, která je nedíl-
nou součástí doprovodného programu zářijového 
Znojemského historického vinobraní.
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Prvňáčci usedli do školních lavic 

Všichni ocenění obdrželi symbolický klíč k městu a pamětní písemné ocenění.

ZNOJMO (jm). Představit se, 
zakroužkovat na tabuli počáteční 

písmeno svého jména, říci, na co se 
ve škole nejvíc těší, to byly úkoly, 
které první den dostávali prvňáčci 
na mnoha školách. Ve Znojmě jich 
do lavic usedlo téměř čtyři sta. Děti, 
které šly poprvé do školy, doprová-
zeli rodiče i prarodiče a společně 
s učiteli je také přivítali předsta-
vitelé města. Starosta Jan Grois 

zamířil do budovy Základní školy 
Slovenská, kde letošní školní rok 
stráví většina žáků Základní školy 
Jubilejní park, protože jejich budo-
va je v rekonstrukci. Místostarosta 
Jakub Malačka pozdravil prvňáčky 
na Základní škole Prokopa Diviše 
v Příměticích, místostarosta Jan Bla-
ha na Základní škole JUDr. Mareše 

a místostarosta Karel Podzimek na-
vštívil Základní školu Pražská. 
Město Znojmo letos investovalo 
do oprav škol více než 23 milionů 
korun, z toho 3,6 milionů zamířilo 
do školek a přibližně 19,5 milionů 
korun do škol základních. 
   
 FOTO: J. Mitysková

ZNOJMO (jm). Středně těž-
kým zraněním čtrnáctileté dív-
ky skončila páteční odpolední 
hra skupinky teenagerů neda-
leko Spáleného mlýna v Grá-
nickém údolí ve Znojmě. Dívka 
na skalnatém terénu uklouzla, 
spadla, skutálela se po svahu 
a při pádu se zachytila o porost 
keřů. Na místo vyjeli hasiči, zá-
chranáři i policisté. 
„Hasiči zraněnou vynesli na 
nosítkách pomocí lan z hloub-
ky zhruba patnácti metrů na-
horu na zpevněnou cestu,“ 
informoval mluvčí jihomorav-

ských hasičů Petr Příkaský. 
Dispečink Záchranné zdravot-
nické služby na místo vyslal 
pozemní posádku s lékařem 
a vrtulník. „Dívku se středně 
těžkým poraněním jsme ošet-
řili a transportovali na anes-
teziologicko-resuscitační od-
dělení dětské nemocnice do 
Brna,“ popsala mluvčí zdravot-
níků Michaela Bothová. 
Událost šetřili policisté. „Po-
dle prvotních informací jsme 
nezjistili žádné cizí zavinění,“ 
sdělila policejní mluvčí Kamila 
Haraštová. 

Dívka spadla 
v Gránicích ze skály



9. září 2019 Znojemský TÝDENwww.znoj-tyden.cz

ZNOJMO (jm). Výšivkami i ručně 
tkanými obrazy, keramikou, výrobky 
z papíru, korálků své aktivity ve středu 
představily sociální služby ve Znojmě 
na Horním náměstí. Zájemci získa-
li potřebné informace o nich nejen 
u stánků, ale i z pódia, kde se jednot-
livé organizace prezentovaly. Domov 
pro seniory v Plavči nabídl vystoupení 
klientů s tanečním mistrem a pedago-
gem Petrem Veletou. Božický Domov 
připravil módní přehlídku, Zámek 
Břežany přivezl na ukázku kozy, krá-
líky a morčata, o které se jeho klienti 
starají. Pracovnice Chráněného byd-
lení v Šanově se pochlubily nově vy-
danou kuchařkou pro hendikepované 
„Vaříme s láskou“. Znojemské Cent-
rum sociálních služeb seznámilo se 
svými osmi službami i historií. 
Na náměstí se prezentovaly i organi-
zace, které v našem regionu nesídlí, ale 
u nás působí. Je to brněnská Spondea, 
která pomáhá dětem a dospívajícím 
v obtížných životních situacích. Klien-
ti ze Znojemska do našeho krajského 
města za jejími službami dojíždějí, 
pokud je potřeba, jezdí její pracovníci 
do domácností také v našem regionu. 

Paspoint Brno podporuje lidi s autis-
mem a ve Znojmě jednou měsíčně 
zajišťuje ambulantní služby. Pomůcky 
pro nevidomé a slabozraké ve Znojmě 
představili pracovníci Tyfl oservisu, 

kteří po domluvě poskytují terénní 
služby i na Znojemsku. Stejně tak 
Centrum pro dětský sluch Tamtam 
se sídlem v Praze a pobočkou v Olo-
mouci. Den sociálních služeb uvedli 

místostarosta Jan Blaha a Stanislav 
Maar, vedoucí sociálního odboru 
Městského úřadu Znojmo. Letos se 
konal jubilejní desátý ročník této 
akce.             FOTO: J. Mitysková
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ČERNÁ KRONIKA
Do bytu v prvním patře se vloupal 

zloděj
ZNOJMO. Zřejmě otevřené okno usnadnilo „práci“ zatím neznámé-

mu lapkovi, který se dostal do bytu v prvním patře na Coufalově ulici 

ve Znojmě. Mělo k tomu dojít od pátečního odpoledne do sobotního 

poledne. Někdo tam na okně  odstranil síťku proti hmyzu a potom 

pravděpodobně vytlačil okno, které nebylo řádně zavřené. Uvnitř vše 

prohledal a ukradl peníze a šperky. Majitelé celkovou škodu způso-

benou krádeží a poškozením zařízení odhadují na 70 tisíc korun. Pa-

chateli hrozí za vloupání, krádež a porušování domovní svobody až 

tříletý pobyt za mřížemi. 

Věci odložené v autech přilákaly 
nenechavce

ZNOJMO (jm). Závěr prázdnin byl ve znamení vloupání do tří osob-

ních aut. Rekreanti z Vyškovska přijeli poslední srpnový pátek se Ško-

dou Fabia na parkoviště u zříceniny hradu Cornštejn a na hodinu 

a půl odešli. Když se po poledni vrátili, zjistili, že jim někdo rozbil 

sklo pravých předních dveří. Vzniklým otvorem se dostal dovnitř 

a tam odcizil handsfree sadu, asi 600 korun v mincích, sportovní boty 

a dámskou kabelku s peněženkou. Škoda je asi 14 tisíc korun.  Turis-

tům z Liberecka se někdo násilím dostal do auta v noci z pátku na 

sobotu. Vůz zaparkovali ve Znojmě na ulici Pod Kraví horou. V osm 

večer bylo vše v pořádku, ale po osmé ráno tomu tak již nebylo. Někdo 

jim rozbil sklo v zadních pátých dveřích a ze zavazadlového prostoru 

vzal košík s ovocem a zeleninou, tašku s potravinami, polštář a dvě 

deky. Způsobil škodu zhruba 9 000 korun. Další případ se stal v so-

botu, když se osádka Škody Octavia odešla koupat do bývalého lomu 

u Hostěradic. Auto před polednem nechali na polní cestě a téměř šest 

hodin byli pryč. Po návratu v kabině vozu postrádali dva batohy. Přišli 

tím o různé věci za téměř 35 tisíc korun. „Případům se nyní intenzív-

ně věnujeme a zároveň připomínáme, že auto není trezor. Nenechá-

vejte uvnitř aut  viditelně odložené věci. Nedávejte zlodějům šanci,“ 

upozorňuje znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. 

Mladíci okradli spícího,
překvapili je strážníci

ZNOJMO. Hlídku Městské policie ve Znojmě na pochůzce v hor-

ní části parku zaujala dvojice mladých mužů, kteří se začali zajímat 

o muže pod vlivem alkoholu dřímajícího na lavičce. Jakmile mladíci 

nikoho neviděli poblíž, začali spáče opatrně šacovat tak, aby se ne-

vzbudil. Nakonec mu zpod hlavy vytrhli batoh, a utekli o třicet met-

rů dál mimo světlo lamp na takzvanou cestu slávy. Neměli tušení, že 

jejich počínání celou dobu sledovali strážníci, kteří navíc pořizovali 

video. Strážníci přivolali na pomoc druhou motorizovanou hlídku, 

aby jim ani jeden z pachatelů ve tmě neutekl. Když zloději viděli při-

bližující se strážníky, zřejmě si mysleli, že se jedná o rutinní pochůzku. 

Když vzápětí dostali na ruce pouta, jejich překvapení bylo očividné. 

Okradený muž kromě batohu postrádal i mobilní telefon s doklady. 

Strážníci oba lapky omezili na osobní svobodě a přivolali policisty, 

kteří případ převzali.      

Alkohol, pervitin i neplatný řidičský 
průkaz

ZNOJMO. Strážníkům se ve Znojmě podařilo od začátku roku pře-

kazit jízdu 16 opilým řidičům, kteří ohrožovali nejen sebe, ale i další 

 šoféry a chodce. Poslední případ se stal minulou středu necelou hodi-

nu po půlnoci, kdy hlídka městské policie projížděla centrem města. 

Na Kollárově ulici jel osobní Volkswagen, který neměl v rozporu se 

zákonem při jízdě rozsvícená světla. Strážníci řidiče na Vídeňské třídě 

s pomocí modrých světel a nápisu STOP zastavili. Při běžné kontrole 

jeho řidičského průkazu se ukázalo, že platnost mu skončila vloni. Při 

rozhovoru s řidičem hlídka nabyla dojmu, že je pod vlivem alkoholu. 

Proto ho vyzvala k orientační dechové zkoušce, se kterou dvaačtyři-

cetiletý řidič souhlasil. Nadýchal 1,37 promile alkoholu. Strážníci pro 

podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky přivolali policii, kte-

rá případ převzala.  

Den sociálních služeb 
poučil a pobavil 

Zebra dětem připomněla 
bezpečnost 

Rozhodněte, co se bude ve Znojmě 
stavět

ZNOJMO (rzt). Druhý ročník par-
ticipativního rozpočtování, projekt 
Tvoříme Znojmo, vstupuje do další 
fáze. Všichni navrhovatelé, jejichž 
projekty byly posouzeny jako reali-
zovatelné, odprezentují své nápady 
veřejnosti v úterý 10. září od 16 ho-
din v Konferenčním sále Agrodo-
mu na Dvořákově ulici. 
Prezentace veřejnosti je povinností 
každého navrhovatele. Cílem parti-
cipativního rozpočtování totiž není 
jen přerozdělit určité množství pe-

něz (ve Znojmě se jedná o částku 
šesti milionů), ale smyslem je vtáh-
nout veřejnost do dialogu o místě, 
kde žije, ukázat jaké jsou možnos-
ti obce a jak se mohou na tvoření 
města podílet. Na druhou stranu 
má participativní rozpočtování 
také naučit město, jak správně ko-
munikovat a naslouchat občanům. 
Celkem do letošního ročníku Tvo-
říme Znojmo dorazilo 30 projektů, 
za město Znojmo 14 a za městské 
části 16. Ne všechny ale budou pre-

zentovány. V minulých měsících 
prošly odborným posouzením. 
„Které projekty postoupily do 
dalšího kola, tedy do prezentace 
a hlasování, se dozvíme až 10. září. 
Zajímavostí je, že z městských čás-
tí byly nejaktivnější Přímětice se 
čtyřmi projekty a po nich Konice 
a Mramotice. Přijďte sami zjistit, 
kam se s projekty Znojmo a naše 
městské části posunou,“ zve mís-
tostarosta Jakub Malačka, do je-
hož gesce spadá i projekt Tvoříme 

Znojmo. 
Přímo na prezentaci projektů 
proběhne první vlna hlasování. 
Následné elektronické hlasová-
ní proběhne za pomoci systému 
Mobilního rozhlasu v termínu od 
16. září do 13. října. Výsledné hla-
sy budou sečteny a bude stanove-
no pořadí projektů. Bonusem je, 
že budou odměněni všichni úspěš-
ní navrhovatele projektu! Aktuali-
ty můžete sledovat na www.tvori-
meznojmo.cz.

Připravila: J. Mitysková.

ZNOJMO (jm). Důležitá pravidla 
bezpečnosti v silničním provozu 
s dětmi po prázdninách u frek-
ventovaných přechodů ve Znojmě 
zopakovali znojemští policisté. 
Zejména mladším žákům zdůraz-
nili, jak je důležité se řádně roz-

hlédnout na obě strany. Jedná se 
o celorepublikovou akci „Zebra 
se za Tebe nerozhlédne“. Novin-
kou je od letošního roku pracovní 
sešit, který je volně přístupný na 
webových stránkách Policie České 
republiky.           FOTO: F. Střecha

ZNOJMO (jm). Strážci zákona o nadcházejícím vinobraní (13. až 
15. 9.) ve Znojmě předpokládají, že v souvislosti s bujarým veselím 
a konzumací alkoholu může docházet k narušování klidu a veřejného 
pořádku, ke kapesním krádežím a řadě dalších deliktů. Policisté pro-
to společně se strážníky naplánovali ve Znojmě opatření, jejichž cílem 
je chránit bezpečnost osob a majetku, nedopustit narušení klidu a ve-
řejného pořádku ani ohrožení dopravy. Chtějí v co největší míře snížit 
„pouliční kriminalitu“ a zabránit řidičům v řízení aut pod vlivem al-
koholu. Do akce budou nasazeni dopravní policisté, pořádková poli-
cie, psovodi se psy, jízdní oddíl na koních, služba kriminální policie 
a vyšetřování i hlídky městské policie. Mezi návštěvníky vinobraní se bu-
dou pohybovat policisté v uniformách, kriminalisté v civilním oblečení 
a strážníci. Ve městě budou obvyklá dopravní omezení a uzavírky. Prů-
jezd Znojmem po silnici I. třídy číslo 38 bude odkloněn. Další uzavírky 
se týkají Městské památkové rezervace. „Zdůrazňujeme řidičům, aby 
důkladně sledovali a respektovali zákazy vjezdů a dopravní značení,“ 
sdělila znojemská policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová. 
Policisté připomínají všem, aby byli ostražití a měli sebe i svoje věci pod 
kontrolou. Takovéto akce lákají kapesní zloděje, kteří s neuvěřitelnou 
drzostí a šikovností využívají každé chvilky nepozornosti rozjařených 
hostů. Snadno se pak dostávají například k jejich peněženkám nebo 
mobilním telefonům. 

Policisté se o vinobraní zaměří 
na řidiče i kapsáře
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PRAHA, M. KRUMLOV (jm). 
Dvě varianty na pětileté umístění 
dvaceti velkoformátových pláten 
Slovanské epopeje Alfonse Mu-
chy představila minulou středu 
výboru pro kulturu pražského 
zastupitelstva radní Hana Třeští-
ková. Jednou z nich byl Moravský 
Krumlov, druhou Zbraslav. Čle-
nové výboru podpořili vystavení 
na moravskokrumlovském zám-
ku a navázali tak na rozhodnutí 
pražských radních z  letošního 
března. 
„Je dobrou zprávou pro českou 
kulturu, že jsme se významně 
přiblížili znovu vystavení Slovan-
ské epopeje. Veškeré varianty tr-
valého umístění by byly na roky, 

během kterých by dílo muselo 
čekat v depozitáři a být skryté 
návštěvníkům, proto jsme inten-
zivně hledali možnosti dočasné-
ho vystavení. Slovanská epopej 
má význam nejen pro Pražany 
a bude mi ctí, pokud pomůže 
k rozvoji naší kultury v místním 
regionu,“ řekla Hana Třeštíková. 
Za Moravský Krumlov se po-
stavilo v petici také 67 senátorů 
i Muchův vnuk John. Rozhodující 
bude schválení zápůjčky zastupi-
teli Prahy, k němuž má dojít letos.
Moravskokrumlovští plánují, že 
obrazy pak vystaví nejpozději 
v létě příštího roku. „Máme pro-
jektovou dokumentaci a nyní za-
dáme výběrové řízení na zhoto-

vitele prací nutných pro instalaci 
Slovanské epopeje ve východním 
křídle zámku. Nic nás to nestojí. 
Pokud bychom je vypsali později, 
hrozí, že úpravy se do léta příš-
tího roku nestihnou,“ informoval 
moravskokrumlovský starosta 
Tomáš Třetina. Poznamenal, že 
výstavní síně již nyní splňují po-
třebné klimatické podmínky pro 
vystavení díla. Kromě menších 
stavebních úprav a vytvoření 
konstrukcí na obrazy bude třeba 
v sálech instalovat klimatizaci, 
topení, osvětlení, bezpečnostní 
a protipožární zařízení, Starosta 
současně připomněl, že město, 
které je majitelem zámku, při-
pravuje i opravu jižního křídla 

a věže, kde ale nebude Epopej vy-
stavena. 
O dlouhodobý pronájem Mucho-
vých obrazů v řádu až desítek let 
na zámku ve Zbraslavi projevila 
zájem rodina jeho majitelů Cu-
rry-Bartoň. Tato památka sice 
splňuje malířův požadavek na 
umístění díla v hlavním městě, 
ale její majetkové vztahy jsou 
zatíženy dědickým řízením, kte-
ré by mohlo umístění Epopeje 
ohrozit. Navíc by byly nutné zá-
sadní investice do infrastruktury 
a úprav zbraslavského zámku. 
Výstavní prostory totiž musí spl-
ňovat přísné technické, fyzikální 
a chemické podmínky stanovené 
Galerií hlavního města Prahy.

3

Pane starosto, minulý týden 
proběhlo další zastupitelstvo 
města, projednávali jste 93 bo-
dů. Jaké byly ty nejdůležitější? 
A v jaké atmosféře zastupitel-
stvo probíhalo?
Zastupitelstvo se neslo ve slav-
nostním duchu, předávali jsme 
totiž Ceny města Znojma. Bylo 
mi velkou ctí předat Cenu měs-
ta Znojma panu Evženu Adám-
kovi z Oblastní charita Znojmo, 
výbornému pedagogovi panu 
Jiřímu Svobodovi a odborníkům 
z oblasti zemědělství panu Jaro-
míru Čepičkovi a panu Zdeňku 
Simkovi. Řešili jsme také podpo-
ru sportovcům. Určitě si vzpo-
mínáte, že hrozilo, že HC Orli 
opustí EBEL ligu, a budoucnost 
hokeje byla nejistá. Tehdy jsme 
jednali s majitelem klubu o tom, 
jak EBEL udržet ve Znojmě. Slí-
bil jsem Orlům podporu a tento 
slib jsem skutečně dodržel. Na 
zastupitelstvu jsme prosadili vyš-
ší podporu pro HC Orli Znojmo. 
Rád bych také poděkoval KDU-
-ČSL za jejich výzvu, abychom 

společně začali řešit mikroplasty 
v pitné vodě. Myslím, že koalice 
a opozice tady nejsou od toho, 
aby se odstřelovaly, ale aby pra-
covaly pro občany.  Věřím, že 
společně tento problém vyřeší-
me.

Mluvil jste o slibu daném Or-
lům, který jste splnil. Ten nej-
důležitější slib je samozřejmě 
obchvat, ale co ty menší sliby, 
třeba nový chodník pro Nače-
ratice?
Když jsem Načeratice poprvé 
navštívil, tak prioritou místních 
bylo vybudování chodníku. 
Chodí zde spousta dětí a dopra-
va je čím dál tím větší. Potřebné 
pozemky však nebyly města, ale 
kraje. Z naší strany jsme uděla-
li vše potřebné, nachystali jsme 
projekt a požádali o převod po-
zemků. Bohužel kvůli byrokracii 
nejsou pozemky ještě v našem 
vlastnictví. Pozval jsem proto 
pana náměstka hejtmana pro do-
pravu Romana Hanáka, aby viděl 
situaci přímo na místě a pomohl 

nám z pozice kraje situaci doře-
šit. Některé problémy vyřešíte 
jedním telefonátem, některé ře-
šíte měsíce a roky. Na sliby ne-
zapomínám a snažím se, aby se 
věci hýbaly dopředu.

Poslední otázka se týká hlav-
ní kulturní události roku, a to 
Znojemského historického vi-
nobraní. Na co se tento rok mů-
žeme těšit?
Na vinobraní se můžete těšit na 

celkem 13 scén, mezi největ-
ší hudební hvězdy letos patří 
Olympic, Mirai, Mistříňanka 
nebo Miro Žbirka. Návštěvníci 
budou moci zajít do 23 histo-
rických mázhauzů. Historický 
průvod bude mít více než 500 
účinkujících a krále Jana Lucem-
burského ztvární opět populár-
ní herec Miroslav Hrabě. I letos 
jeho družina mezi přihlížející 
rozhodí pamětní mince. Jejich 
motiv se nese v duchu výročí sa-
metové revoluce. Přeji tedy štěstí 
těm, kteří jednu z deseti tisíc stří-
brných a sto zlatých mincí chtějí 
chytit. Věřím, že nám vyjde po-
časí a vinobraní bude ještě úspěš-
nější než minulý rok.  Já osobně 
se moc těším, až vyjdu ven mezi 
lidi. Bývalo totiž zvykem, že se 
pořádalo dvoudenní slavnostní 
vítání hostů a různých VIP osob-
ností. Celá akce byla spojená 
s rautem. To jsem zrušil a místo 
toho bude jen mnohem skrom-
nější a civilnější vítání hostů. 
Vinobraní je přece o tom, užít si 
atmosféru venku mezi lidmi.

Epopej se nejspíš
vrátí do M. Krumlova

Otázky TÝDNE pro starostu Znojma Jana Groise

V Citonicích mají obecní sál pro sport i oslavy
CITONICE (jm). Ze sokolovny se 
stala diskotéka, z místního pohos-
tinství ubytovna, tak to ještě nedáv-
no vypadalo v Citonicích, kde se 
místní neměli kde scházet. Situace 
se změnila od minulého čtvrtka, 
kdy byl na návsi vedle školy otevřen 
nový obecní sál. Stojí na místě sta-
rého rodinného domku, který před 
několika lety obec koupila, nechala 
zbourat a postavit zde sál pro sport 
i pro kulturní a společenské akce, 
jako jsou koncerty, plesy, taneční zá-
bavy či soukromé oslavy a svatby. Sál 
je přímo spojen s budovou základní 
školy a slouží také žákům jako tělo-
cvična. 

„Kapacita sálu je 180 sedících, 
v bufetu jsou další místa, dohroma-
dy je to asi 210 lidí. Je možné zde 
hrát nohejbal, volejbal a fl orbal, sklá-
pěcí koše pro basketbal sem budou 
instalovány v nejbližší době,“ infor-
moval citonický starosta František 
Molík. Poznamenal, že v Citonicích 
sice žádný sportovní oddíl není, ale 
obec předpokládá, že se vytvoří sku-
piny lidí, které sem budou pravidel-
ně chodit cvičit. Nácvik tanců a dal-
ších pohybových aktivit již ohlásily 
místní ženy. 
Sál má speciálně odpruženou dvou-
vrstvou podlahu z dubových desek 
certifi kovanou pro sport. Na stropě 

jsou vazníky a akustické podhledy, 
které vytváří velmi pěknou akustiku. 
Stavba sálu vyšla celkem na více než 
22 milionů korun. Obec část zapla-
tila ze svého, zbytek z bankovního 
úvěru. 
Stavbaři ještě budují venkovní pose-
zení s pódiem a tanečním parketem 
ve dvoře pro zhruba tři stovky lidí. 
Obec bude sál pronajímat. „Místní 
spolky jako například hasiči, rybáři 
nebo myslivci budou mít jeho za-
půjčení zdarma. Nejbližší akcí, která 
bude v obecním sále, a doufám, že 
i ve venkovním posezení, je Svato-
václavské posvícení v sobotu 
28. září,“ nastínil starosta Molík.  

Třetí vlna kotlíkových 
dotací začne v říjnu

REGION (jm). Elektronické žá-
dosti o dotaci na výměnu kotlů 
v Jihomoravském kraji bude 
možné podávat od čtvrtka 24. 
října. Dotační projekt „Sníže-
ní emisí z lokálního vytápění 
domácností v Jihomoravském 
kraji III“ schválili nedávno kraj-
ští radní. Jde již o třetí vlnu tak-
zvané kotlíkové dotace. „Cílem 
nového projektu je snížení emisí 
z lokálního vytápění domácností 
v Jihomoravském kraji, prostřed-
nictvím výměny stávajících kot-
lů na pevná paliva za nové eko-
logické zdroje. Do konce roku 
2023 kraj předpokládá výměnu 
1 350 stávajících kotlů, vyčerpá-
na by mohla být částka ve výši 
134 milionů korun. Již nebude 
podporována koupě automatic-

kých kombinovaných kotlů na 
uhlí a biomasu. Ostatní pravidla 
se nijak zásadně lišit nebudou,“ 
vysvětlil náměstek hejtmana 
Petr Hýbler. Projekt navazuje na 
první dvě vlny „kotlíkových do-
tací“. V té první došlo k výměně 
1 228 kotlů za téměř 139 mili-
onů korun, ve druhé bylo do-
sud schváleno 1 291 žádostí za 
130,9 milionu korun. 
Výše podpory u třetí vlny „kotlí-
kových dotací“ na jeden projekt 
fyzické osoby se bude pohybo-
vat mezi 75 až 80 procenty, ma-
ximální výše dotace může být 
127 500 korun.
Více informací na https://www.
kr-jihomoravsky.cz/Default.
aspx?PubID=396521&Type-
ID=2. 

Vizualizace Rytířského sálu moravskokrumlovského zámku s Epopejí.    FOTO: Město M. Krumlov

M. KRUMLOV (fru, jm). Dá-
rek v podobě nových tříd dosta-
li k novému školnímu roku žáci 
i učitelé Základní školy Klášterní 
v Moravském Krumlově. Během 
prázdnin vyrostla u budovy ško-
ly přístavba s učebnami fyziky, 
přírodopisu, dvěma třídami - 
digitální a interaktivní pro výu-
ku jazyků, a kabinet přírodních 
věd. Je tu i nový výtah z přízemí 
do druhého patra, který umožní 
bezbariérový přístup. „Za klíčové 
obory považuji jazykové a pří-
rodovědné obory, a protože na 
Základní škole Klášterní chyběly 
potřebné učebny, pustili jsme se 
proto do jejich vybudování. Nové 
moderní učebny výrazně přispějí 

ke zvýšení zájmu žáků o výuku 
a názorné výukové metody, které 
nové učebny umožňují, povedou 
k jejich kvalitnější přípravě,“ uve-
dl moravskokrumlovský starosta 
Tomáš Třetina. Díky novému vý-
tahu se budou moci ve škole bez 
problémů pohybovat lidé se zdra-
votním postižením. Bezbariérové 
přístupy jsou jak do nových, tak 
stávajících učeben. Nový výtah 
současně zjednoduší spojení 
s přízemím, kde jsou šatny, jí-
delna, tělocvična a další učebny. 
Celkové náklady včetně vybavení 
tříd a propojení počítačů vyšly na 
necelých 24 milionů korun, při-
čemž město získalo dotaci 16,5 
milionu. 

ZNOJMO (jm). Seminář nejen 
pro obce, města, ale i soukromé 
subjekty z podnikatelské sféry 
žádající o dotace z programu I N-
TERREG V-A AT-CZ (dále Pro-
gram), pořádá Jihomoravský kraj. 
Uskuteční se ve středu 18. září 
od 10 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu Znojmo na Ob-
rokové ulici 1/12. Zájemci o do-
taci se na něm dozví základní in-
formace o aktualitách Programu, 
i o nejčastějších chybách při před-

kládání žádostí. Dalšími tématy 
je čerpání z Fondu malých pro-
jektů AT-CZ nebo samotné po-
dání žádosti. Na seminář, který je 
zdarma, je nutné se přihlásit nej-
později do 10. září na knettigova.
monika@jmk.cz. Jihomoravský 
kraj jej pořádá ve spolupráci se 
zástupci Společného sekretariá-
tu Programu INTERREG V-A 
AT-CZ a správci Fondu malých 
projektů - Regionální rozvojovou 
agenturou Jižní Moravy. 

ZNOJMO (ckk). Jubilejní desá-
tý rok bude spolek Cyklo klub 
Znojmo v době Znojemského 
historického vinobraní nabízet 
několik aktivit v  klidové zóně 
mezi budovou Sokola Znojmo 
a sportovní halou na ulici F. J. Cu-
rie. Přístup do areálu je možný 
z ulice Sokolská, Havlíčkova 
nebo přes Horní park od pla-
veckého bazénu z nám. Svobo-
dy a také z  Komenského nám. 

kolem atletického stadionu. 
Zábavný program pro celou 
rodinu začíná v pátek 13. září 
ve 14.00 hodin a v sobotu 14. zá-
ří od 10.00 hodin. V obou 
dnech budou atrakce přístup-
ny přibližně do 20.00 hodin. 
Děti se mohou těšit na několik 
druhů šlapacích kár, koloběžek, 
trojkolek, skákací hrad, výtvar-
nou dílnu a pro nejmenší dět-
ský koutek v budově. 

Čtyři nové učebny 
zkvalitní výuku

Seminář o dotaci

Vinobraní i pro cyklisty

Starostové regionu na slavnostním otevření se starostou Znojma Janem Groisem. 
                   FOTO: J. Mitysková
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ZNOJMO (chaf). Nápaditá pla-
vidla brázdila o první zářijové 
neděli řeku Dyji pod Znojem-
skou přehradou, kde se konala 
tradiční Neckyáda, kterou sle-
dovaly na obou březích i mostu 
stovky nadšených diváků. Ti se 
mohli pokochat třeba pohledem 
na Rumcajse s Mankou, kteří na 
svém voru přivezli i kus Jičína 
a Řáholce. Obdivovat mohli 
také plechovou vanu Sestřiček či 
malého Kajínka. Vše neomylně 
z pontonu uprostřed řeky řídila 
Pamela z Pobřežní hlídky.   
           FOTO: František Střecha
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Po Dyji se plavil Rumcajs Po Dyji se plavil Rumcajs 

Děti tvořily příběhy kamenů

Ve Vrbovci slavili krojované posvícení

VRBOVEC. Poslední prázdni-
nový víkend se ve Vrbovci kona-
lo tradiční krojované posvícení, 
které je hlavním svátkem roku 
v obci. Přípravy na tuto událost 
startují každoročně několik týd-
nů předem, aby se v pátek ráno 
mohla sejít chasa a nachystat 
vše pro přivítání sousedů z obce 

i „přespolních“ návštěvníků. Za-
čali zdobením vesnice a stavbou 
májky na prostranství u kostela, 
kde strávili celou noc na stráži. 
V sobotu ráno bylo posvícení za-
hájeno mší v místním kostele, po 
požehnání farářem dostala chasa 
posvícenecká práva z rukou sta-
rosty obce. 

Poté se již mladí krojovaní vyda-
li na průvod obcí s doprovodem 
dechové muziky, aby pozvali 
všechny občany na odpolední 
program. Konal se od 15 hodin 
u kostela, začal koštem vín míst-
ních vinařů a pokračoval nacvi-
čeným tanečním vystoupením 
nejdříve dětské chasy a poté ve-

čer vystoupením starších. K tanci 
a dobrému jídlu i pití hrála cim-
bálová muzika Notečka a večer 
skupina Vicomt. Letošní hody 
proběhly za krásného letního 
počasí, vše se vydařilo dle plánu 
a poděkování patří všem, kdo se 
na organizaci posvícení podíleli.
           TEXT A FOTO: Petr Čech

Seriál o zlatých svatbách můžete tvořit i Vy

Díky za každý společně 
prožitý den

ZNOJMO (jm). Jako středoškolští 
studenti se ve vlaku cestou do ško-
ly ze Znojma do Třebíče potkávali 
Helena Bastlová a Milan Zelený. 
On tam studoval průmyslovku, ona 
střední pedagogickou školu pro uči-
telky mateřských škol. Byli společně 
i na bramborové brigádě a na lyžař-
ském výcviku. Zamilovali se do sebe 
a po maturitě se brzy vzali. Dnes po 
padesáti letech společného soužití 
vzpomínají na první léta manželství, 
kdy ještě neměli svůj byt a bydleli 
v jedné místnosti. 
Zlatou svatbu – padesát let společ-
ného života, si připomněli v obřadní 
síni znojemské radnice, slavnostním 
obědem v jedné ze znojemských re-
staurací a posezením s rodinou na 
zahradě. Vzorně udržovaná zahrada 
a zahradničení je jejich společnou 

zálibou. „Je to výborná činnost pro 
lidi v našem věku,“ s úsměvem ko-
mentoval Milan Zelený. 
Oba mají radost ze svých dvou dětí, 
syna a dcery, i z toho, že oba vystu-
dovali vysokou ekonomickou ško-
lu. A jaké je jejich přání do dalších 
let? „Děkujeme za každý den, který 
můžeme prožít spolu. Ať nám slou-
ží zdraví a ať se daří našim dětem 
a třem vnukům,“ vyjádřila Helena 
Zelená. 
Vážení čtenáři, seriál o zlatých svat-
bách můžete tvořit i vy. Rádi uve-
řejníme vaši svatební fotografi i před 
padesáti lety a snímek ze současnosti. 
Ten případně můžeme pořídit i my 
v redakci. Také rádi zveřejníme i váš 
příběh. Adresa redakce Znojemské-
ho týdne: Pontassievská 10, Znojmo 
669 02. 

Helena a Milan Zelení dnes a před 50 lety.  

ZNOJMO (jm). V lapidáriu znojemské-
ho muzea se nedávno uskutečnil vůbec 
první workshop. „Děti měly zjistit, že ka-
menné fragmenty, i když neumí mluvit, 
v sobě nesou příběhy a svědectví, a že je 
jenom na nás, abychom je dokázali pře-
číst,“ přiblížila záměr Monika Mažárová 
z Jihomoravského muzea ve Znojmě. 
Každé dítě voskovkou sejmulo otisk dlaž-
by v lapidáriu na výkres. Potom kamínek, 
který si přineslo na workshop, namočilo 
do barvy, a vyznačilo jeho cestu na pa-
píře. Z výkresu pak vystřihlo část, která 
se mu nejvíce líbila, a tu společně s ka-
mínkem nalepilo na barevnou čtvrtku. 
Vznikly originální obrázky, které vytvo-
řily zajímavou výstavu. 
  FOTO: J. Mitysková
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V Mašůvkách byla V Mašůvkách byla 
jubilejní 350. pouťjubilejní 350. pouť

HLUBOKÉ MAŠŮVKY. V so-
botu se v Hlubokých Mašůvkách 
konala jubilejní 350. mariánská 
pouť 1. soboty. Tato novodobá 
tradice vznikla v roce 1990, kdy 
u jejích počátků byl místní farář 
P. Ludvík Tichý, P. Robert 
Bőssner z rakouského poutního 
místa Maria Dreieichen a tehdy 
přímětický farář, nyní znojem-
ský děkan Mons. Jindřich Bar-
toš, který se dosud pravidelně 
podílí na její organizaci. Cílem 
měsíčních poutí, na které zača-
li přijíždět poutníci z blízkého 
i vzdálenějšího okolí, bylo ožive-
ní duchovního života ve zdejším 
regionu. 
Během uplynulých již téměř tři-
ceti roků byli hlavními celebranty nejen novokněží a kněží z brněn-

ské diecéze, ale i ze vzdálenějších 
míst, významní církevní předsta-
vitelé – např. papežský nuncius 

Giovanni Coppa a Erwin Josef 
Ender, vídeňský kardinál Hans H. 
Gröer, otec P. Patrik z belgického 
Dinantu, kardinál Miloslav Vlk, 
arcibiskup Jan Graubner, někte-
ří slovenští biskupové a většina 
našich biskupů, z nich nejčastěji 
brněnský Mons. Vojtěch Cikrle.
Poutní bohoslužby začínají 
v zimním období v 17 hodin, 
v letním v 18 hodin v kostele 
a za příznivého počasí v Lurdské 
jeskyni. Od roku 2000 při každé 
měsíční pouti slouží P. Gerhard 
M. Walder v 15 hodin mši svatou 
v německém jazyce pro poutníky 
z Rakouska.
Pravidelným účastníkem je 
i rodák ze Znojemska P. Karel Si-
mandl, který vedl i tuto jubilejní 
pouť. Před mší svatou požehnal 
dary letošní úrody, které věřící 
přinesli k oltáři. Plody letošní 
úrody byl také vyzdoben kostel. 
TEXT A FOTO: Z. Adámek.

V Běhařovicích slavili 
s překvapením

BĚHAŘOVICE (jm). Nejen 
místní a rodáci, ale i obyvatelé 
obcí z blízkého a vzdálenějšího 

okolí, se sešli na oslavě 670. vý-
ročí od první písemné zmínky 
o Běhařovicích. Dopoledne se 

konala mše svatá v kostele Nej-
světější Trojice za doprovodu 
znojemského chrámového sbo-
ru. Po zahájení oslav starostkou 
městyse Ivetou Moudrou začal 
pestrý program, v němž vystou-
pili šermíři, hrála dechová hudba 
Túfaranka, večer se konala taneč-
ní zábava. Na své si přišli i příz-
nivci vážné hudby, v kostele byl 
varhanní koncert Jiřího Kudrny 
mladšího, rodáka ze sousedních 
Křepic, který působí jako var-
haník v Hradci Králové. Nechy-
běla ani prohlídka věže kostela, 
ukázka exotických ptáků, soutěž 
králičí hop, řemeslné a prodejní 
trhy. „Překvapením byla píseň 
o běhařovickém kostele, kterou 
napsala Dana Kuldánová z Kře-
pic, hudbu k ní složil Petr Ne-
šetřil ze Znojma. Tím druhým 
byl betonový znak městyse, který 
vyrobili František Vavřina a Josef 
Jelínek z Běhařovic a posvětil fa-

rář Jiří Gargoš. Znak bude umís-
těn před úřadem městyse, pís-
nička se stane znělkou místního 
rozhlasu,“ informovala starostka 
Moudrá. Také poděkovala všem, 
kteří se podíleli na přípravě a or-
ganizaci oslav. 
Velkému zájmu se těšila výstava 
historických fotografi í a obrazů 
v kulturním domě zapůjčených 
současnými a bývalými obyvate-
li městyse. Nejstarší snímek byl 
z počátku minulého století. Na 
panelech byly vystaveny sním-
ky ze svatého přijímání, ze svat-
by, školáků, zemědělských prací 
a oslav lidových zvyků, jako je 
Masopust nebo posvícení. Městys 
s dominantou kostela inspiroval 
k výtvarné tvorbě řadu místních 
jako například Ladislava Hůrka, 
Jana Kovaříka, učitele Polického 
a Antonína Veselého. Jejich obra-
zy byly součástí výstavy. 
FOTO: L. Karpíšek, H. Bulínová

Kamiq se představil
veřejnosti

Filmaře okouzlil 
uherčický zámek

NOVÝ ŠALDORF (chaf). Mi-
nulý týden byl představen nový 
automobil Škoda Kamiq (viz test 
v minulém čísle Znojemského 
týdne). K jeho představení při 
příležitosti zahájení prodeje došlo 
také v Novém Šaldorfu v Auto-
prodejně Suchý. 
„Kamiq je nejmenším SUV znač-
ky Škoda, vedle největšího Ko-
diaqu a Karoqu ze střední třídy. 
Kamiq má obrovskou výhodu, 
že je cenově přijatelný, rozměro-
vě vysoký, prostorný a pohodlný 
a má velký potenciál pro zákaz-

níky. Bude to velký hit. Vůz má 
udělaný kompletně nový pod-
vozek, je vybaven novými mo-
tory, takže z mladoboleslavské 
automobilky vyběhl úplně nový 
vůz včetně podvozku a motoru. 
Škodovka se navíc snažila, aby to 
auto bylo praktické, nebylo nároč-
né na opravy a aby design vydržel 
hodně dlouho moderní. Lidem se 
líbí a chtějí ho. Už před ofi ciálním 
zahájením prodeje na něj máme 
objednávky,“ uvedl majitel Auto-
prodejny Libor Suchý. 
    FOTO: chaf

UHERČICE (jm). Originální 
pohádka, která nezapadne, je 
podle kritiků Hodinářův učeň. 
Film, který se od poloviny srpna 
do začátku září promítal ve zno-
jemském kině Svět, se natáčel na 
mnoha místech u nás. Na jižní 
Moravě to byla Lednice, Podyjí 
a zámek v Uherčicích. „Tvůrcům 
se líbila zahrada se schodištěm 
a celková atmosféra uherčického 
zámku,“ komentoval Filip Platoš 
z tiskového oddělení České televi-
ze, v jejíž koprodukci fi lm vznikl. 
Kdo nestihl zajít do kina, pohádku 
uvidí na televizní obrazovce. Vy-

práví o sirotku Urbanovi, kterého 
si vezme do učení lakotný mistr 
hodinář. Když Urban dospěje, 
zamiluje se do jeho dcery Laury. 
Hodinář pošle Urbana do světa 
hledat bájné hodinky, které umí 
varovat před smrtí, ale nikdo neví, 
zda existují. Pokud je nepřinese, 
Laura se Urbanovou ženou ni-
kdy nestane. Hodinářský učeň se 
vydává na dalekou cestu plnou 
překážek a úkolů. Tolik o fi lmu, 
který zaujme nejen dějem, místy 
natáčení, ale i známými herci. 
FOTO: © Evolution Films / Zu-
zana Panská

Schodiště do zahrady na zámku v Uherčicích s Viktorem 
Preissem (hodinář), Michalem Balcarem (Urban) a Danou 
Droppovou (Laura).  

Zlá sudička (Jana Plodková) a dobří duchové (Jaroslav Plesl 
a Václav Neužil). 
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ZNOJMO (peš). Pro členy oddí-
lu kanoistiky TJ Znojmo je hlavní 
prioritou nadcházejícího období 

organizačně zvládnout přípravu 
na Festival dračích lodí ve Znoj-
mě, který se uskuteční v termínu 

26. až 28. září. V rámci programu 
této jedinečné akce proběhnou 
v pátek odpoledne 27. září tradiční 
závody rychlostních kanoistů a šta-
fety benjamínků na minikajacích. 
O prázdninách oddíl kanoistiky 
pořádal pro děti do 12 let oddí-
lové přebory na Vranovské pře-
hradě. Závod se konal 5. července 
v Lančovské zátoce za účasti 11 dětí 
ovládajících již jízdu na závodních 
kajacích. Účastníky byli: Dan Pop, 
Matyáš Papoušek, Ondřej Papou-
šek, Jakub Dostál, Natálie Štěrbo-
vá, Anežka Chudobová, Adriana 
Jungová, Valentýna Pojerová, Klára 

Valachová, Pavlína Štěrbová a Karo-
lína Valová.
O následujícím víkendu 13. čer-
vence spolu tyto děti doplněné 
 o další mladé závodníky zasedly 
do dračí lodě v rámci závodu na 
Boskovštejnském rybníku kde se jel 
závod na 200 m. Zde s přehledem 
vyhráli kategorii do 18 let a v cel-
kovém pořadí s průměrným věkem 
10 let a i mezi dospělými obsadili 
pěkné 10. místo z 12. startujících 
posádek.  
Hlavním letním vrcholem rych-
lostní kanoistiky bylo Mistrovství 
České republiky na umělém kaná-

le v Račicích. Oddíl kanoistiky TJ 
Znojmo zde reprezentovala juni-
orka Michala Kleanderová, která 
v společné kategorii žen a juniorek 

vybojovala tato fi nálová umístění: 
na trati 500 m 5. místo K4 (čtyř-
kajak), 8. místo K2 (deblkajak), 
18. místo K1 (singlkajak).

6

ZNOJMO (chaf). Poslední pří-
pravu Orli Znojmo proti Drážďa-
nům vyhráli 4:1, a tak mohl být 
trenér Miroslav Fryčer v dobré 
náladě. Po zápase se s námi po-
dělil o pár postřehů. 

Jak jste spokojený po výhře nad 
Drážďany?
Jsem spokojený tak z devadesáti 
procent. Fungovaly nám pře-
silovky i nějaké další věci, bylo 
vidět, že jsme kompletní, a byli 
jsme silnější na puku. Byly tam 
ještě nějaké momenty, které by neměly být, na jejich odstranění 

máme ještě nějaký čas, tak uvi-
díme. Oproti těm ostatním zápa-
sům to bylo podstatně lepší. 

Co očekáváte od úvodního zá-
pasu proti Grazu v neděli?
O něco lepší výkon. Bude to asi 
jiný level. Bude to první zápas 
doma o body, bude tam hrát svo-
ji roli i psychika, ale myslím, že 
jsme letos dostatečně silní, aby-
chom to ustáli. Kluci do toho dají 
maximum a uvidíme, na co to 
bude stačit. 

Jak je na tom tým zdravotně?
Kromě Petra Mrázka, který by měl 
být připravený asi za měsíc a půl, 
nemáme zaplaťpámbů žádné zra-
něné. Manšaft  je kompletní.

Mužstvo se oproti loňsku dost 
proměnilo, jak se podle vás slo-
žení týmu povedlo?
Zatím to vypadá velice dobře, 
musím to zaklepat, kudy chodím. 
Ale jak to bude opravdu, to se 
ukáže až v boji o body. V přípravě 
je jiný tlak, jiní soupeři, ale zatím 
jsme spokojeni. 

Miroslav Fryčer: Spokojený jsem 
z devadesáti procent

Na Velké ceně
zářil Adam Hlobeň 

Po prázdninách kanoisty čeká festival

ZNOJMO (chaf). Dva zápasy 
MSFL absolvovali  minulý týden 
fotbalisté 1. SC Znojmo na hřišti 
slezských týmů Dolního Benešova 
a Petřkovic. A oba duely byly dost 
podobné, ovšem pro znojemské 
fotbalisty s opačným výsledkovým 
znamínkem. Zatímco v Dolním 
Benešově gólem z nastaveného času 
vyhráli, v ostravských Petřkovicích 
naopak stejným způsobem prohrá-
li. 

D. Benešov – 1. SC Znojmo 0:1
Na trávník dolního Benešova vy-
běhli Znojemští s novou posilou 
Brazilcem Lucasem De Carvalho 
Serrou a proti domácím, kteří 

v soutěži získali zatím pouhý bod, 
měli od začátku převahu. Dlouho 
ale neplodnou. Prokletí zlomil až ve 
2. min. nastaveného času Demjan, 
který se nejlépe zorientoval ve skru-
máži na malém vápně domácích.
Poločas: 0:0 Branka: 90. +2. Dem-
jan. Rozhodčí: Popelák Luboš - An-
toníček Petr, Tomanec Josef. Divá-
ků: 112.
Dolní Benešov: Chvěja – Rychnov-
ský, Romaněnko, Moravec, Haas – 
Blahuta, Trajkovski (80. Gebauer), 
Karčmář, Pecuch (70. Skroch) 
– Gomola (76. Baránek), Labuda 
(60. Býma).
1. SC Znojmo: Koukal – Avdić, 
Malár, Garčic – Martínek (65. Dou-

blette), Cheredea, Moravec, Kolařík, 
Janata – Demjan, Serra (84. Krula).

Petřkovice – 1. SC Znojmo 0:1
V první půli byla hra poměrně vy-
rovnaná, po jedné šanci bylo na 
obou stranách. Po přestávce si do-
mácí vytvořili převahu a gólman 
hostí Jícha byl v permanenci častěji 
než na druhé straně Buček, který 
ještě na jaře hájil barvy Znojma. 
Znojemský brankář dlouho odo-
lával nestačil až v poslední minutě 
dlouhého nastavení na přesnou 
střelu Baranka k tyči po odvráce-
ném centru. 
Poločas: 0:0 Branka: 90. + 5. Bara-
nek. Rozhodčí: Richtár Jaromír - 

Gasnárek Michal, Páral Roman. Di-
váků: 204
Petřkovice: Buček – Dziuba 
(70. Adamík), Sporysz, Neumann, 
Ptáček (64. Tomšů), Mišinský, Ples-
ník (76. Baranek), Mládek, Strakoš, 
Szotkowski (83. Tilkeridis), Honiš.
1. SC Znojmo: Jícha – Yanata, Che-
redea, Avdić, Moravec, Kolařík, 
Malár, Garčic, Martinek (61. Dou-
blette), Demjan (93. Kaššai), De 
Carvalho Serra.

Další zápas odehrají fotbalisté 
1. SC Znojmo kvůli vinobraní 
doma netradičně už ve čtvrtek. 
Frýdek-Místek přivítají 12. září 
v 18 hod.

Fotbalisté si připsali první výhru

ZNOJMO (chaf). Na plovárně 
v Louce se o víkendu konala 
Velká cena města Znojma v pla-
vání. Jeden z našich nejstarších 
plaveckých mítinků přilákal 
160 závodníků z 26 klubů, pro 
které pořadatelé připravili 900 
startů.
Hlavními závody jsou na zno-
jemské velké ceně tradičně 100 m 
znak žen a 200 m znak mužů. 
Těm kralovali Lucie Svěcená 
z Žatce a Jan Sazovský z Nového 
Jičína. Z domácích závodníků 
nejvíce zářil čerstvý český re-
kordman na 200 m volný způ-
sob věkem ještě junior Adam 
Hlobeň, který na juniorském 
MS v Budapešti překonal deva-
tenáct let starý rekord dalšího 
Znojmáka Květoslava Svobody. 
Adam Hlobeň na domácích zá-
vodech vyhrál mimo tuto svou 
oblíbenou trať také třeba závod 
na 200 m motýlek či 100 m vol-
ný způsob. 
Znojemští organizátoři při 
svých závodech vyhlašují také 
Miss velké ceny. Tou se pro le-
tošek stala Marika Surová z br-
něnské Komety. 

Orli v přípravě 
přehráli Drážďany 4:1

Florbalisté na 
Ústí nad Labem nestačili

ZNOJMO (chaf). Poslední přípravný zápas absolvovali Orli Znoj-
mo proti týmu Dresdner Eislöwen (Drážďany) z druhé německé ligy. 
S tímto soupeřem neměli větší problémy až na několik pěstních kon-
frontací. Herně se domácí prosadili už ve 3. min. díky gólu Bartoše 
a když v 8. min. srovnal hostující Knackstedt, zakrátko  přidal další 
znojemský zásah Luciani. Hosté už pak gólmana Orlů Lassilu nepře-
konali, naopak Znojmo díky gólu Stehlíka v 21. min. a další trefě Bar-
toše ve 43. min. dovedlo zápas k pohodové výhře. 
Třetiny: 2:0, 1:1, 1:0. Branky a nahrávky: 3. Bartoš (Novák, Beránek), 
11. Luciani (McRae, Tansey), 21. Stehlík (Bowles), 43. Bartoš (Sova) – 
8. Knackstedt (Huard, Hanusch). Vyloučení: 4:4, navíc Knackstedt 
(Drážďany) 10 minut, 5 minut a do konce utkání. Využití: 2:1. Divá-
ků: 1 375. 
Orli Znojmo: Lassila – Tansey, Sedlák, Bořuta, Stehlík, Jonáš, Mikliš, 
Sova – Luciani, Kosnar, Berisha, Svoboda, Matuš, Bowles, Novák, Be-
ránek, Bartoš, Oščádal, Češík, Gago, McRae. 

Burčákový turnaj
pro Navoněný bídy

Benjamínci A TJ Znojmo při soustředění na Vranově. 

Michala Kleanderová.

Adamu Hlobeňovi na nejvyšším stupínku blahopřeje Květoslav Svoboda, kterému nedávno sebral 

devatenáct let starý juniorský rekord.                        FOTO: F. Střecha

ZNOJMO (chaf). V sobotu se v městské hale ve Znojmě konal 45. ročník 
Burčákového turnaje určeného pro ženské volejbalové týmy. Z jedenácti 
účastníků si nakonec nejlépe vedl českobudějovický celek s originálním 
názvem Navoněný bídy. Domácí hráčky vystoupily na bronzový stupínek. 
Nejlepší hráčkou turnaje se stala Kamila Křížová z vítězného družstva. 
Pořadí: 1. Navoněný bídy, 2. SK Směska U3V, 3. Znojmo A, 4. ŠSK  Gym-
názia Šlapanice, 5. Junior Brno, 6. TJ Sokol Šlapanice B, 7. VM Senica, 
8. VSK Slavia JU České Budějovice, 9. Lokomotiva Fosfa Břeclav, 10. TJ So-
kol Šlapanice A, 11. Znojmo B.

ZNOJMO (chaf). Omlazený ce-
lek TJ Znojmo Laufen CZ bez 
mnoha opor nedávné minulosti 
vstoupil do nové sezóny 1. ligy 
vysokou prohrou v Ústí. Rozhod-
la o ní prakticky už první třetina, 
kterou domácí vyhráli 5:1, když 
jedinou znojemskou trefu zazna-
menal Lukáš Blizňák. V druhé 
části přidali Ústečtí další dva góly 
a hned na začátku posledního 
dějství zvyšoval na 8:1 Pucare-
vič. Branka znojemského Tomáše 

Kuchariče pět minut před kon-
cem už na prohře jeho týmu ne-
mohla nic změnit. 

Ústí n. L. - TJ Znojmo Laufen CZ 
8:2

Třetiny: 5:1, 2:0, 1:1. Branky: 2. 
Martin Fuchsig, 10. Dominik Be-
neš, 13. Josef Novák, 15. Václav 
Vavruška, 16. Josef Novák, 28. 
Miroslav Fořt, 36. Dominik Be-
neš, 41. Adam Pucarević - 10. Lu-
káš Blizňák, 55. Tomáš Kucharič.
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FOTBALOVÝ SERVIS
                                                                                                                                MUŽI
MSFL
Velké Meziříčí - Vyškov 1:1 (0:0), Otroko-
vice - Zlín B 0:4 (0:2), Frýdek-Místek - Slo-
vácko B 2:1 (1:0), Kroměříž - Blansko 0:0, 
Dolní Benešov - Baník Ostrava B 0:4 (0:2), 
Olomouc B - Vrchovina 1:0 (1:0), Rosice - 
Uničov 3:1 (2:0), Hlučín - Uherský Brod 1:0 
(0:0), Petřkovice - Znojmo 1:0 (0:0).

1. Olomouc B  7  5  0  2  18:6  15
2. Blansko  7  4  3  0  15:3  15
3. Fr.-Místek  7  4  2  1  13:8  14
4. Uničov  7  4  2  1  14:11  14
5. Vrchovina  7  3  2  2  11:9  11
6. Petřkovice  7  3  2  2  9:8  11
7. Baník B  7  2  4  1  17:8  10
8. Kroměříž  7  3  1  3  15:10  10
9. Slovácko B  7  3  1  3  10:16  10
10. Rosice  7  2  3  2  6:6  9
11. Vel. Meziříčí  7  2  3  2  9:13  9
12. Otrokovice  7  2  3  2  7:12  9
13. Hlučín  7  2  2  3  2:8  8
14. Vyškov  7  1  4  2  6:9  7
15. Zlín B  7  2  1  4  9:13  7
16. Uh. Brod  7  2  0  5  8:10  6
17. Znojmo  7  1  2  4  2:9  5
18. D. Benešov  7  0  1  6  5:17  1

Příští program
Čtvrtek 12. září, 18 hod. 1. SC Znojmo – 
Frýdek Místek.

Divize D
Humpolec - Tasovice 3:4 (2:1)
Už v 8. min se trefi l hostující Pavel Lapeš, ale 
domácí dokázali otočit vývoj zápasu a v 59. 
min. se ujali vedení 3:1. Poslední půlhodinka 
ale patřila hostům. Nejprve v 60. min. snížil 
Jiří Švejkar, v 72. min. vyrovnal svojí druhou 
brankou v zápase Pavel Lapeš a obrat doko-
nal v 81. min. Jakub Pazdera a zařídil tak, že 
si Tasovičtí odvezli všechny tři body. 

Další zápasy: Ždírec n.D. - Břeclav 4:0 (3:0), 
Start Brno - Zbrojovka Brno B 0:0, Polná - 
Bystřice n.P. 2:2 (1:1), Žďár n.S. - Lanžhot 0:5 
(0:3), Velká Bíteš - Stará Říše 0:1 (0:0), Jihlava 
B - Havlíčkův Brod 3:0 (1:0).

1. Jihlava B  5  5  0  0  19:2  15
2. Lanžhot  5  4  0  1  22:4  12
3. Stará Říše  5  4  0  1  14:6  12
4. Start Brno  4  3  0  1  16:6  9
5. Zbrojovka B  4  3  0  1  14:5  9
6. Ždírec  5  3  0  2  12:6  9
7. Tasovice  5  3  0  2  13:19  9
8. Bystřice  5  2  1  2  9:12  7
9. Vel. Bíteš  5  2  0  3  7:9  6
10. Polná  5  1  1  3  7:13  4
11. Humpolec  5  1  0  4  9:15  3
12. Žďár n.S.  5  1  0  4  5:13  3
13. Havl. Brod  5  1  0  4  5:22  3
14. Břeclav  5  0  0  5  2:22  0

Příští program
Neděle 15. září, 16 hod.: Tasovice – Velká 
Bíteš. 

Krajský přebor
Moravský Krumlov - Svratka Brno 0:3 
(0:2)
Branky: 4. Hansl Ladislav, 6. Bittner Tomáš 
(vl.), 80. Hansl Ladislav 

Další výsledky: Rousínov - Ráječko 0:0, 
Ivančice - Sparta Brno 0:3 (0:1), Bystrc/Kní-
ničky - Moravská Slavia 0:0, Líšeň B - Bos-
kovice 5:2 (3:2), Bosonohy - Ratíškovice 3:1 
(3:0), Bohunice - Kuřim 3:3 (1:1), Krumvíř 
- Mutěnice 2:2 (1:0).

1. Líšeň B  6  5  0  1  21:10  15
2. Bohunice  6  4  2  0  16:10  14
3. Sp. Brno  6  4  1  1  17:5  13
4. Bosonohy  6  4  0  2  10:6  12
5. Svr. Brno  5  4  0  1  15:12  12
6. Krumvíř  6  3  1  2  15:16  10
7. Boskovice  6  3  1  2  7:8  10
8. Mutěnice  6  2  2  2  9:9  8
9. Ratíškovice  6  2  1  3  11:10  7
10. Rousínov  5  2  1  2  5:8  7
11. Ivančice  6  1  2  3  5:10  5
12. Kuřim  6  1  1  4  8:13  4
13. Bystrc  5  1  0  4  6:8  3
14. Ráječko  5  1  0  4  6:13  3
15. Krumlov  5  1  0  4  7:17  3
16. M. Slavia  5  0  2  3  6:9  2

Příští program
Středa 11. září, 16.30 hod.: Moravský 
Krumlov – Boskovice. Neděle. 15. září, 16 
hod. Mutěnice - M. Krumlov.

I. A třída
Dobšice – Novosedly 0:1 (0:1)
Branky: 35. Tinc Dan 

Další výsledky: Želešice - AFK Tišnov 3:2 
(2:0), Šlapanice - FK Zbraslav 1:6 (1:2), Voj-
kovice - FC Slovan Brno 1:2 (0:1), Žebětín 
- FK Kunštát 0:4 (0:2), Soběšice - SK Slatina 
2:1 (1:0), Zastávka - RAFK 0:0.

1. Kunštát  5  4  1  0  21:8  13
2. Zbraslav  5  4  1  0  20:7  13
3. Dobšice  5  3  0  2  13:8  9
4. Želešice  5  3  0  2  10:8  9
5. Novosedly  5  3  0  2  10:12  9
6. Slatina  5  2  1  2  7:6  7
7. Slov. Brno  5  2  1  2  7:8  7
8. Vojkovice  5  2  1  2  11:14  7
9. Šlapanice  5  2  0  3  10:13  6
10. Zastávka  4  1  2  1  5:6  5
11.Soběšice  5  1  1  3  7:13  4
12. Žebětín  5  1  1  3  8:15  4

13. RAFK  4  1  0  3  5:12  3
14. Tišnov  5  0  1  4  7:11  1 

Příští program
Sobota 14. září, 16 hod. Slatina – Dobšice.

I. B třída
Střelice - Únanov 1:0 (1:0)
Branky:  35. Vaculík Tomáš 

Blížkovice - Přibice 8:1 (6:0)
Branky: 4. Vybíral Radek, 6. Svoboda Filip, 
8. Svoboda Miroslav, 17. Vybíral Vladimír, 
26. Velčický Jakub, 39. Velčický Jakub, 65. 
Svoboda Filip, 78. Velčický Jakub - 74. Pat-
loka Marek 

Miroslav - Višňové 5:1 (2:1)
Branky: 5. Hanuška Rostislav, 15. Dolejší 
Milan, 51. Motyčka Jan, 66. Motyčka Jan, 80. 
Jiříkovský Lukáš - 2. Valenta Petr 

Šatov – Jevišovice 3:1 (1:0)
Branky: 9. Czucz Štefan, 70. Vrbka Jakub, 
90. Czucz Štefan - 79. Němec Jiří 

FK Znojmo – Svr. Brno B 2:1 (0:0)
Branky: 77. Procházka Martin, 81. Samek 
Milan - 75. Rybníček David 

Přímětice - Tuřany 6:3 (1:1) 
Branky: 10. Pham David, 52. Balon Marek, 
64. Kubíček Jan, 77. Šrubař Petr, 89. Samaš 
Michal, 90. Samaš Peter - 23. Smetana Mi-
chal, 59. Smetana Michal, 69. Kalla Tomáš 

Další výsledky: Pohořelice - Kohoutovice 
7:1 (3:1)

1. Pohořelice  5  5  0  0  25:6  15
2. Šatov  5  4  1  0  18:3  13
3. Střelice  5  4  1  0  17:5  13
4. Miroslav  5  2  3  0  12:7  9
5. Jevišovice  5  2  2  1  8:7  8
6. Blížkovice  5  2  1  2  19:14  7
7. FK Znojmo  5  2  1  2  11:9  7
8. Svr. Brno B  5  2  0  3  8:8  6
9. Přímětice  5  1  2  2  13:14  5
10. Tuřany  5  1  1  3  8:12  4
11. Únanov  5  1  1  3  6:10  4
12. Přibice  5  1  1  3  5:14  4
13. Kohoutov.  5  0  2  3  4:18  2
14. Višňové  5  0  0  5  7:34  0

Příští program
Pátek 13. září, 17 hod.: Tuřany - Šatov. So-
bota 14. září, 10.15 hod.: Jevišovice - FK 
Znojmo.16 hod.: Přibice – Přímětice. Ne-
děle 15. září, 16 hod.: Višňové – Blížkovice, 
Únanov - Miroslav.

Okresní přebor
Suchohrdly - Horní Kounice 3:0 (2:0), 3. 
Dúcký Adam, 40. Dúcký Adam, 87. Picha-
nič Jiří 
Práče - Dobšice B 2:5 (2:3), 41. Kosec Pa-
trik, 43. Čerstvý Lukáš (pen.) - 11. Krejčí 
Petr, 27. Vacula Michal (pen.), 35. Nováček 
Ondřej, 46. Krejčí Petr, 57. Nováček Ondřej 
Hrádek - Rakšice 2:7 (1:2), 31. Bobor Jan, 
89. Štrunc Matěj - 7. Sobotka Michal, 30. 
Brázda Lubomír, 50. Sobotka Michal, 60. Br-
veník Jan, 64. Sobotka Michal, 72. Kocanda 
Jan, 82. Stadler David 
Hostim - FK Znojmo B 1:3 (1:2), 16. Pi-
sařovic Antonín (pen.) - 11. Bálka Marek 
(pen.), 21. Pěnkava Tomáš, 89. Balík Marek 
Moravský Krumlov B - Jaroslavice 0:0
Prosiměřice - Hostěradice 2:3 (2:3), 16. Ne-
voral Richard (pen.), 33. Šára Eduard - 0. Pa-
velka Jan, 37. Čech Jaromír, 39. Fiala Milan 
Božice - Jezeřany 2:1 (0:0), 56. Švejdík Da-
vid, 88. Egner Evžen - 53. Soukop Tomáš 

1. Dobšice B  5  5  0  0  25:8  15
2. Rakšice  5  4  1  0  25:7  13
3. Suchohrdly  5  3  1  1  16:11  10
4. FK Zno. B  5  3  1  1  19:16  10
5. Hostěradice  5  3  1  1  17:14  10
6. Hostim  5  1  3  1  8:9  6
7. Hrádek  5  1  3  1  12:15  6
8. Krumlov B  5  1  2  2  11:12  5
9. Jezeřany  5  1  2  2  12:15  5
10. Jaroslavice  5  1  1  3  16:20  4
11. Božice  5  1  1  3  8:12  4
12. Prosiměřice  5  1  0  4  13:20  3
13. H. Kounice  5  1  0  4  9:17  3
14. Práče A  5  0  2  3  11:26  2 

III. třída, skupina A
Slup - Šatov B 1:2 (1:2), 8. Varaja Jakub - 30. 
Kříž Pavel (pen.), 35. Procházka Libor 
Chvalovice - Štítary 9:1 (5:1), 5. Kratochvíl 
Viktor, 21. Ignácek Lukáš (pen.), 24. Juračka 
Stanislav, 36. Juračka Stanislav, 39. Štajner 
Tomáš, 47. Juračka Stanislav, 65. Parůžek 
Rostislav, 67. Kahaj Martin, 90. Zika Jakub 
- 26. Molík Jiří 
Pavlice - Dyje A 3:2 (1:2), 8. Hochman Ra-
dim, 60. Petrů Jakub, 86. Bohdálek Kamil 
- 20. Vystavěl Nikolas, 33. Szajko Rostislav 
(pen.) 
Únanov B - Blížkovice B 8:0 (3:0), 20. Me-
ister Luboš, 22. Meister Luboš, 30. Meister 
Luboš, 60. Zimmermann Pavel, 65. Holub 
Matěj, 68. Dratva David, 75. Holub Matěj, 
85. Dratva David 
Jevišovice B - Vrbovec-Dyjákovičky 1:3 
(0:3), 47. Holčapek František - 18. Fišer 
Martin, 22. Bobek Richard (vl.), 38. Hruška 
Daniel 
Starý Petřín - Dyjákovice 2:4 (1:2), 21. Ko-
hút Pavel, 83. Prukner Radim - 6. Hříbek To-
máš, 40. Hrobár Jaroslav, 60. Hrobár Jaroslav, 
77. Hrobár Jaroslav 
Přímětice B - Micmanice 0:6 (0:3), 30. Zi-

fčák Jiří, 37. Zifčák Jiří, 43. Příhoda Dušan, 
56. Lukáš Tomáš, 73. Zifčák Jiří, 88. Padrta 
Michal 

1. Micmanice  5  5  0  0  25:2  15
2. Pavlice  5  5  0  0  20:6  15
3. Únanov B  5  3  0  2  21:12  9
4.Vrbovec  5  3  0  2  19:11  9
5. Chvalovice  5  2  2  1  15:8  8
6. Dyjákovice  5  2  2  1  21:15  8
7. Příměti. B  5  2  2  1  12:16  8
8. Šatov B  5  2  1  2  10:8  7
9. Dyje A  5  2  1  2  16:15  7
10. Jevišov. B  5  1  1  3  9:12  4
11. Štítary  5  1  1  3  9:21  4
12. Blížkov. B  5  1  0  4  12:27  3
13. St. Petřín  5  0  1  4  11:23  1
14. Slup  5  0  1  4  5:29  1

III. třída, skupina B
Suchohrdly u M. - Hrabětice 6:0 (2:0), : 39. 
Lukas Michal, 45. Strečko Tomáš, 49. Streč-
ko Tomáš, 51. Hort Kamil, 74. Hort Kamil, 
77. Hort Kamil 
Troskotovice - Litobratřice A 2:1 (1:1), 40. 
Kolman Ondřej, 62. Hořák Martin - 11. Sví-
da Richard 
Oleksovice - Olbramovice A 3:0 (0:0), 48. 
Holas Radim, 71. Buchta Antonín, 76. Žák 
Michal 
Skalice - Višňové B 6:0 (4:0), 15. Křepela 
Radim, 20. Vyžrálek Martin, 28. Horák Li-
bor, 40. Křepela Radim, 59. Gregor Franti-
šek, 65. Křepela Radim 
Šanov - Horní Kounice B 7:2 (5:1), 12. Eliáš 
Pavel, 14. Eliáš Pavel, 32. Eliáš Pavel, 34. Hél 
Marek, 35. Šišlák Petr, 56. Hél Marek, 58. Hél 
Marek - 18. Holátko Jakub, 86. Vondruška 
Jan 
Moravský Krumlov C - Vlasatice 2:1 (2:1), 
32. Vejvalka David, 43. Procházka Martin - 
42. Cvingráf Patrik 
Vedrovice - Jamolice 5:0 (3:0), 18. Kolegar 
Filip, 38. Otoupal Dominik, 40. Kolegar Fi-
lip, 49. Kolegar Filip, 66. Kolegar Filip 

1. Such. u M.  5  5  0  0  26:8  15
2. Troskotov.  5  5  0  0  21:6  15
3. Vedrovice  5  4  0  1  14:8  12
4. Skalice  5  3  1  1  16:8  10
5. Šanov  5  3  0  2  15:8  9
6. Vlasatice  5  3  0  2  12:9  9
7. Litobratřice  5  2  0  3  19:13  6
8. Oleksovice  5  2  0  3  8:9  6
9. Krumlov C  5  2  0  3  9:13  6
10. Olbramovice  5  1  1  3  9:20  4
11. Višňové B  5  1  0  4  9:17  3
12. Jamolice  5  1  0  4  8:18  3
13. Kounice B  5  1  0  4  12:26  3
14. Hrabětice  5  1  0  4  10:25  3

IV. třída, skupina A
Vranov nad Dyjí - Havraníky 1:3 (1:2), 22. 
Mačák Tomáš - 35. Smutný Drahomír, 37. 
Smutný Drahomír, 46. Smutný Drahomír 
Těšetice - Grešlové Mýto 2:2 (0:0), 55. 
Klouda Petr, 65. Trávníček Antonín - 85. 
Chromý Lukáš, 91. Chromý Lukáš 
Mramotice - Hluboké Mašůvky 0:4 (0:1), 
33. Bastl Ladislav, 55. Dobrovolný Jan, 77. 
Přibyl Lubomír, 90. Dobrovolný Jan 
Olbramkostel - Konice 6:0 (3:0), 21. Kol-
man Jan, 36. Sucháček Jakub, 44. Čop Jiří, 
62. Veselý Jiří, 68. Dufek Rosťa, 71. Čop Jiří 
Bantice - Křepice 3:3 (0:2), 59. Remeš Ri-
chard, 61. Trochta Petr, 80. Dočekal Ond-
řej - 11. Ryšavý Lubomír, 20. Jurčík Martin 
(pen.), 77. Jurčík Martin 
FK Znojmo C - Dyje B 8:1 (3:0), 30. Pěnka-
va Tomáš, 38. Pěnkava Tomáš, 78. Pěnkava 
Tomáš, 30. Kalina Lukáš, 52. Kostík Michal, 
70. Stýblo Petr, 72. Kalina Lukáš, 90. Gavel-
čík Lukáš - 52. Cílek Martin 

1. Hl. Mašůvky  4  4  0  0  15:5  12
2. FK Znoj. C  4  3  1  0  22:3  10
3. Olbramkost.  4  2  1  1  10:4  7
4. Gr. Mýto  4  2  1  1  7:6  7
5. Těšetice  4  2  1  1  10:10  7
6. Mramotice  4  2  0  2  12:9  6
7. Křepice  4  1  2  1  11:8  5
8. Vranov  4  1  1  2  4:5  4
9. Havraníky  4  1  1  2  7:17  4
10. Konice  4  1  0  3  2:13  3
11. Bantice  4  0  2  2  7:10  2
12. Dyje B  4  0  0  4  2:19  0

IV. třída, skupina B
Dobřínsko - Loděnice 9:0 (3:0), 11. Hlad-
ký Filip, 15. Jackovič Jan, 43. Jackovič Jan, 
56. Čech Tomáš, 57. Čech Tomáš, 67. Čech 
Zdeněk, 69. Čech Zdeněk, 86. Čech Zdeněk, 
87. Jackovič Jan 
Tavíkovice - Branišovice 2:4 (0:3), 52. Krej-
čí Karel, 82. Krejčí Karel - 1. Habrle Tomáš, 
20. Pohajda Vlastimil, 27. Kupka Václav, 91. 
Šťastný Josef 
Rybníky - Petrovice 2:5 (0:2), 70. Řezáč 
Zbyněk (pen.), 86. Harant Ondřej - 8. Koník 
Daniel, 14. Fiala Zdeněk, 63. Fiala Zdeněk, 
67. Koník Daniel, 82. Koník Daniel 
Miroslav C - Prosiměřice B 1:5 (1:3), 36. 
Novotný František - 11. Čejka Martin, 26. 
Kuřitka Denis, 34. Čejka Martin, 48. Sysel 
Martin, 60. Čejka Martin 
Bohutice - Rakšice B 0:7 (0:4), 4. Machotka 
Pavel, 8. Bloudíček Štěpán (vl.), 14. Pelaj Jiří 
(vl.), 28. Halva Tomáš (pen.), 50. Sobotka 
Milan, 70. Machotka Pavel, 75. Halva Tomáš  

1. Dobřínsko  4  4  0  0  20:1  12
2. Prosiměř. B  4  4  0  0  20:7  12
3. Rakšice B  4  3  0  1  22:4  9
4. Miroslav C  4  3  0  1  11:9  9
5. Petrovice  4  2  0  2  13:8  6
6. Branišovice  3  2  0  1  8:8  6

7. Olbramov. B  3  1  0  2  6:9  3
8. Rybníky  4  1  0  3  7:13  3
9. Tavíkovice  3  0  0  3  6:21  0
10. Loděnice  3  0  0  3  2:18  0
11. Bohutice  4  0  0  4  1:18  0

IV. třída skupina C
Čejkovice - Božice B 0:6 (0:1), 32. Streška 
Leoš (vl.), 52. Soukup Lukáš, 55. Rauš To-
máš, 58. Rauš Tomáš, 63. Rauš Tomáš, 72. 
Szabó Jan 
Jaroslavice B - Damnice 3:1 (2:0), 17. Ju-
haňák Luděk, 30. Lev Miroslav, 84. Choleva 
David - 65. Nešpůrek Roman (pen.) 
Břežany - Hrušovany nad Jevišovkou 1:5 
(0:2), 83. Novotný Miloš - 5. Pechal Patrik, 
33. Cileček Martin, 49. Lysák Robert (vl.), 
56. Cileček Martin, 89. Treger Filip 
Litobratřice B - Práče B 3:2 (1:2), 25. Kott 
Vilém, 65. Novosad Jakub, 80. Herbrik 
William - 30. Trochta Slavomír, 42. Trochta 
Slavomír 

1. Miroslav B  4  3  1  0  26:1  10
2. Hrušovany  3  3  0  0  23:4  9
3. Břežany  4  2  1  1  13:8  7
4. Litobratř. B  3  2  0  1  11:10  6
5. Jaroslav. B  4  2  0  2  10:15  6
6. Božice B  4  2  0  2  10:16  6
7. V. Karlov  3  1  2  0  7:3  5
8. Valtrovice  4  0  3  1  4:15  3
9. Práče B  3  0  2  1  7:8  2
10. Čejkovice  4  0  1  3  5:22  1
11. Damnice  4  0  0  4  2:16  0

DOROST
MSDL, starší
Třinec - 1. SC Znojmo 3:1 (0:0), 50., 70. a 
78. Maceček David - 90. Pohanka Radim 
(pen.) 

1. Jihlava  5  5  0  0  13:3  15
2. Hlučín  5  5  0  0  16:8  15
3. Fr. Místek  5  4  0  1  11:5  12
4. Zlín B  5  3  1  1  15:9  10
5. Zbrojovka B  5  3  1  1  12:9  10
6. Baník B  5  3  0  2  12:6  9
7. Slovácko B  5  2  1  2  13:12  7
8. Vítkovice  5  2  1  2  11:10  7
9. Třinec  5  2  1  2  6:5  7
10. Líšeň  5  1  2  2  7:7  5
11. Znojmo  5  1  2  2  8:10  5
12. Prostějov  5  1  2  2  6:9  5
13. Sigma B  5  1  0  4  10:8  3
14. Kroměříž  5  0  1  4  5:15  1
15. Blansko  5  0  1  4  4:14  1
16. Uničov  5  0  1  4  4:23  1

MSDL, mladší
Třinec - 1. SC Znojmo 4:2 (3:0), 13. Byrtus 
Eduard, 26. Zabystrzan Adam, 30. Poništ 
Marek, 53. Zabystrzan Adam - 57. Beníček 
Roman (pen.), 85. Rehberger Aleš 

1. Zbrojovka B  5  4  1  0  26:3  13
2. Vítkovice  5  4  0  1  17:6  12
3. Třinec  5  4  0  1  14:5  12
4. Sigma B  5  3  1  1  11:4  10
5. Baník B  5  3  1  1  11:8  10
6. Prostějov  5  3  1  1  10:7  10
7. Zlín B  5  3  1  1  14:13  10
8. Líšeň  5  3  0  2  11:10  9
9. Hlučín  5  2  1  2  9:9  7
10. Fr. Místek  5  2  1  2  11:12  7
11. Jihlava  5  2  0  3  9:11  6
12. Slovácko B  5  2  0  3  6:9  6
13. Blansko  5  1  0  4  7:17  3
14. Uničov  5  0  1  4  3:12  1
15. Znojmo  5  0  0  5  6:20  0
16. Kroměříž  5  0  0  5  1:20  0

MSDD, starší
1. SC Znojmo – Jihlava 1:3 (1:1), 11. Dvo-
řák Samuel - 27. Savi Adam, 57. Savi Adam, 
78. Vacek Pavel 

1. Jihlava  6  6  0  0  34:3  18
2. Svr. Brno  6  5  1  0  27:8  16
3. Sp. Brno  6  4  1  1  32:10  13
4. FŠ Třebíč  6  4  1  1  27:8  13
5. Žďár n.S.  6  4  0  2  19:10  12
6. Hodonín  6  3  0  3  19:8  9
7. Havl. Brod  6  3  0  3  20:12  9
8. Líšeň B  6  3  0  3  13:10  9
9. Pelhřimov  5  3  0  2  11:9  9
10. Nedvědice  6  3  0  3  9:16  9
11. Humpolec  5  2  2  1  12:7  8
12. Vel. Meziříčí  6  2  0  4  9:38  6
13. Znojmo  6  1  1  4  11:15  4
14. Břeclav  6  1  0  5  11:40  3
15. Kyjov  6  0  0  6  7:27  0
16. Kohoutov.  6  0  0  6  3:43  0

MSDD, mladší
1. SC Znojmo – Jihlava 2:5 (2:2), 18. Navrá-
til Tomáš, 38. Štancl Petr - 29. Smejkal Ta-
deáš, 35. Smejkal Tadeáš, 47. Horký Vít, 69. 
Šimánek Štěpán, 76. Smejkal Tadeáš 

I. třída
Miroslav - Prosiměřice/Višňové 1:5 (0:1), 
50. Počarovský Jiří - 29. Kudrna Matěj, 58. 
Novák Petr, 63. Novák Petr, 80. Novák Petr, 
82. Dirda Jan 
Dobšice - Novosedly 1:3 (0:1), 53. Hudeček 
Martin - 18. Dukát Samuel, 68. Lisý Tomáš, 
70. Dukát Samuel 
Mikulov - Tasovice/Hrádek 3:7 (2:3), 20. 
Kunc Dominik, 34. Fajmon Prokop, 56. 
Výhoda Dominik - 5. Janíček Michal, 9. Les-
niak František, 40. Furik Jakub, 52. Janíček 
Michal, 62. Kodýtek Jakub, 64. Zábojník Jiří, 
88. Žák Ivo 

1. Prosiměřice  5  4  0  1  26:9  12

2. Vojkovice  5  4  0  1  17:10  12
3. Tasovice  4  3  1  0  21:7  10
4. Novosedly  5  3  1  1  16:10  10
5. Dobšice  5  3  0  2  21:13  9
6.Pohořelice  4  2  2  0  10:6  8
7. FK Znojmo  4  2  0  2  13:10  6
8. RAFK  4  1  2  1  18:16  5
9. Krumlov  4  1  0  3  13:13  3
10. Mikulov  4  1  0  3  13:20  3
11. Miroslav  5  1  0  4  8:20  3
12. Nosislav  4  0  1  3  5:23  1
13. Hustopeče  5  0  1  4  7:31  1

Okresní přebor
Únanov - Přímětice/Jevišovice 6:1 (3:0), 
10. Bauer Markus, 25. Bauer Markus, 35. 
Bauer Markus, 50. Kroupa Filip, 65. Zvěřina 
Dušan, 68. Bauer Markus - 90. Achrer Edu-
ard (pen.) 
Jaroslavice/Hevlín - Štítary 1:8 (0:5), 72. 
Borovička Josef - 2. Petz Matyáš, 6. Petz Ma-
tyáš, 16. Prodělal Tomáš, 18. Šumpich Ond-
řej, 22. Chaloupka Lukáš, 53. Kreuzman Petr 
(vl.), 72. Šumpich Ondřej, 83. Tříletý Dan 

1. Únanov  3  3  0  0  23:3  9
2. Štítary  3  2  0  1  13:5  6
3. Olbramovice  3  1  1  1  6:5  4
4. H. Kounice  3  1  1  1  3:14  4
5. Jaroslavice  3  1  0  2  4:12  3
6. Přímětice  3  0  0  3  4:14  0

ŽÁCI
MSŽD, U 15
1. SC Znojmo – Sparta Brno 1:5 (0:3), 58. 
Štoss Alexandr (vl.) - 8. Havlát Radek, 11. 
Hamrle Lukáš, 35. Hübel Filip, 54. Hamrle 
Lukáš, 62. Hamrle Lukáš 

1. Sp. Brno  3  3  0  0  19:4  9
2. Vyškov  4  3  0  1  12:4  9
3. Kroměříž  4  3  0  1  11:9  9
4. Líšeň  4  2  0  2  12:10  6
5. Havl. Brod  4  2  0  2  7:10  6
6. Boskovice  4  2  0  2  6:16  6
7. FŠ Třebíč  4  1  1  2  7:6  4
8. Znojmo  4  1  1  2  5:7  4
9. Žďár n.S.  4  1  0  3  7:12  3
10. HFK Olom.  3  0  0  3  1:9  0

MSŽD, U 14
1. SC Znojmo – Sparta Brno 1:3 (1:1), 37. 
Štěpánek Filip - 28. Procházka Martin, 71. 
Hrabovský Tadeáš, 80. Pšikal Dominik 

1. Kroměříž  4  4  0  0  28:1  12
2. Žďár n.S.  4  3  0  1  40:8  9
3. FŠ Třebíč  4  3  0  1  15:10  9
4. Líšeň  4  2  0  2  14:19  6
5. Havl. Brod  4  2  0  2  19:30  6
6. Vyškov  4  1  1  2  12:11  4
7. Znojmo  4  1  1  2  7:14  4
8. Sp. Brno  3  1  0  2  7:13  3
9. HFK Olom.  3  1  0  2  6:19  3
10. Boskovice  4  0  0  4  5:28  0

SpSM, U 13
Zbrojovka Brno - 1. SC Znojmo 4:2 (3:2), 
8. Krejčí Matyáš, 14. Pachl Marek, 45. Pachl 
Marek, 90. Pachl Marek - 2. Vizingr Vojtěch, 
20. Matula David 

Sparta Brno - 1. SC Znojmo 3:4 (2:1), 15. 
Pokorný Adam, 39. Polášk Jakub, 45. Kocou-
rek Lukáš - 30. Daniel Václav, 53. Prycl Filip, 
60. Vizingr Vojtěch, 86. Daniel Václav 

1. Zbrojovka  5  5  0  0  77:10  15
2. Slovácko  4  4  0  0  79:9  12
3. Hodonín  5  4  0  1  66:14  12
4. Zlín  6  4  0  2  65:25  12
5. Vyškov  5  4  0  1  57:23  12
6. Znojmo  5  3  1  1  43:15  10
7. Jihlava  5  3  0  2  65:25  9
8. Sp. Brno  4  3  0  1  26:11  9
9. Kroměříž  5  3  0  2  36:31  9
10. Žďár n.S.  6  2  0  4  28:55  6
11. Prostějov  6  1  1  4  26:59  4
12. Líšeň  5  1  0  4  20:41  3
13. FŠ Třebíč  5  1  0  4  14:93  3
14. Boskovice  6  0  0  6  14:107  0
15. Havl. Brod  6  0  0  6  16:114  0

SpSM, U 12
Zbrojovka Brno - 1. SC Znojmo 7:4 (3:3), 
8. Kříž Martin, 12. Frecer Lukáš, 30. Havlát 
Zdeněk (pen.), 35. Frecer Lukáš, 66. Dostal 
Jonas, 67. Hnilica Matyáš, 75. Dobšík Vác-
lav - 2. Jelínek Martin, 21. Vünsch Kamil, 30. 
Kořínek David, 57. Kříž Tomáš 

Sparta Brno - 1. SC Znojmo 3:4 (1:1), 4. 
Fuchs Filip (pen.), 46. Macholán Marek, 76. 
Špavor Maxim - 28. Částek Ondřej, 56. Ko-
řínek David, 63. Kořínek David, 75. Kořínek 
David 

1. Zbrojovka  5  5  0  0  77:23  15
2. Zlín  6  4  1  1  57:25  13
3. Slovácko  4  4  0  0  71:20  12
4. Jihlava  5  4  0  1  45:23  12
5. Znojmo  5  4  0  1  27:19  12
6. Žďár n.S.  6  3  1  2  62:36  10
7. Hodonín  5  3  1  1  41:24  10
8. Prostějov  6  3  0  3  20:26  9
9. Vyškov  5  2  1  2  42:39  7
10. FŠ Třebíč  5  1  0  4  46:62  3
11. Líšeň  5  1  0  4  19:107  3
12. Kroměříž  4  0  2  2  12:18  2
13. Havl. Brod  6  0  1  5  32:66  1
14. Boskovice  6  0  1  5  14:63  1
15. Sp. Brno  3  0  0  3  5:19  0

Okresní přebor
Šatov - Tasovice 4:4 (1:4), 17. Kurta Šimon 
(pen.), 44. Popp Přemysl, 52. Popp Přemy-

sl, 66. Soška Petr - 5. Chylík Miroslav (vl.), 
25. Mrkos Richard, 30. Mrkos Richard, 35. 
Buchta Petr 
Hrádek - Olbramovice 8:2 (6:0), 2. Ulrich 
Bedřich, 3. Ulrich Bedřich, 9. Ulrich Bed-
řich, 19. Ulrich Bedřich, 21. Ulrich Bedřich, 
34. Konyárik Tomáš, 36. Ulrich Bedřich, 57. 
Ulrich Bedřich - 54. Karas Filip, 67. Karas 
Filip 
Přímětice/Jevišovice - Štítary 3:2 (0:2), 43. 
Bodanský Josef, 50. Bodanský Josef, 70. Pis-
kač Jan - 14. Světlík Lukáš, 27. Salát Lukáš 
Dobšice/Suchohrdly - Moravský Krumlov 
1:2 (0:2), 45. Rolník Adam - 20. Tručka Jan, 
28. Ďuračka David 

1. Hrádek  3  3  0  0  20:7  9
2. Šatov  3  2  1  0  17:5  7
3. Dobšice  3  2  0  1  18:4  6
4. Prosiměřice  2  2  0  0  12:0  6
5. Miroslav  3  1  1  1  6:8  4
6. Přímětice  1  1  0  0  3:2  3
7. Krumlov  2  1  0  1  2:5  3
8. Tasovice  3  0  1  2  8:16  1
9. Micmanice  3  0  1  2  3:12  1
10. Štítary  2  0  0  2  3:9  0
11. Olbramovice  3  0  0  3  3:27  0

ML. ŽÁCI 8 + 1
Okresní soutěž
Skupina A
FK Znojmo dívky - Dobšice 2:6 (1:5), 16. 
Veselá Jana, 38. Sklenářová Tereza - 12. 
Staněk Jiří, 15. Záhora Radek, 20. Záhora 
Radek, 24. Kaláb Jakub, 28. Kaláb Jakub, 46. 
Plaček Vojtěch 
1. SC Znojmo - Šatov 8:0 (3:0), Drozd Lu-
káš, Nahodil Filip, Buršík Matyáš 2, Nahodil 
Václav, Himal Jiří 2, Drozd Lukáš.

1. FK Znojmo B  2  2  0  0  18:1  6
2. 1. SC Znojmo  2  2  0  0  12:0  6
3. Dobšice  3  2  0  1  17:7  6
4. FK Znoj. dív.  2  0  0  2  3:10  0
5. Šatov  3  0  0  3  1:33  0

Skupina B
Práče/Oleksovice - Únanov 0:2 (0:2), 6. 
Toifl  Dominik, 18. Toifl  Dominik 
Přímětice/Jevišovice - Blížkovice 0:1 (0:1), 
21. Polášek Vítek  

1. Přímětice  3  2  0  1  11:2  6
2. Blížkovice  2  2  0  0  9:2  6
3. Únanov  3  2  0  1  7:4  6
4. Práče  2  0  0  2  0:9  0
5. Mramotice  2  0  0  2  2:12  0

Skupina C
Jezeřany - Olbramovice 0:3 (0:0), 45. Vítek 
Petr, 46. Krčil Aleš, 55. Krčil Aleš 

1. Olbramovice  3  2  0  1  15:2  6
2. Miroslav  2  1  0  1  15:11  3
3. Krumlov  1  1  0  0  2:1  3
4. Jezeřany  3  1  0  2  3:19  3
5. Višňové  1  0  0  1  1:3  0

Skupina D
Dyje - Prosiměřice 1:10 (0:8), 50. Kotáb 
Antonín - 1. Sedlák Jakub, 3. Mitura Zde-
něk, 19. Valeš Tomáš, 20. Nováček Josef, 24. 
Smeták Petr, 27. Nováček Josef, 29. Nesnídal 
Tomáš, 30. Valeš Tomáš, 42. Florián Petr, 53. 
Nesnídal Tomáš 

1. Tasovice  2  2  0  0  23:0  6
2. Šanov  2  2  0  0  14:4  6
3. Prosiměřice  3  1  0  2  13:10  3
4. Hevlín  1  0  0  1  1:10  0
5. Dyje  2  0  0  2  1:28  0

PŘÍPRAVKY
Okresní soutěž
Skupina A

FK Znojmo modrá - FK Znojmo oranž 5:9 
(1:4)
FK Znojmo modrá - FK Znojmo oranž 3:2 
(1:1)
Starý Petřín/Vranov nad Dyjí - Přímětice 
5:3 (3:1)
Mramotice/Olbramkostel - Suchohrdly 6:7 
(3:3)
Starý Petřín/Vranov nad Dyjí - Přímětice 
3:2 (1:0)
Mramotice/Olbramkostel - Suchohrdly 6:4 
(4:0)
FK Znojmo modrá - Jevišovice 8:3 (3:1)
FK Znojmo oranž - Štítary 3:8 (1:5)
FK Znojmo modrá - Jevišovice 3:6 (1:2)
FK Znojmo oranž - Štítary 8:13 (3:7) 

Skupina B
Tasovice - Šatov 21:0 (10:0)
Tasovice - Šatov 20:0 (11:0)
Hrušovany nad Jev. - Šanov 1:12 (0:2)
Vrbovec-Dyjákovič. - 1. SC Znojmo 5:2 (3:1)
Hrušovany nad Jev. - Šanov 0:18 (0:9)
Vrbovec-Dyjákovič. - 1. SC Znojmo 7:5 (4:2) 

Skupina C
Práče - Břežany/Božice 5:13 (2:4)
Prosiměřice - Miroslav 4:1 (1:0) 

Okresní přebor mladších přípravek
FK Znojmo - Přímětice/Hluboké Mašůvky 
2:1 (0:0)
FK Znojmo - Přímětice/Hluboké Mašůvky 
7:4 (2:1)
Tasovice - Vrbovec-Dyjákovičky 4:6 (2:5)
Hrádek - Dobšice 5:8 (2:4)
1. SC Znojmo bílá - Šanov 14:6 (8:2)
1.SC Znojmo modrá - Blížkovice 23:0 (10:0)
Hrádek - Dobšice 6:3 (1:2)
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ZNOJMO (chaf). Jezdci znojem-
ské cyklistické stáje EthicSport 
Pavel Boudný a Jan Strož se drží 
v absolutní špičce letošního roč-
níku seriálu horských kol Kolo 
pro život. V domácím závodě 
Znojmo Burčák Tour Koopera-
tivy potvrdili výtečnou formu 
a do cíle dojel jako první Jan Strož 
o pár vteřin před Pavlem Boud-
ným. Třetí skončil strakonický 
Jaromír Skála a na čtvrtém mís-
tě byl další zástupce EthicSportu 
Jan Rajchart. Znojemský tým pak 
měl v desítce ještě sedmého Mar-
ka Bartuňka a osmého Dominika 
Prudka. 
Na start znojemského závodu se 
vydalo včetně dětských katego-
rií více než dva tisíce cyklistů. 
V obou hlavních závodech na 
57 a 32 km startovalo více než 
650 cyklistů, na které tentokrát 
nečekalo příliš přívětivé počasí. 
Prašné cesty skrápěl déšť a měnil 
je v klouzající bahno. „Trať jsem 
si ještě v pátek večer projel, byla 

suchá. Bohužel v sobotu se to 
změnilo a stala se z ní klouzač-
ka, což nebylo pro závodníky 
moc příjemné. Na druhou stranu 
v deštivém počasí zase nebylo na 
polních cestách tolik zemědělců, 
kteří jezdcům jindy komplikují 
život,“ uvedl Luděk Jelínek, šéf 
pořádajícího Cyklo klubu Kuče-
ra.
Ženám na delší trati kralovala 
Klára Pavelková před Zuzanou 
Šafářovou a Barborou Průdko-
vou. 
Na kratší trati zvítězil Kristián 
Zimány před Liborem Šarounem 
a Robertem Landsmanem. Mezi 
ženami byla nejrychlejší Tereza 
Beranová před Bohdanou Půlpá-
novou a Janou Kuntovou. 

Kolu pro život dominovaliKolu pro život dominovali
jezdci EthicSportujezdci EthicSportu

8

ZNOJMO (rzt). Na střelnici 
Daskabát ve vojenském výcvi-
kovém prostoru Libavá se konal 
23. ročník střelecké soutěže O pu-
tovní pohár VoZP a Armády ČR. 
Střílel se dvojboj mířená střelba. 
Závodů se zúčastnilo 
96 střelců a mezi nimi 
obsadil výtečné 3. místo 
Josef Smutný z Policej-
ního sportovního klubu 
Znojmo.
Spolu se svými kolegy 
se pak na střelnici Bu-
čina v Nových Syrovi-
cích zúčastnil střelecké 
soutěže z pistole, nebo 
revolveru O pohár sta-
rosty města Moravské 
Budějovice. Mítinku se 
zúčastnilo 18 tříčlen-
ných družstev. Střílelo 
se ve dvou disciplínách. 
Mířené střelbě 3+10 
ran a praktické střelbě 
na 9 padajících terčů + 
NLF.

Tým Policejního sportovního klu-
bu Znojmo ve složení Jiří Háb, Jo-
sef Smutný a Michal David získal 
pohár za první místo. Excelentní 
střelbou pak rovněž 1. místo vy-
bojoval pro Znojmo Jiří Háb.

Policejní střelci 
sbírali poháry

Michal David, Jiří Háb a Josef Smutný po vítězství v Bučině.

Josef Smutný s cenami za třetí místo 
z Libavé.
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V Hraběticích měliV Hraběticích měli
11. Babské hody11. Babské hody

HRABĚTICE. Poslední srpnovou 
sobotu se v Hraběticích konaly již 
tradiční Babské hody. Celkem se 
jednalo už o 11. ročník této akce. 
„Jsme pyšné na svoje kroje, které 
nám ušila naše členka. Většinu vý-
dělku z našich akcí, které pořádáme, 
věnujeme do místní mateřské školy 
a na pořádání dalších dětských akcí. 
Děkujeme za skvělou spolupráci 
našemu vedení obce, všem spon-
zorům, bez kterých to nejde, a za 
11 let našemu hudebnímu dopro-
vodu po vesnici, bratrům Húser-
kovým. Letos nám již také tradičně 
večer hrály 2 kapely. Cimbálová 
kapela Javorník a slovenská kapela 
Plus Music Band. Děkujeme všem 
zúčastněným,“ uvedl za všechny 
členky Babský spolek Hrabětice.

Pro zadání plošné inzerce kontaktujte 

Pavlu Pavlu 

MatouškovouMatouškovou
pavla.matouskova@znoj-tyden.cz, tel.: 734 753 888

Základní organizace Českého svazu chovatelů 

PROSIMĚŘICE 

Vás srdečně zve na 

OKRESNÍ VÝSTAVU 
EXOTICKÉHO 

PTACTVA 
Která se koná:  

V SOBOTU: 21. 9. 2019   od   12.00  do   18.00 hod. 

 V NEDĚLI:   22. 9. 2019  od      8.00  do   12.00 hod.  
Místo konání výstavy 

PROSIMĚŘICE – VÝSTAVNÍ AREÁL  

Občerstvení zajištěno        PEČENÝ BERAN A VEPŘOVÉ   

V sobotu zajištěn prodej krmiva a to od 12 hodin a 
výkup exotického ptactva od 15:30 hodin. 

Na této výstavě je také možnost po oba dva dny prodat 
i koupit králíky, holuby, drůbež a exoty. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

BURČÁKOVÉ DNY
V LOUCKÉM KLÁŠTEŘE VE ZNOJMĚ V ROCE 2019
V areálu Louckého kláštera v objektu prodejny sudových vín a sýrů budeme v přilehlém mázhausu ve vybrané dny prodávat burčák do firemních PET lahví, nebo 
vlastních nádob. V areálu Louckého kláštera je možné posedět a vychutnat burčák přímo na místě. 

Termíny a ceny prodeje burčáku:

Pá  13. 9. 2019 Znojemské vinobraní 9–20 hod.  80 Kč/litr
So  14. 9. 2019  9–20 hod.  80 Kč/litr
Ne  15. 9. 2019  9–18 hod.  70 Kč/litr

Pá  20. 9. 2019  Burčákové dny 9–18 hod.  70 Kč/litr
So  21. 9. 2019   9–19 hod.  70 Kč/litr
Ne  22. 9. 2019    9–18 hod.  70 Kč/litr 
Pá  27. 9. 2019  Burčákfest 9–23 hod.  80 Kč/litr 
So  28. 9. 2019  9–01 hod.  80 Kč/litr
Ne  29. 9. 2019  9–18 hod.  70 Kč/litr

Restaurace 

Otevřeno denně kromě úterý 11:00 - 16:00 hodin.

Tradiční česká jídla 
Menu 

od 85 Kč

Resttauraccee

Česká kuchyněČeská kuchyně
Horní náměstí 10
pasáž DUKY
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Takoví jsme byli...
Na našem dnešním snímku jsou 
členové historického souboru 
Františka Koukala na stadionu TJ 
Znojmo, kde bylo v roce 1970 se-
řadiště průvodu znojemského vi-
nobraní. Na obr. zleva: František 
Jaroš, František Dohnal a Jaroslav 
Jaroš. Fotografi i nám donesl pan 
František Jaroš. 
Děkujeme. 
Vážení čtenáři, pokud máte doma 
archivní fotografi i ze základní 
nebo střední školy nebo snímek 
vašeho bývalého pracovního 
kolektivu či skupiny, kterou spo-
joval stejný koníček, zašlete ji do 
redakce. Rádi ji v této rubrice zve-
řejníme. Můžete ji přinést i osob-
ně. Snímky by měly být alespoň 
dvacet let staré. Adresa redakce 
Znojemského týdne: Pontassiev-
ská 10, Znojmo, 669 02, email: 
redakce@znoj-tyden.cz. Neza-
pomeňte napsat, o jaký kolektiv 
se jedná, datum, kdy byl snímek 
pořízen, případně jména lidí 
a další zajímavosti o jejich osu-
dech. 

Beran
Příliš se zabýváte svou osobou a hledáte na 
sobě často i různé chyby. Někdy by bylo lepší 
se smířit sám se sebou a hledat v životě jen po-
zitiva. Veselá mysl, úsměv a zdravé sebevědomí 
je klíč ke štěstí i osobním úspěchům. Tak jenom 
směle do toho. 

Býk
Lidem okolo vás neujde náhlá změna ve vašem 
chování. Jsou překvapeni s jakým sebevědo-
mím dokážete tak rychle a jasně rozhodovat 
o nejrůznějších věcech. Zejména v zaměstná-
ní vám to bude ku prospěchu. Vedení fi rmy je 
s vámi opravdu velice spokojeno. 

Blíženci
Čeká vás týden plný zábavy a osobních i pra-
covních úspěchů. Milí Blíženci, hvězdy jsou 
v tomto týdnu na vaší straně, tak toho náležitě 
využijte. Hlavně se nenechte odradit nějakými 
závistivci a jděte za svými sny. Bude to jedno-
značně zasloužené.

Rak
V tomto týdnu se vám budou dít jen samé 
skvělé věci. Jste momentálně dítětem štěstěny, 
která nad vámi drží ochranou ruku. Pokud již 
delší dobu váháte s nějakým těžkým rozhod-
nutím, tak se toho tento týden nebojte, a ko-
nečně danou věc rozlouskněte. 

Lev
Ve vašem okolí se objeví osoba, která má o vás 
upřímný zájem. Jedná se o člověka hodného 
a starostlivého. Vy si ale nejste jisti svými city 
a stále vás srdce táhne jinam. Tohle rozhodnutí 
je jen na vás. Váš další krok vám může výrazně 
ovlivnit život. 

Panna
V rodinných vztazích tento týden opravdu vá-
líte. Každý spor dokážete uhasit hned v jeho 
počátku. Doma vládne pohoda a harmonie 
a o zábavné momentky opravdu není nouze. 
Máte skvělý pocit, že nikdo nemůže mít lepší 
rodinu než vy. Máte skutečné štěstí. 

Váhy
Pokud vás již delší dobu trápí nějaký nesplněný 
úkol, tak tento týden s ním výrazně pohnete. 
Vrhnete se na danou záležitost s opravdovou 
vervou a na konci týdne budete se svou prací 
více než spokojeni. Není divu, ukázali jste všem 
svou pracovitost. 

Štír
S někým, kdo je vám velmi blízký, si už ko-
nečně musíte promluvit o důležitých věcech. 
S daným člověkem občas vázla komunikace, 
a možná i díky tomu jste se na mnohých záleži-
tostech neshodli. Nyní však máte možnost vše 
napravit a dohnat zbývající resty. 

Střelec
Váš optimismus je nakažlivý. Nejen, že okouz-
líte někoho, ke komu vás již delší dobu pojí ro-
mantický cit, ale zužitkujete ho i v zaměstnání. 
Jste totiž díky optimismu plni energie a vše 
vám jde skvěle od ruky. Koncem týdne čekejte 
pozvání na rande. 

Kozoroh
Rádi byste se posunuli na lepší pracovní pozi-
ci. Problémem je, že si příliš nevěříte. Momen-
tálně je však vypsáno výběrové řízení, které 
je vám souzeno. Vzchopte se a pořádně se na 
pohovor připravte. Budete tam za hvězdu jen 
pokud situaci nepodceníte. 

Vodnář
V oblasti fi nancí vám hvězdy momentálně fan-
dí. Úžasné investice, které se v tomto týdnu na-
skytnou, je třeba pořádně využít. I když je vám 
přáno, tak přesto nepodceňujte dobrou radu 
od přítele, který se ve fi nancích, ale i v investi-
cích dobře vyzná. 

Ryby
V práci přijdete se zajímavou myšlenkou, které 
se hned chytne vedení fi rmy. Vám svěří velice 
důležitý úkol a to ten, abyste myšlenku rozpra-
covali do detailů a do konce týdne předložili 
návrh. Celkem se s tím potrápíte, ale výsledek 
bude stát za to. 

HOROSKOP

Znojemsko – zahrada Moravy 
napíše svůj 40. ročník

 

Ovocný čaj
Kdo si myslí, že ovocné čaje jsou 
jen kyselé, ten se mýlí. Jsou i vel-
mi jemné druhy ovoce.  Slouží 
jako vynikající základ pro letní 
koktejly. Podle obsahu kyselin 
obohacují různé druhy pokr-
mů. V  horkých letních dnech 
je dobré nechat ovocný čaj vy-
chladnout a smíchat se stude-
nou ovocnou šťávou (základ pro 
letní bowle).  Výborný  je rovněž 
ledový ovocný čaj. V  zimě do-
dáme do ovocného čaje koření 
a můžeme si připravit adventní 
punč.
Jemná ovocná chuť – rakytník, 
šípek. Jemné ovocné čaje se 

znamenitě hodí k  tvarohovým 
jídlům, k  jarním salátům, k na-

sládlé zelenině, jako je mrkev 
nebo červená řepa. Také chuťově 

ladí s dezerty z jablek a s mléč-
nou rýží.
Příjemná kyselá chuť: jsou 
vhodným doplňkem ke sladké-
mu pečivu, jako je višňový, re-
barborový či tvarohový koláč. 
Výborně se také hodí k sýrům.
Silná ovocná kyselá chuť – ší-
pek, ibišek. Tato výrazná inten-
zivní chuť je výborný doplněk 
k  pokrmům z  divočiny, k  pe-
čeným kuřatům, k  vídeňskému 
řízku. Také se výborně hodí 
jako základ pro letní bowle. 
Čaje se silnou ovocnou chutí 
můžeme servírovat i k závinům 
a jogurtovým pochoutkám.

          Vaše bylinkářka Světlana

 S úsměvem se léčí líp

ZNOJMO (jč). V  rámci znoj-
emského historického vinobraní 
se uskuteční jubilejní 40. ročník 
výstavy ovoce, zeleniny, hroznů, 
květin a produktů Znojemsko 
– zahrada Moravy.  Výstava se 
uskuteční 12.- 15. září 2019 v pro-

storách štukových sálů Loucké-
ho kláštera ve Znojmě denně od 
9 hod. do 18 hod. Akce se koná za 
podpory Města Znojma a Jihomo-
ravského kraje.

VÝZVA ZAHRÁDKÁŘŮM
V  rámci výstavy se uskuteč-

ní soutěž Produkt roku, která 
je organizována ve spolupráci 
s odborným časopisem Receptář 
a kde budou drobní pěstitelé sou-
těžit o Nejkrásnější  jablko (3 ks), 
Nejkvalitnější plodovou zeleninu 
(3 ks), Nejzajímavější květ řeza-

né květiny a Nejlepší sterilované 
okurky (2 sklenice). 
Tyto vzorky mohou pěstitelé 
donést do štukových sálů Louc-
kého kláštera v  úterý 10. září 
nebo ve středu 11. září  v  době 
od 8 do 17 hod.
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Správné znění soutěžní tajenky z minulého čísla zní: Kdo se hádá o nedůležité, prohrává důležité.
Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Hanu Traxlerovou z Podmolí. Získává poukázku do Café Hall. Poukázka je k vyzvednutí do 14 dní po u veřejnění výherce, poté propadá. Vyluštěnou tajenku z tohoto čísla 
zasílejte na adresu: Znojemský týden, Pontassievská 10, 669 02, Znojmo, a to nejpozději do pátku 13. září do 12 hodin.
               Účastí v soutěži so uhlasíte se zveřejněním jména a adresy v novinách.

Jak šel čas
Vážení čtenáři, v minulém 
čísle (fotografi e vpravo) byly 
Milíčovice. Správnou odpo-
věď nám zaslal a byl vylo-
sován pan Vladimír Krejza 
ze Znojma. Vyhrává půlroční 
předplatné Znojemského týd-
ne. Gratulujeme.
Pokud poznáte, odkud po-
chází dnešní fotografi e, pište 
na: Znojemský týden, Pon-
tassievská 10, 669 02, Znoj-
mo nebo na redakce@znoj-
-tyden.cz, a to nejpozději do 
pátku 13. září do 12 hodin.
Účastí v soutěži souhlasíte se 
zveřejněním jména a adresy 
v novinách.

FOTO: archív Miloslavy 
Klimtové

NESOUTĚŽNÍ SUDOKU
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Svátek vína, hudby a dobré zábavy 
začíná v pátek 

ZNOJMO (jm). Dětský folklorní soubor Dyjavánek uvede v pátek 
13. září ve 14 hodin program Znojemského historického vinobraní na 
Masarykově náměstí ve Znojmě. Po slavnostních fanfárách od 15.15 
se začnou otevírat mázhauzy. V 16 hodin hraje Fleret se Zuzanou Šu-
lákovou. V 17.30 vystoupí country, folk a bluegrassová skupina Jelen, 
kterou v 19 vystřídá kapela Portless feat Henry D. Ve 20.30 přijde na 
tribunu král Jan Lucemburský se svojí chotí a družinou. Po soubojích 
rytířů začne ohňová show skupiny Pa-Li-Tchi. Od 22.30 hraje skupina 
Mandrage.  
Program na Horním náměstí zahájí ve 14.30 skupina Whispering 
Crowd, v 16 hraje dechová hudba Bludověnka, v 17.30 se představí 
raper Neny, v 19 vystoupí Kanci paní nadlesní a ve 21 hodin skupina 
05 a Radeček. Na Káře v 19 hodin koncertuje Urband a ve 21 Katarzia. 
Rytířské klání skupiny Rosáci zahájí ve 13 hodin program na Vác-
lavském náměstí, který pokračuje ve 14 koncertem dobové hudby 
Gnomus, v 15 historickým tancem Animata Dance, v 15.30 dobovou 
hudbou BraAgas. V 16.30 předvede šermířské umění družina Bravo 
a v 17.30 zazpívá Rabussa staré lidové písně, v 18.30 Euphorica středo-
věké písně a ve 22.20 opět hraje Gnomus.
Na pódiu na Mikulášském náměstí začíná ve 13 hodin rytířské klá-
ní v režii členů souboru Honorata. Šermířské umění zde ve 14 před-
vede Divadlo bez střechy, dobová hudba skupiny Krless zazní v  15, 
muzikanty v 16 vystřídá kejklíř Jonáš a toho pak v 16.30 historický 
šerm skupiny Herold, v 17 vystoupí šermíři ze spolku Honorata a v 18 
ze skupiny Albion. V 18.30 se představí znojemská skupina Lucrezia 
Borgia, která zahraje a zazpívá dobovou hudbu, ve  22 pokračuje In 
Flamenus + Arcus, což je koncert s ohňovou show. Rytířské jezdecké 
turnaje Divadelní a kaskadérské skupiny Štvanci začínají v 16 hodin 
na kolbišti v Horním parku. 
V sobotu 14. září vystoupí v 11 hodin na Masarykově náměstí Ond-
řej Fencl a Hromosvod, ve 13 Michal Prokop a Framus Five, ve 14.30 
přijde na tribunu král Jan Lucemburský s chotí a družinou a odehra-
jí se zde rytířské turnaje muž proti muži, v 16 zazpívá Pavel Callta, 
v 17.30 Miro Žbirka, v 19 hraje Mirai, ve 21 Olympic a ve 22 začíná 
ohňostroj Svět snů v podání Th eatrum Pyroboli. 
Na Horním náměstí v 11 vystoupí country skupina Květinka, ve 13 
dechovka Mistříňanka, v  15 Cimbálová muzika Antonína Stehlí-
ka, v 17 Big Band ZUŠ Znojmo, v 19 Brixtn, ve 20.30 Kabát revival. 
Na Káře v 15 zahrají Páni kluci, v 17 Nina Rosa, v 19 Gang ala Basta 
a v 21 Fast Food Orchestra. 
Rytířské klání v podání šermířů skupiny Honorata začíná na Václav-
ském náměstí v 11 hodin, v 11.30 zde vystoupí Komedianti na káře, 
ve 12 Herold, ve 12.30 skupina Euphorica se středověkými písněmi, 
v 16 zahraje skupina Clamortis středověký rock, v 17.30 Rabussa staré 
lidové písně, v 18.30 začíná šermířské vystoupení družiny Bravo, v 19 
koncert dobové hudby BraAgas, ve 20 hraje a zpívá skupina Lucrezia 
Borgia, ve 21 se představí Krless se středověkým nářezem a ve 21.45 
začíná ohňová show Neira.          
Na Mikulášském náměstí je na 11.30 připraveno rytířské klá-
ní skupiny Merlet, na 12 dobová hudba v  podání skupiny Holba, 

Nenechte si ujítNenechte si ujít
KINAKINA

Pondělí 9. září
16:30 ANGRY BIRDS VE FIL-
MU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zá-
keřní zelení vepři jsou opět ve 
při. Když se objeví nový nepří-
tel, který hrozí zničením Ptačího 
i Prasečího ostrova, ptáci i pra-
sata budou muset spojit síly. Su-
pertým bývalých zapřisáhlých 
nepřátel se vydává na misi, jejímž 
cílem je zachránit domovy ptáků 
i vepřů…
 
17:30, 18:30, 20:30 PŘES PRS-
TY 

Linda (PETRA HŘEBÍČKOVÁ) 
a Pavla (DENISA NESVAČI-
LOVÁ) jsou beachvolejbalové 
parťačky. Pavle ale začínají tikat 
biologické hodiny a hodlá co nej-
dříve otěhotnět. Bezdětná Linda 
to nechápe. Zvlášť, když se teď 
kvalifi kovaly na mistrovství Ev-
ropy! Všechno ale zamotá správ-
ce hřiště Jíra (JIŘÍ LANGMA-
JER)… Režie PETR KOLEČKO 
(MOST!)

19:30 TO KAPITOLA 2 
Pokračování nejúspěšnějšího ho-
roru všech dob! Uběhlo 27 let. 
Nyní již dospělí přátelé dávno 
žijí vlastní životy. Mike ale svo-
lává ostatní členy Klubu smolařů 
domů. Přestože jsou pozname-
naní hrůzami minulosti, musí 
každý z nich překonat svůj nejni-
ternější strach… A čelit klaunovi, 
který je nyní mnohem nebezpeč-
nější než kdy jindy!

Úterý 10. září
17:00 ANGRY BIRDS VE FIL-
MU 2 3D
18:00 PŘES PRSTY
19:00 TO KAPITOLA 2
20:00 PŘES PRSTY

Středa 11. září
16:30 ANGRY BIRDS VE FIL-
MU 2
17:30 PŘES PRSTY
18:30 PŘES PRSTY
19:30 TO KAPITOLA 2
20:30 PŘES PRSTY

Čtvrtek 12. září
17:00 PLAYMOBIL VE FILMU
CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA
Po Legu přichází fi lm s fi gurka-
mi Playmobil. Dva sourozence 
vtáhlo mocné kouzlo do velkého 
hračkového modelu města. Ná-
sleduje divoká cesta, která nemá 
žádné hranice. Projdou wester-
novým městečkem, potkají pi-
ráty, rytíře, dinosaury, Vikingy 
a všechny stopy směřují až do 
římského kolosea, kterému šéfuje 
zlovolný císař Maximus…

17:30 PANSTVÍ DOWNTON
CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA
Vyvrcholení slavné TV série. 
Panství poctí návštěvou sám ang-
lický král. Pro všechny je to život-
ní zážitek, na který se ti „nahoře“ 
i ti „dole“ musí dokonale připra-
vit. Jenže služebnictvo krále chce 
převzít kompetence místních, 
jelikož je považuje za neschopné. 
Domácí se ale rozhodnou rafi no-
vaně bránit a do toho všeho se 
navíc připlete láska…

19:00 NABARVENÉ PTÁČE
CELOSTÁTNÍ PREMIÉRA
Opus magnum režiséra VÁCLA-
VA MARHOULA podle světo-
známé knihy JERZY KOSIŃSKÉ-
HO. Ve snaze uchránit své dítě 
před masovým vyhlazováním 
Židů, posílají rodiče desetiletého 
syna k tetě na venkov. Teta však 
záhy umírá. Chlapec se tak musí 
sám protloukat nepřátelským 
světem… Hrají: PETR KOTLÁR, 
HARVEY KEITEL, STELLAN 
SKARSGAARD, UDO KIER 
a další.

FILMOVÝ KLUB
20:00 TAKOVÉ KRÁSNÉ ŠATY
Ve snaze zlepšit si den Sheila 

zabloudí do lehce podivného 
butiku. Červené šaty, které jí 
sugestivně nabídne prodavačka 
slečna Luckmoorová, jsou možná 
trochu odvážné, ale tak krásné! 
Bohužel jsou také prokleté. Čeho 
všeho jsou schopné? Přinesou 
Sheile štěstí, nebo záhubu? Divo-
ká asambláž svébytně autorského 
režiséra PETERA STRICKLAN-
DA.

Pátek 13. září
17:30 PLAYMOBIL VE FILMU
19:00 NABARVENÉ PTÁČE
19:30 PANSTVÍ DOWNTON

Sobota 14. září
17:30 PLAYMOBIL VE FILMU
18:30 NABARVENÉ PTÁČE
19:30 PANSTVÍ DOWNTON

Neděle 15. září
16:00 PLAYMOBIL VE FILMU
17:00 LVÍ KRÁL
V rozlehlé africké savaně se právě 
narodil budoucí panovník vše-
ho živého. Malý lví princ Simba 
zbožňuje svého otce, lvího krále 
Mufasu, a připravuje se na svou 
budoucí vládu. Avšak ne všichni 
se z malého Simby radují… Vel-
kolepá hraná verze animovaného 
příběhu, který před čtvrt stoletím 
okouzlil celý svět!

18:00 NABARVENÉ PTÁČE
19:00 PANSTVÍ DOWNTON

NOČNÍ KINO
20. 9., *21.00 - RAMBO: PO-
SLEDNÍ KREV
21. 9., *21.00 - AD ASTRA

FILMOVÝ KLUB
19. 9., Hlynur Pálmason: BÍLÝ 
BÍLÝ DEN
26. 9., Woody Allen: DEŠTIVÝ 
DEN V NEW YORKU

VÝSTAVYVÝSTAVY
Přednáškový sál Domu umění:
M   inoritský klášter:
Od 3. 7. 2018, Šťastný život v se-
cesi
21. 1. 2019 - 2. 2. 2020, PE-
CUNIA NON OLET ANEB 
PENÍZE NESMRDÍ. Výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
i starého fondu numismatické 
sbírky Jihomoravského muzea ve 
Znojmě od antiky po současnost.
Znojemský hrad:
7. 5. – 29. 9., Procitlé sklo - ta-
jemství šatovské brusírny
7. 5. – 29. 9., ZNOJMO 1809
Státní hrad Bítov:
3. 5. – 30. 9., Výstava fotografi í 
Fotoklubu Znojmo a 17. roční-
ku MSMO
3. 5. – 30. 9., Hračky za totáče 
aneb jak si hrály Husákovy děti
Restaurace Sapík Dobšice:
Od 11. 5., Od úsvitu do soumra-
ku – výstava fotografi í skupiny 
OVARt

KONCERTYKONCERTY
Gogo music klub *21:00:
20. 9., Rap live! FHN Family + 
DJ Loop

13. 9., *18:00, Tři sestry - Mo-
ravský Krumlov, 
www.trisestry.cz
21. 9., *19:00, Helena Vondráč-
ková - turné Dlouhá noc live! 
Dukla

PRO VINAŘEPRO VINAŘE
13.–14. 9., Ochutnávka vín 
VOC - Znojemský hrad, 
www.vocznojmo.cz
29. 4. - 29. 9., Týdny vinaře 
v Šaldorfských sklepech. Služba 
vinařů pro návštěvníky Nového 
Šaldorfu-Sedlešovic. Každý den v 
týdnu je pro vás otevřeno od 17 
do 21 hodin alespoň u jednoho 
vinaře.
4.-27. 10., Vlkova věž, Kollárova 
385/6, Znojmo. Informace o vi-
nařstvích VOC Znojmo a vinař-
ských akcích ve Znojmě a okolí. 
Zde lze ochutnat všechna vína 
VOC Znojmo na jednom místě. 
www.vocznojmo.cz
12. 4. – 29. 9., Šatov, sklepní uli-
ce a okolí. Každý týden si v Ša-
tově budou místní drobní vinaři 
střídat službu otevřených sklepů, 
aby pocestným zaručili alespoň 
jeden otevřený sklípek, kde hos-
ty obslouží a nalijí jim svá skvělá 
vína. Rozpis jednotlivých vina-
řů bude zveřejněn na webových 
stránkách sdružení - www.vina-
risatov.cz, tel.: 602 545 594.

RŮZNÉRŮZNÉ
6. 9 – 11. 9., Dny evropského dě-
dictví (European Heritage Days) 
každoročně v měsíci září oteví-
rají nejširší veřejnosti brány nej-
zajímavějších památek, budov, 
objektů a prostor, včetně těch, 
které jsou jinak nepřístupné. 
www.znojmocity.cz
13.–15. 9., Znojemské historic-
ké vinobraní, 
Hlavní tribuna, pátek 13. 9.:
14:00 Dětský folklorní soubor 
Dyjavánek
15:00 Zahájení ZHV
16:00 Fleret a Zuzana Šuláková
17:30 Jelen
19:00 Portless
20:30 Příchod krále Jana Lucem-
burského s průvodem
22:30 Mandrage
Hlavní tribuna, sobota 14. 9.:
11:00 Hromosvod
13:00 Michal Prokop & Framus 
Five
14:30 Příchod krále Jana Lucem-
burského s průvodem
16:00 Pavel Callta
17:30 Miro Žbirka
19:00 Mirai
21:00 Olympic
22:00 Ohňostroj Th eatrum Py-
roboli

Zpracoval: -mm-

POZVÁNKYPOZVÁNKY

Další pozvánky najdete na straně 15. 

Knihkupectví

Comenius
Kovářská 4, Znojmo

T.: 515 224 272, 603 205 763

info@knihkupectvicomenius.cz

www. knihkupectvicomenius.cz

NEVÍTANÝ HOST
Uniknout stresu a starostem a nalézt na víkend útočiště 

v útulném, luxusním hotelu na venkově - to zní dokonale.

ALE PAK UDEŘÍ BOUŘE A Z ÚTOČIŠTĚ SE STANE 

PAST. PAST, VE KTERÉ SE ZAČNOU DÍT NEHODY.

NEBO VRAŽDY?

Sněhu, mrtvol a paniky přibývá a zbylým hostům nezbývá 

než doufat, že přežijí bouři... i jeden druhého.

DPC 299 Kč
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V našem balkánském putování 
jsme se na zpáteční cestě po krát-
kém řeckém intermezzu vrátili 
do Albánie, abychom směřovali 
k hranicím s Makedonií (ofi ciální 
název Severní Makedonie nechá-
me politikům). Pokračovali jsme 
nyní do kopce k městečku Les-
kovik, zaregistrovali jsme několik 
přejetých hadů a kochali se krá-
sou okolních hor. Po levé straně 
jsme měli národní parky Hotova 
a Piskal – Shqeri, po pravé ruce 
pak pohraniční pohoří s Řeckem. 
Cesta za Leskovikem směrem na 
Borove a Erseke už se místy po-
vážlivě zužovala, ale vzhledem 
k minimálnímu provozu to nebyl 
velký problém. Kdo zná úzkou 
asfaltku vedoucí od Koberova 
mlýna nahoru do Zblovic, ten 
získá nejlepší představu o tom, 
jak tato albánská silnice přibliž-
ně vypadala. Akorát, že to ne-
byl úsek pár set metrů, ale třeba 
dvacet kilometrů. U farmy Sotira 
v jednom z malebných údolí jsme 
pak dokonce potkali automobil 
s českou registrační značkou 
a také několik rakouských motor-
kářů. Cesta nahoru dolů s mnoha 
serpentinami ubíhala jen pomalu, 
ale nakonec jsme přece jen přije-
li do Erseke. V tomto městečku 
jsme se na chvíli zastavili, ale nic 
zvláštního nás tu nepotkalo. Chtěl 
jsem si zde koupit ještě nějaké 
místní pomeranče, ale kupodivu 
je tady neměli. Zřejmě je prodá-
vají jen v místech, kde se pěstují. 
Z Erseke jsme pokračovali na 
Korću, ale tam už jsme se nezas-
tavovali. Plánovali jsme, že pře-
spíme v Makedonii, a čas už se 
vzhledem ke zdržení na celnicích 
i pomalé cestě horami povážlivě 
nachyloval. Po cestě jsem si ještě 
nakoupil u stánku vedle silnice 
obří fazole. Kilo vycházelo asi 
na sedmdesát korun, což nebylo 
úplně nejlevnější, ale když jsem 
si z nich pak dělal doma polév-
ku, nelitoval jsem. Bohužel, když 
jsme dojeli k Ohridskému jezeru, 
zatáhlo se a začalo poprchávat. 
Za této situace jsme neměli chuť 
zastavit třeba u některé z míst-
ních rybářských bašt a jeli jsme 
dál. Kolem jezera spousta mla-
dých kluků nabízela ryby. Byly to 
pěkné kousky, ale co s nimi, když 
nás ještě čekala dlouhá cesta. 
Na kopci nad Ohridským jeze-
rem jsme pak překročili hranice 
do Makedonie. Bez nějakého 
zvláštního zážitku. Makedonský 
celník, když jsem mu podával 
pasy a technický průkaz, který 
na balkánských hranicích vyža-
dovali všude, na mě ještě houkl: 
„Daj zelenou kartu,“ a znělo mi 
to skoro jako čeština. Albánie je 
tedy defi nitivně za námi, ale naše 
cesta ještě nekončila. 
Od Ohridského jezera jsme 

směřovali na sever směr Skopje. 
Dálnice zde byla teprve ve vý-
stavbě, a tak jsme jeli převážně 
po obousměrné silnici, ale širo-
ké a bezproblémové. Albánské 
vlajky u domů podél cest dávaly 
najevo, že i tady v Makedonii žije 
albánská menšina, která ovšem 
na rozdíl od sousedního Kosova 
nezávislost nezískala. Asi po sto 
ujetých kilometrech v Makedonii 
jsme se začali poohlížet po uby-
tování. Motoresty podél magist-
rály jsme zavrhli a rozhodli jsme 
se sjet do nějakého města. Do 
oka nám padl Gostivar, což nám 
přišlo jako příjemné jméno pro 
turisty. Přejeli jsme řeku Vardar 
a odbočili do centra. Hned na 
první pohled bylo vidět, že tady 
žije silná muslimská menšina či 
spíše většina. Ať je to, jak chce, 
přece jen to v našinci nevyvolává 
právě příjemné pocity. První ho-
tel, u kterého jsme zastavili, nebyl 
v provozu, a tak jsme hledali další. 
Oproti slunnému jihu, kde jsme 
trávili posledních pár dní, tady 
bylo zamračeno a spustil se déšť, 
což k atmosféře také nepřidávalo. 
Projeli jsme centrem a na opač-
ném konci města jsme našli další 
hotel, který se nám zdál přimě-
řený. Když jsme zastavili, spustil 
se takový liják provázený krou-
pami, že jsme se zdráhali v tom 
nečase absolvovat těch pár metrů 
z parkoviště k hotelovým dveřím. 
Asi po čtvrthodině čekání déšť 

i kroupy poněkud polevily, tak-
že jsem se odhodlal doběhnout 
na recepci. Snědý mladík nám 
anglicky nabídl pokoj pro tři za 
60 euro. Po albánských cenách 
jsem se na tuto nabídku moc ne-
tvářil a řekl jsem, že se jdu pora-
dit s přáteli. Vzhledem k tomu, že 
se již blížil večer, jsme ale o ně-
jaké cestě dál neuvažovali. Když 
jsme se už všichni tři vrátili ke 
dveřím, prozatím bez bagáže, 
mladík řekl, že mluvil po telefo-
nu s šéfem hotelu a že ten pokoj 
můžeme mít za 45 euro, což jsme 
kvitovali s povděkem. 
Hotelový pokoj byl spíše velkým 
apartmánem se čtyřmi postelemi 
a kuchyňkou, takže ta cena neby-
la špatná. Poté, co jsme se ubyto-
vali, rozhodli jsme se pro večeři 
v místní restauraci. Na jídelním 
lístku nás zaujala pizza. Ale poté, 
co jsme si ji objednali, stejný mla-
dík, který nás ubytovával, přišel 
z kuchyně oznámit, že pizza není. 
V patách za ním přišel kuchař, 
omlouval se a nabídl, že nám 
udělá něco jako kuře s omáčkou 
a oblohu. To kuře a omáčka po-
dobně jako některá další slova 
v jeho mluvě mi zněla až příliš 
česky, tak jsem ho pochválil, že 
mluví dobře česky. Číšník, který 
byl zřejmě místní Albánec, hned 
podotkl, že se mu to mluví čes-
ky, když je makedonština skoro 
jako čeština, ale kuchař podal 
záhy vysvětlení: „Můj táta žije ve 

Vídni, já jsem tam s ním nějaký 
čas bydlel a jezdil jsem na Mo-
ravu do takového města za ob-
chodem, jak se jen jmenovalo...“ 
Chvíli přemýšlel a pak dodal: „Jó, 
Brno!“ Rozesmálo nás, že jméno 
moravské metropole musel lo-
vit dlouho z paměti, a když jsme 
řekli, že bydlíme kousek od Brna 
ve Znojmě, hned řekl, že Znojmo 
zná taky, protože přes ně jezdil. 
Připravil nám pak kousky kuřete 
ve smetanové omáčce s hranol-
kami a zeleninou. Bylo to chutné 
a stálo to na naše peníze asi stov-
ku. Po večeři jsme si chtěli dát 
pivo, ale řekli nám, že je nemají. 
Neměli ani víno, žádný alkohol. 
Hosté, kteří zde seděli na kryté 
zahrádce, před sebou měli vesměs 
jen kafe a vodu. Kolega Leoš se 
nechtěl smířit s tím, že by večeři 
nezapil pivem a odběhl k soused-
ní benzínce. Vrátil se ale s prázd-
nou, neměli tam ani plechovkové 
pivo. Když jsme pak brzy nad 
ránem odjížděli a já chtěl u té 
benzínky natankovat, prohlásil 
rezolutně: „Tady ne, to je nekřes-
ťanská pumpa.“ Měl ale smůlu, 
i když jsme pak zvolili jinou, ani 
tam pivo neměli. Možná to víc 
než s tím, že jsme v muslimské 
části země, souviselo se zákazem 
prodeje alkoholu v Makedonii 
mezi 21. a 6. hodinou, o kterémž-
to opatření jsme do té doby ne-
měli ani potuchy. A tak pro nás 
zůstane tajemstvím, jakou chuť 

má třeba Skopsko pivo nebo pro-
lepské Krali Marko.
Hned na okraji Gostivaru jsme na-
jeli na autostrádu pojmenovanou 
Majka Tereza. Chvíli jsem přemýš-
lel nad tím názvem. Je mi samozřej-
mě známo, že habsburská monar-
chie balkánským národům často 
pomáhala v boji proti Turkům, ale 
že by zrovna Marii Terezii, která 
musela bojovat na jiných frontách, 
tady měli v takové úctě? Pak jsem 
si ale vzpomněl na jedno nepříliš 
slušné jihoslovanské rčení a to, že 
slovo Majka není Marie, ale matka, 
a dálnice tedy nese jméno Matky 
Terezy. Teprve teď jsme si uvědo-
mili, že se jménem této albánské 
rodačky jsme se vlastně v Albánii 
nikde nepotkali. Možná to byla ná-
hoda, možná tam její kult není ta-
kový jako jinde ve světě, třeba tady 
v Makedonii, kde po ní pojme-
novali nejdůležitější komunikaci 
v zemi. 
Po dálnici Matky Terezy jsme 
tedy směřovali k srbským hrani-
cím. Byla to cesta přerušována 
četnými mýtnými branami, které 
byly snad každých deset, dvacet 
kilometrů. Poplatek byl zpravi-
dla jedno euro. Ještě za tmy jsme 
dojeli na makedonsko-srbské 
hranice a pokračovali po dálni-
ci směrem na Bělehrad. Zavrhli 
jsme nápad připsat si další čárku 
do naší balkánské cesty a podívat 
se do Sofi e, kam to bylo jen něco 
přes sto kilometrů, a obdivovali 

úsilí budovat dálnice v tak ná-
ročném terénu, jaký v této části 
Balkánu je. Když jsme to porov-
nali se situací u nás, jaké problé-
my tady jsou se stavbou dálnice 
v podstatě na placce, museli jsme 
se jen trpce usmívat. A na rozdíl 
od chorvatské nebyla ta srbská 
dálnice ani tak drahá. Mýtné tady 
vyšlo zhruba na třetinu. 
Na jihu Srbska nás také zaujal 
název řeky, kolem které dálnice 
vedla: Južna Morava. Po svém 
soutoku se Zapadnou Moravou 
pak tvoří Velikou Moravu, která 
ústí do Dunaje, podobně jako 
ta naše Morava o pár set kilo-
metrů severněji proti proudu. A 
protože my už toužili být co nej-
rychleji na té naší jižní Moravě, 
Srbskem jsme profrčeli během 
pár hodin a větší přestávku jsme 
udělali až v maďarském Szegedu. 
Městem vyhlášeným paprikou a 
klobáskami, ostatně stejně jako 
celé Maďarsko. Tady prý jsou 
ale tyto pochutiny nejlepší, tak-
že provádíme povinný nákup a 
pak už směřujeme rovnou domů. 
Navzdory tomu, že je pátek od-
poledne, nenarazíme ani na ma-
ďarské dálnici, ani na té rakouské 
včetně Vídně na žádný dopravní 
problém, a tak dojíždíme v pod-
večer do Znojma a můžeme re-
kapitulovat. Za sebou máme přes 
3 500 ujetých km, deset navštíve-
ných zemí a hlavně kupu zážitků. 
                          František Střecha

Albánie, nepříliš známá, ale krásná (5)Albánie, nepříliš známá, ale krásná (5)

Hory na pomezí Albánie a Řecka nám trochu připomněly knihu Hanzelky a Zikmunda Přes Kordillery. 

Albánie, náš věrný přítel
Na závěr našeho seriálu si dovo-
líme krátký exkurs do historie 
země, která je velmi zajímavá 
a pohnutá. Obyvatelé Albánie 
jsou potomky Illyrů, kteří v těch-
to místech žili již v době bron-
zové, a tak je lze označit za pra-
původní Evropany, kteří později 
profi tovali z kontaktů s vyspělou 
řeckou civilizací, jejíž stopy lze 
v Albánii dodnes spatřit. Později 
se Albánie stala součástí Římské 
říše a po jejím rozpadu se zde 
vlivy střídaly. Vedle Byzance toto 
území ovládal krátce také Bul-
harský stát, Benátská republika, 
normanská Sicílie, Srbské krá-
lovství, případně měli Albánci 
vlastní státní útvar (poprvé ve 
12. století). Řecké a jihoslovanské 
vlivy jsou patrné nejen v názvech 
některých sídel, ale také v tom, 
že Albánci přijali pravoslavnou 
verzi křesťanství. Společně s již-
ními Slovany a Maďary pak Al-
bánci bojovali v osudné bitvě na 

Kosově poli proti Turkům, ale 
přestože se podařilo zabít sultána 
Murada, Turci nakonec zvítězili 
a vyvrátili srbský stát a pokusili 
se ovládnout i Albánii. To se jim 
povedlo až po dlouhých desetile-
tích bojů, když poslední pevnost 
Rozafat padla až v roce 1479, tedy 
devadesát let po bitvě na Kosově 
poli. Během válek proti Turkům 
se vyznamenal národní hrdina 
Skanderbeg, jehož otec ho musel 
vydat na turecký dvůr jako rukoj-
mí. Skanderbeg ale později od 
Turků zběhl a úspěšně se postavil 
do čela protitureckého odboje, 
který pokračoval i po jeho smrti. 
Skanderbega dodnes v Albánii 
připomíná řada památek a názvů, 
my jsme se seznámili hlavně s 
jemným koňakem stejného jmé-
na. 
Přes statečný odboj nakonec 
Turci Albánii na 450 let ovládli. 
Během dlouhé nadvlády bylo asi 
sedmdesát procent obyvatelstva 

islamizováno. Za tureckého pa-
nování se Albánci začali ve vět-
ší míře usazovat v Kosovu (od 
17. století), čímž bylo zaděláno 
na pozdější problém. Nezávislost 
Albánci získali po první balkán-
ské válce v roce 1912 a po první 
světové válce byla potvrzena. 
Největší vliv v zemi měli Italové, 
kteří Albánii během druhé svě-
tové války okupovali,  a v roce 
1943 je nahradili Němci. Proti 
oběma okupantům vznikl party-
zánský odboj, jehož nejvýrazněj-
ší postavou se stal Enver Hodža. 
Pocházel z muslimské rodiny, 
vystudoval na pařížské Sorbon-
ně, ale přiklonil se k socialismu, 
v němž spatřoval největší šanci jak 
napravit zaostalost své země. Po 
válce se nakrátko Albánie spojila 
s Jugoslávií, ale podle Hodžova 
mínění chtěli Jugoslávci využívat 
jeho zemi jen jako zdroj laciných 
surovin, a tak zvolil vlastní cestu 
a s Jugoslávií se rozešel. Hodžovi 

se během prvních zhruba dvace-
ti let opravdu povedlo zaostalost 
Albánie, kde byla ještě před dru-
hou světovou válkou pětasedm-
desátiprocentní negramotnost, 
překonat. Zavedl bezplatné škol-
ství i zdravotnictví, podporoval 
rozvoj průmyslu i zemědělství. 
Zároveň ale chtěl pro Albánii 
absolutní nezávislost, a tak se po-
stupně země dostala do téměř to-
tální izolace. Poslední kapkou pro 
něj byla okupace Československa 
v roce 1968. Na protest proti ní 
Hodža s Albánií vystoupil z Var-
šavské smlouvy, což byl vůbec 
nejvyšší výraz podpory, jakého se 
naší zemi tehdy dostalo. V době 
normalizace to ale pochopitelně 
nebylo u nás příliš oblíbené téma. 
S Československem, jako jednou 
z mála zemí, pak Albánie nadále 
udržovala alespoň hospodářské 
styky, tvořily 25 % jejího zahra-
ničního obchodu. Po sovětské 
okupaci Československa u Ho-

dži také naplno propukla (nutno 
říct, že v kontextu maďarských i 
československých zkušeností čás-
tečně oprávněná) paranoia z na-
padení jeho země. V té době začal 
ve velkém v celé zemi budovat 
bunkry. Nakonec připadal jeden 
na každé čtyři obyvatele, což bylo 
i cílem, aby každý Albánec měl 
svůj bunkr. Bohužel to zemi znač-
ně fi nančně vyčerpalo a po letech 
rozvoje a prosperity Albánie opět 
upadala, což se zvýraznilo po 
roce 1978, kdy ztratila i posled-
ního spojence – Čínu –, která se 
přiklonila ke „kapitalistickému“ 
modelu komunismu. Hodža 
skončil jako většina diktátorů. 
Od prvních ušlechtilých myšle-
nek, nadšení a budování nakonec 
dovedl svůj stát opět do chudoby. 
Z našeho pohledu mu může slou-
žit ke cti, že zemi sekularizoval. 
Ač sám původem muslim, s is-
lámem se ve své zemi vypořádal 
opravdu důkladně a ani masová 

podpora Saudů v devadesátých 
letech minulého století a stavba 
nových mešit příliš k renesanci is-
lámu v Albánii nevedla. Na rozdíl 
od sousedních postjugoslávských 
zemí zde žádné výrazné projevy 
islámu například v podobě ošát-
kovaných žen nespatříte. V zemi 
jsou naopak běžné křesťanské 
svatostánky, i když také projevy 
tohoto náboženství Hodža během 
svého života potlačoval. 
Po Hodžově smrti v roce 1985 
ještě několik let vládl v zemi au-
toritativní režim, ale v kontextu se 
změnami v celé východní Evropě 
i zde v roce 1991 padl. Země se 
pak po různých peripetiích vy-
dala cestou otevírání světu, což 
je dodnes patrné v touze většiny 
Albánců po vstupu do Evrop-
ské unie, jejíž vlajky je zde vidět 
takřka na každém kroku na roz-
díl třeba od situace u nás, kde je 
většina obyvatel k Evropské unii 
skeptická.       
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Promenádní koncert posunul 
kalendář o sto let zpět

Mým snem je stát se jednou na jevišti 
Dvořákovou Rusalkou,

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE. 
Moravskobudějovické kulturní 
léto 2019 nabídlo při závěrečném 
Koncertu nejen fi lmových me-
lodií v nastudování Filharmonie 
Gustava Mahlera možnost blíže 
poznat zpěv sopranistky Miro-
slavy Časarové, která je navíc ro-
dačkou z Vysočiny. Naše domácí 
nastupující pěvkyně si v čase po 
zvukové zkoušce před koncen-
trací na slavnostní večer našla 
čas i pro čtenáře Znojemského 
týdne a prozradila nejenom něco 
z umělecké kuchyně, ale také svůj 
profesní sen nebo to, že letos si 
konečně užila prázdniny a léto se 
svými nejbližšími.

Jak dlouho již spolupracujete 
s Filharmonií Gustava Mahle-
ra Jihlava a s dirigentem Jiřím 
Jakešem?
Já už ani nevím, od kterého roku. 
Může to být zpátky tak něco ko-
lem čtyřech let. Je to hudební  
těleso vynikajících muzikantů 
a skvělého pana dirigenta, s kte-
rým jsme si sedli jak hudebně, 
tak lidsky, a jsem ráda, že se opě-
tovně zveme k další spolupráci, 
protože nás ta spolupráce těší.

Jste hostující nebo stálou só-
listkou Filharmonie Gustava 
Mahlera?
Já si troufám říci, že jsem stálou 
hostující sólistkou.

Kromě toho, že jezdíte po kon-
certních programech a nejen 
 s Filharmonií Gustava Mahle-
ra, jste také operní či operetní 
divou. Hrajete hned v několi-
ka našich divadlech a máte na 
svém kontě nastudováno více 
než jednu desítku významných 
rolí z toho nejznámějšího re-
pertoáru. Na kterou ze svých 
roli jste nejvíc hrdá?
Na každou! Opravdu na každou, 
protože každá role, když jí udě-

láte pořádně, tak jak má být, tak 
je  každá role nesmírně těžká; ale 
vždycky to jsou ty počáteční role; 
a to jsou pro mě Čardášová prin-
cezna v Plzni a Aida v Liberci. 
Ostatně Aida je i můj soukromý 
Mount Everest, jak se říká. A je 
stále! Stále a stále se na ní hodně 
učím a stále se ji snažím zdolávat 
a ona mě velmi, velmi učí  pořád 
a pořád do kola, takže to bude asi 
Aida.

Účinkujete v dalekém Liberci 
v Divadle Františka Xavera Šal-
dy, v daleké Rockopeře Praha  
nebo v dalekém Divadle Josefa 
Kajetána Tyla v krajské Plzni. 
Něco bližšího byste neměla, 
kam se na vás můžeme jet po-
dívat? Nehrajte v něčem v Brně 
nebo v Horáckém divadle Jihla-
va či jinde na Vysočině, kde jste 
se narodila?
Je to tím, že sice pocházím tady 
z malé vesničky na Vysočině 
z Křepin, ale pak jsem šla na vy-
sokou školu do Prahy. A v Praze 
jsem i zůstala, takže Liberec i Pl-
zeň jsou pro mě hodinka cesty 
a nemusím to řešit. Ale na Vyso-
čině nejčastěji vystupuji s Filhar-

monií Gustava Mahlera a co se 
týká těch zmíněných divadel, 
tak zatím se mi ještě nepoštěstilo 
tam víc prorazit, ale věřím, že se 
to stane.

Co je pro vás snazší, hrát a zpí-
vat kus, který je známý, nebo 
ten, který před vámi dosud ještě 
nikdy nikdo nenahrál, neinter-
pretoval?
Ono to má všechno dvě strany. 
Když si vezmete něco hodně zná-
mého, co lidi znají, tak výhoda je, 
že máte k dispozici miliony na-
hrávek, nastudování, ze kterých 
můžete čerpat inspirace, které 
vám pomohou při studiu, ale na 
druhou stranu to je i onen mi-
lion vynikajících zpěvaček, které 
to zpívaly před vámi, a všichni 
lidi vás s nimi logicky srovnáva-
jí. Když máte něco neznámého, 
tak nemáte možnost nahrávek 
a studia a musíte opravdu na tom 
pracovat. Doma si to sám hrát 
a souběžně  pracovat s korepeti-
torem. To mi ale nevadí, to mě 
baví, protože na druhou stra-
nu tak lidé dostanou příležitost 
slyšet vás, to jak vy jste to pojal 
a nesrovnávají vás s nikým jiným. 

Ono oboje má něco do sebe. Já 
hodně dělám soudobou hudbu 
a spolupracuji s úžasným hudeb-
ním skladatelem Janem Zástěrou 
a s Hudbou Hradní stráže. Dělám 
s nimi spousty nových věcí, které 
do té doby nikdy nikdo nezazpí-
val a nehrál, což je zároveň těžké 
a zároveň je to skvělé.

A co vás baví zpívat víc? Operu, 
operetu a nebo ten tolik profl á-
klý a zatracovaný muzikál?
Baví mě zpívat právě to, co v tu 
danou chvíli zpívám. Když mě 
čeká operní představení, tak 
úplně miluji operu a když mě 
čeká opereta, tak miluji opere-
tu. Ostatně já mám moc ráda 
operetu. Je to pro  mě totiž taky 
hodně aerobic, protože umělec 
v operetě hodně tancuje a hodně 
mluví. Dneska je opereta hodně 
podceňovaná a přitom je mnoh-
dy daleko náročnější než opera! 
V opeře si jako umělec nasta-
víte hlas a pak v tom jedete, ale 
v operetě do toho pořád mluvíte 
a tančíte, což vás různě rozhazu-
je. A muzikál? Já jsem měla tu 
čest účinkovat ve Fantomu ope-
ry sira Arthura Lloyda Webera 

a tam mě nejvíc bavilo to, že jsem 
odehrála přes 380 představení 
a ještě se mi to neoposlouchalo.

A máte nějakou svou vysněnou 
roli, kterou byste si chtěla za-
hrát a zazpívat? Ať už operní, 
muzikálovou nebo operetní?
Každá role, která mě potká, je 
mou vysněnou rolí, každá, kte-
rá mě čeká, protože dneska je té 
práce opravdu málo a vynikají-
cích zpěvaček je u nás tolik. Kaž-
dá role, která k vám přijde, musí 
být vaše vysněná a musíte k ní 
i přistupovat jako k vysněné roli, 
protože pak to nemusíte dělat 
a ani nemůže do té role dát 
všechno to, co si zaslouží.

Určitě nějakou nejvíc vysněnou 
roli máte. Prozraďte, koho byste 
si na jevišti zahrála nejraději? 
Kým byste byla v divadle nej-
šťastnější? Je to Janáčkova Je-
nůfa, Smetanova Libuše nebo 
Bizetova Carmen? Nebo snad 
jiná?
Já vás zklamu, je to ta úplně nej-
profl áknutější role, jaká v mém 
hlasovém oboru může být, a ta 
mě opravdu ještě nepotkala, a tou 
je Dvořákova Rusalka. Tuhle roli 
bych si skutečně moc přála.

Pokud se ale nepletu, v Rusalce 
jste už několikrát hrála...  
Já miluji Antonína Dvořáka, je 
pro mě velikou láskou, napros-
tou, dokonce tak velkou, že jsem 
po něm pojmenovala svého syna. 
Navíc ve světě je Dvořák úplně 
to nejvíc a Rusalka taky. Ano, já 
už zpívala v Rusalce žínku, taky 
kněžnu i kuchtíka. Všichni si už 
ze mě i dělají srandu, že mi z Ru-
salky chybí už jenom vodník, ale 
tou rolí, která se mi stále ještě vy-
hýbá je právě ta Rusalka.

A na koncertních pódiích raději 
zpíváte árie v českém překladu 

nebo v originále?
Vždycky zpívám všechno v origi-
nále, už kvůli autorským právům 
a navíc v originále to jako samo-
statná árie nejlépe vyzní.

Náš rozhovor spolu vedeme na 
sklonku léta. Stihla jste vůbec 
letos dovolenou? 
Letos se mi stalo to, co se mi sta-
lo málokterý rok předtím. Byla 
jsem skoro téměř pořád doma 
a  bylo to naprosto úžasné, pro-
tože mám dvě malé děti a fantas-
tického manžela, který je učitel. 
Ano, měla jsem mezi tím sem 
tam nějaký koncert, ale my jako 
rodina jsme letos v létě oprav-
du byli pět týdnu spolu. Máme 
chalupu v Orlických horách, tak-
že jsme byli tam nebo jsme byli 
u našich v Křepinách na Vysoči-
ně. Letos jsem si dovolenou užila 
a ještě užívám. Chodíme na 
houby, hraju si s dětma, natírám 
chalupu, opaluji okna, natírám 
dveře, lakuji, dělám všechno, co 
je zapotřebí. Prostě letos je to 
úžasný.

Tento rozhovor vzniká pro čtená-
ře Znojemského týdne. Byla jste 
někdy u nás na Znojemsku, třeba 
jen na Vranovské přehradě?
Ve Znojmě jsme v některém kos-
tele hráli s libereckým divadlem 
oratorium Svatá Ludmila. Je to 
můj tolik milovaný Antonín Dvo-
řák a byla to nádherná akce. My-
slím, že to je tak tři roky zpátky. 

To už je přeci jen poměrně 
dlouho, chtěla byjste tedy něco 
našim čtenářům nebo návštěv-
níkům Moravskobudějovického 
kulturního léta závěrem sdělit? 
Něco jim říci? Něco popřát?
Ať poslouchají hudbu, ať si zpíva-
jí a ať si čtou, protože tím si roz-
šiřují obzory a dostávají i dobrou 
náladu.
                       Děkuji za rozhovor.

prozrazuje sopranistka Miroslava Časarová v rozhovoru Daniela Rubeše

Daniel Rubeš
ZNOJMO. Hudební skupina Lu-
crezia Borgia, věnující se interpre-
taci dobových skladeb a soudobé 
historické muzice, patří již mezi 
stálice na domácím uměleckém 
poli a její věhlas už dávno přesáhl 
jak hranice našeho okresu, kde 
se zrodila, tak hranice jihomo-
ravského kraje, odkud pochází. 
Vše dokazuje nejenom nový klip 
kapely vzniknuvší na motivy no-
toricky známého husitského cho-
rálu Ktož sú boží bojovníci, jenž 
formace oblékla do nového ba 
přímo tvrdého rockového hávu, 
ale také krátký hudební fi lm na-

zvaný Husité. Antonín Maceček, 
vůdčí osobnost kapely je autorem 
většiny skladeb jejího  reper-
toáru a tentokrát se podepsal i 
pod režii obou audiovizuálních 
děl, které ve velkém sále znojem-
ského kina Svět i coby moderátor 
před přítomným publikem uvedl 
v život. Vám, co jste v kině Svět 
při projekci obou snímků na vel-
kém širokoúhlém plátně chyběli 
a vidět byjste je chtěli, zbývá už 
jen možnost najít si je na inter-
netových serverech, kam byly v 
půlce prvního záříjového týdne 
pro veřejné zhlédnutí, stahování 
a sdílení uvolněny.  

ZNOJMO (chaf). Jak už se stalo 
tradicí, promenádní koncert or-
ganizovaný znojemským Okraš-
lovacím spolkem vždy v první 
zářijovou neděli oživí horní 
znojemský park. Ani letos tomu 
nebylo jinak. Dámy v róbách 

a pánové ve fracích dali vzpome-
nout na dobu před sto i více lety, 
a když se k tomu přidá výtečná 
hudba mnohohlavé Městské ka-
pely Retz, toto nedělní odpoled-
ne ve Znojmě stálo opět za to.  
   FOTO: chaf

Lucrezia Borgia má 
film a nový klip 

Vidět nový klip Lucrezie Borgie a zároveň i krátký hudební fi lm 
Husité si nenechala ujít zhruba stovka znojmáků.
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Pro kosmetický salon Dajána pracující se značkovou 
kosmetikou přijmeme pedikérku + manikérku 

a kosmetičku. Bližší info na tel.: 775 687182.

Inzerce

AUTO-MOTO - PRODEJ
Litá kola 5x112 se skoro novými 
letními pneu Dunlop 245/45/
R18. Byly na Audi A6, pasuji na 
VW, Skoda, Seat, Audi. Cena do-
hodou. Tel.: 723 206 032. 

AUTO-MOTO - KOUPĚ
Auto do 30 000 Kč i bez STK. 
T.: 605131 973.
Nabídněte Vaše staré auto, 
cena dohodou. Volejte zdarma. 
T.: 800 992 992. 

RŮZNÉ - PRODEJ
Prodám starou historickou taš-
ku bobrovku. Jindřich Čoupek 
T.: 731 402 652. 

RŮZNÉ - KOUPĚ
Koupím staré peřiny a nedrané 
peří T.: 721 469 234.

SLUŽBY
Příjmu brigádníky na 
sběr papriky, 100 Kč/ hod. 
Tel.: 725 761 082.

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY
Prodám pšenici, ječmen, seno, 
slámu ječmennou i pšeničnou. 
T.: 724 823 154. 
Prodám pšenici a ječmen á 500 
Kč/q, Sedlešovice. 
T.: 723 463 187. 

Prodám sazenice jahod, stá-
leplodící 8 Kč a jednouplodící 
5 Kč. 
T.: 704 483 908 večer. 
Prodám sazenice jahod a statici 
tatariku. Míšovice 321 
T.: 732 156 976. 
Prodám brambory: krmné 
3,- Kč, konzumní 10,- Kč. Jind-
řich Čoupek. Tel.: 731 402. 

ZAMĚSTNÁNÍ
Zdravotní sestra (49 let) hledá 
práci v ambulanci. 25 let praxe 
u lůžka. T.: 736 747 842. 
Příjmu brigádníky na sběr papri-
ky, 100 Kč/ hod. Tel.: 725 761 082. 

SEZNÁMENÍ
Hledám ženu od 60 do 70 let. T.: 
604 458 995. 
Moc rád bych našel hodnou, 
slušnou a příjemnou ženu okolo 
50 let ze Znojma a blízkého oko-
lí. Jsem 62/185. V případě zájmu 
SMS: 605 584 710. 
Muž, 46, šikovný pohodář hle-
dá štíhlou a hodnou dívku nebo 
ženu. T.: 606 158 994. 
Hledám kapitána pro společnou 
plavbu životem. Žena, SŠ, 54 let, 
štíhlá. 
Kontakt: Blue.71@seznam.cz. 

Pan Ladislav Vybíral *1967 Sedlešovice
Paní Hana Dvořáková *1923 Znojmo
Paní Anna Stropková *1938 Oleksovice
Pan Stanislav Cejnek *1955 Znojmo
Paní Marie Soukopová *1926 Znojmo
Paní Danuše Kunešová  *1938 Znojmo
Pan Petr Paseka *1978 Havraníky
Paní Marie Koudelková *1935 Šatov
Pan Antonín Maceček *1942 Chvalovice
Paní Ludmila Leinbergerová   *1934 Zálesí
Paní Alžběta Šinková *1926 Šatov

Paní Libuše Adámková 1930 Višňové                                                                                               
Pan Luboš Brabec 1956 Hostěradice       
Paní Jana Ševčíková 1944 Znojmo           
Pan Karel Stehlík 1956 Jaroslavice
Pan Antonín Klíč 1933 Znojmo                               
Pan Jindřich Povolný 1931 Znojmo 
Pan Miroslav Hándl 1941 Znojmo  
Pan Zdeněk Vaculík 1940 Znojmo 
Pan Jiří Huňka 1947 Znojmo

Opustili nás...

Očím jsi odešel,
v srdcích jsi zůstal... 

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří přišli dát své 

poslední sbohem 

panu Miroslavu Hándlovi. 
Děkujeme také za upřímné projevy 
soustrasti a květinové dary. 
Poděkování patří rovněž Pohřební službě Pospíchal.                                
      Zarmoucená rodina

Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci,

poctivost ve své duši.
Děkujeme všem příbuzným, přátelům 

a známým, kteří se přišli naposledy 
rozloučit 

s panem Zdeňkem Vaculíkem. 
Děkujeme také za projevy soustrasti a květinové dary. 
Poděkování patří rovněž Pohřební službě Pospíchal. 

Manželka, dcera a syn

Blahoslavení čistého srdce,
neboť oni Boha viděti budou.

Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, 

kteří přišli vyprovodit 

paní Libuši Adámkovou 
na její poslední cestě.

Děkujeme také za upřímné projevy 
soustrasti a květinové dary. 

Poděkování patří rovněž panu 
faráři, panu Cahovi, Šnáblovi 

a spol. a Pohřební službě Pospíchal.
Manžel a dcery s rodinami

Co vděkem za lásku a péči Tvou Ti 
můžeme dát - hrst krásných květů 
naposled, a pak jen vzpomínat...

Děkujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit 

s panem Jindřichem Povolným. 
Děkujeme také za projevy soustrasti 
a květinové dary. Poděkování patří rovněž 
Pohřební službě Pospíchal.

Manželka a dcery s rodinami

na 16.30 Krless a na 17.15 Arcus. V 18 zde budou šermovat šermíři 
z Merletu, v 18.30 se představí kejklíř Jonáš, v 19 šermířská skupina 
Herold, v 19.30 kejklíř Čabík, ve 20 dobová hudba skupiny Gnomus 
a ve 21 uvidí návštěvníci ohňovou show skupiny Albion.    
Bohatý program je připraven pro děti a jejich rodiče v pohádko-
vé a herní zóně pro děti v hradebním příkopu se Střelniční věží 
u Dolního parku. Dobrodružná hra Hrad dračího jezdce zde začíná 
v pátek ve 14 hodin, v sobotu již v 10. U Rotundy svaté Kateřiny 
proběhne v pátek od 14 do 20, v sobotu od 12 do 20 ochutnávka vín 
VOC Znojmo se zpěvákem Jožkou Šmukařem. Program je také na 
Veselé ulici, ve středověké krčmě na nádvoří znojemského hradu. 
Netradiční ochutnávka nazvaná Víno všemi smysly je přímo v objek-
tu hradu. Více najdete na www.znojemskevinobrani.cz.

Strašidelná stezka v Miroslavi
MIROSLAV (jm). Strašidelná stezka na zámku v Miroslavi měla 
premiéru o Hradozámecké noci koncem srpna a od září se po ní mo-
hou procházet návštěvníci této památky. „Návštěvníci na zámku po-
tkají strašidla z českých a moravských hradů a zámků podle pověstí, 
které se k nim váží. Jedná se o fi guríny v osvětlených a ozvučených 
scénách. Stezka bude vhodná pro dospělé i děti, menší děti by měly 
jít v doprovodu rodičů, protože každý rodič nejlépe zná možnosti 
a odvahu svých dětí,“ popsala vedoucí zámku Martina Klimešová. 
Také poděkovala všem, kteří se podíleli na vzniku stezky i dárcům 
předmětů, které se staly její součástí. Prohlídky Strašidelné stezky 
jsou možné denně kromě pondělí vždy ve 12 a 14 hodin. Nutná je 
rezervace na telefonu 735 173 153 nebo mailem na: miroslavskyza-
mek@mesto-miroslav.cz. Na neděli 15. září je připraven program 
pro rodiny s názvem Červená Karkulka, kdy se děti vydají k babičce 
a cestou je potká několik záludných úkolů nastražených zlým vlkem. 
Na zámku je také až do neděle 22. září k vidění výstava nazvaná 
Letní sklo. 

Punk-metalový koncert Tří sester 
M. KRUMLOV (jm). Skupina Tři sestry, která hraje rock, metal 
a punk koncertuje v pátek 13. září v  rámci Gambrinus 11 tour na 
zámku v Moravském Krumlově. Jejími hosty jsou kapely Pirates of the 
Pubs a Plexis. Začátek je v 18 hodin. 

Relaxace s hudbou v Macešce
ZNOJMO (jm). Hru na nástroje, jako jsou tibetské mísy, brumle, 
fl étna, bubny, didgeridoo, v přirozeném ladění si mohou poslechnout 
účastníci muzikoterapeutické relaxace v Rodinném centru Maceš-
ka ve Znojmě ve čtvrtek 12. a ve středu 25. září. Začátek je vždy 
v 18.15 hodin. Více na www.maceskaznojmo.cz. 

POZVÁNKY

Další pozvánky najdete na straně 12. 

Broušení, cištení a renovace hrobuˇ ˇ °

Michal Jurkovič
Tel.: 736 187 613, 
Velký Karlov 788, 671 28

Jak tiše žil, tak tiše odešel,
skromný ve svém životě,

velký ve své lásce a dobrotě.

Děkujeme touto cestou všem 
příbuzným, přátelům a známým, kteří 

se přišli naposledy rozloučit 

s panem Lubošem Brabcem. 
Děkujeme také za projevy upřímné 
soustrasti a květinové dary. Poděkování 
patří rovněž Pohřební službě Pospíchal. 
              Sestra s rodinou

Kdo Tě znal, ten zná naši bolest,
ten ví, co jsme v Tobě ztratili.

V našem srdci žiješ věčně dále -
spi sladce, vždyť se opět shledáme.

Děkujeme touto cestou všem příbuzným, 

přátelům a známým, kteří přišli dát své 

poslední sbohem

  paní Boženě Krahulcové. 
Děkujeme také za projevy soustrasti 

a květinové dary.  Poděkování patří rovněž 

Pohřební službě POSPÍCHAL. 
Dcera s rodinou
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Ruiny u Vratěnína se proměnily 
v kapličky 

Dobrodružný víkend na hřišti 
v Citonicích
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ZNOJMO (jm). Netopýří kužel-
ky, bludiště se zvukovou navigací, 
zdobení „netopýřího“ suvenýru, 
potisk netopýří tašky, to vše če-
kalo na nejmenší návštěvníky ne-
dávné Netopýří noci v areálu zno-
jemského hradu. Ti starší si zase 
se zájmem poslechli přednášky 
o tom, čím se netopýři v našich 
končinách živí a kde se ukrývají. 
Na téma „Potravní strategie neto-
pýrů mírného pásma“ přednášel 
odborník Michal Andreas, který 
ukázal, jak se netopýři chytají do 
sítě pro výzkumné účely, a popsal 
jejich tělesnou schránku. Dru-
hy netopýrů žijících ve Znojmě, 
jejich zimoviště a letní úkryty i 
využití detektoru ultrazvukových 
signálů jako výzkumné metody 
návštěvníkům přiblížil zoolog 
Jihomoravského muzea Antonín 
Reiter. V hradní expozici pak ná-
vštěvníci zhlédli dokumentární 
fi lm „Netopýři ve tmě“. Nechy-
běla ani ukázka netopýrů ze zá-
chranné stanice Vydra v Třeboni 
s  povídáním odbornice Lenky 
Barčiové o tom, co máme dělat, 
když najdeme zraněného nebo 
vysíleného netopýra. O tom, jak 
chránit netopýry ve městě, hovo-
řila Barbora Bendová.

Orientační bod pro létající sav-
ce 
Znojemský hrad není jen zimo-
vištěm, kde obvykle přezimuje 
méně než dvacet netopýrů, ale 
díky své vyvýšené poloze na roz-
hraní dvou údolí se pro tyto živo-
čichy stává zřejmě dobrým orien-
tačním bodem. „Na jeho půdě 
v létě žijí vrápenci malí. Tento 
druh zde najdeme i v zimě, stejně 
tak netopýry dlouhouché a velké. 

Dalších sedm druhů se objevuje 
nepravidelně, nebo v podzimním 
migračním období. Patří mezi ně 
například i netopýr pestrý, který 
v  posledních letech ve Znojmě 
stále častěji zimuje. Objevuje se 
také netopýr černý a netopýr uša-
tý, což jsou druhy vázané na za-
lesněné přilehlé Gránické údolí, 
případně nedaleký Národní park 
Podyjí,“ vyjmenoval Reiter. 

Kostelní půda je oblíbená 
Jediným pravidelně sledovaným 
letním úkrytem netopýrů ve 
Znojmě je kromě hradu půda 
kostela Nalezení svatého Kříže 
na Dolní České, kde sídlí na 400 
netopýrů velkých. „Díky vstříc-
nému přístupu majitele nebyla 
tato kolonie poškozena ani pro-
bíhající rekonstrukcí střechy ob-
jektu,“ informoval Reiter, který 
příležitostně ve Znojmě sleduje 
letní kolonie dalších druhů, pro-
tože ti poměrně často mění svůj 
úkryt. Letos například objevil 
na Palliardiho ulici větší kolonii 
netopýrů jižních, čítající několik 
desítek. Tento druh se v  rámci 
současného oteplování šíří z  již-
ní Evropy. V  naší republice byl 
poprvé nalezen právě ve Znojmě 
před dvanácti lety a dnes je to je-
den z nejpočetněji pozorovaných 
druhů ve městě. 
Letošní 20. ročník Netopýří noci 
ve Znojmě pořádalo Jihomorav-
ské muzeum, Správa Národního 
parku Podyjí a Česká společnost 
pro ochranu netopýrů a navští-
vily jej necelé tři stovky dětí a 
dospělých. V  celosvětovém kon-
textu se jednalo již o 23. ročník. 
FOTO: Zdeněk Mačát, archiv 
JMM Znojmo 

VRATĚNÍN (jm). Tři výklenko-
vé kapličky u staré vozové cesty 
spojující Vratěnín s Uherčicemi 
nechali letos opravit Vratěnínští. 
Na přelomu 18. a 19. století zde 
byla křížová cesta. „Ve starých 
mapách obce a jejího okolí jsme 
objevili, že těchto drobných sa-
králních staveb bylo celkem pět. 
Čtvrtá kaplička v podobě torza 
není naše, je na parcele, která 
patří Státnímu pozemkovému 
úřadu. Budeme se snažit ji získat 
a zrekonstruovat do původní po-
doby. Druhou možností je, že ji 
zakonzervujeme s upozorněním, 
že tak vypadaly ostatní tři stavby. 
Pátá kaplička, která stála nejblíže 

obci, u vratěnínského rybníka, 
již neexistuje. Rádi bychom ji do 
dvou, nejpozději do tří let posta-
vili zcela novou,“ informoval vra-
těnínský starosta Martin Kincl. 
Poznamenal, že v současné době 
jdou peníze z obecní poklad-
ny na stavbu sociálního zázemí 
a skladu na víceúčelovém hřišti 
a budování tři sta metrů dlouhé-
ho chodníku na hřbitov. Náklady 
na opravu tří kapliček, které ne-
jsou památkově chráněné, vyšly 
na necelých 280 tisíc korun, do-
tace z Ministerstva zemědělství 
„zaplatila“ více než 172 tisíc ko-
run. 
 FOTO: Obec Vratěnín 

CITONICE (jm). Práci v cihlář-
ské dílně, tetování henou, střelbu 
pistolí, malování i výrobu šperků 
si během třídenního stanování 
na místním fotbalovém hřišti ne-
daleko rybníka Rušlem, vyzkou-
šely děti z Citonic. Také absolvo-
valy výcvik pro přežití v divočině 

zopakovaly si zásady zdravovědy 
a uspořádaly myší závody. Ví-
kend plný dobrodružství připra-
vili koncem prázdnin pro své 
potomky rodiče společně s obcí 
a zúčastnilo se jej 35 dětí. 

     FOTO: V. Smrčková

Prožili noc s netopýry

Na Vranov se vrátila Nesmrtelná tetaNa Vranov se vrátila Nesmrtelná teta

Daniel Rubeš
VRANOV NAD DYJÍ. Konec 
prázdnin se v letošním roce na 
většině našich státních památ-
kových objektů nesl ve znamení 
Hradozámeckých nocí. 
Hrady i zámky rozeseté po celé 
naší vlasti si o posledním srp-
novém víkendu nachystaly pro 

své návštěvníky převážně letní 
kino ve stylu nočního promítá-
ní filmů, které se na nich v mi-
nulosti natáčely, a nejinak tomu 
bylo i na státním zámku Vranov 
nad Dyjí, kam se po bezmála 
neskutečných třech desítkách 
let vrátila Nesmrtelná teta. 
Dnes již legendární filmovou 

pohádku, která se stala trva-
lým pokladem ve zlaté studnici 
světové kinematografie, právě 
na vranovském zámku natáčel 
v r. 1992 Zdeněk Zelenka s Ji-
řinou Bohdalovou v titulní roli. 
Připomenout si jak dílo ověn-
čené mnohými prestižními ce-
nami včetně Českého lva, tak i 

zavzpomínat na dobu realizace, 
dorazilo večer na zámecké ná-
dvoří Vranova několik desítek 
diváků, mezi nimiž nechyběli 
ani někteří z těch, kteří si zde 
před 27 lety v historických kos-
týmech před kamerou Viktora 
Růžičky jako komparz zahráli 
dvořany. 

Zšeřelé nádvoří zámku Vranov nad Dyjí a na plátně Nesmrtelná teta, tak vypadala Hradozámecká noc 2019 na této památce.


