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Zprávy z měst
Lidé od nás

Těší mě nová
knížka i relaxace
na zahradě
Libuše Šuleřová
malířka a ilustrátorka

M

ám velkou radost
z toho, že vyšla knížka
poezie a prózy našeho
kamaráda Karla Miroslava Kučery
nazvaná Světlo po kapsách, ke které jsem vytvořila jednoduché perokresby. Knížka vypadá velice příjemně, je moc fajn, já jsem s ní
spokojená. Před čtrnácti dny měla
už dokonce křest.
Jinak teď probíhá výstava skupiny znojemských výtvarníků Meandr. K vidění je ve znojemské kapli
svatého Václava. Potrvá až do
28. července a určitě stojí za to se
na ni jít podívat. V této skupině je
nás už patnáct, takže výstava je
opravdu pestrá a kvalitní.
Já sama budu mít příští neděli,
tedy 18. července, vernisáž v soukromé galerii Pod Věží v Blansku.
Na tu se moc těším, protože to
bude opět moje samostatná výstava. Je to sice trošku narychlo, protože původní podzimní termín byl
zrušen, ale snad to nebude žádný
problém. A co mi během léta dělá
ještě radost?
Čas nyní trávíme hodně na zahradě, což je příjemné. Letos je
málo ovoce, a tak spíše jen hodně
relaxujeme. Jsem ráda, že je teplo
a dá se koupat, protože to mě také
těší. S manželem pak vyrážíme na
houby. A už se těším, až se zase vypravíme za naší vnučkou, na kterou jsme náležitě pyšní.

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Znojemsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorovi Vojtěchu Smolovi
na vojtech.smola@mfdnes.cz.

ČTVRTEK 8. ČERVENCE 2010
WWW.IDNES.CZ

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Musí být vždy „ale“?
» ad Znojmo: Od vlaku...
Ve Znojmě bude konečně důstojný dopravní terminál pro napojení všech druhů hromadné dopravy. Tento fakt musíme hodnotit
velmi pozitivně. Znojmu chyběl totiž už od doby totality, kdy návaznost dopravních spojů vázla nebo

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Artuš, Šporcl, víno.
Hudební festival
zítra začíná
Hudební festival Znojmo zahájí zítra svůj šestý ročník, a město se tak na příštích
sedmnáct dní vrátí zpět v čase do doby barokní Anglie. Vznešená elegance,
poháry s vínem a hudba znějící ulicemi. To je očekávaná atmosféra festivalu, jenž
potrvá až do 25. července.
ZNOJMO Podtitul letošního ročníku nese výmluvný název Číše vína
s anglickou královnou. Festival je
opět zaměřen na skladatele, kteří
mají v aktuálním roce výročí. Protentokrát to jsou velikáni Henry
Purcell a Georg Friedrich Händel.
Jejich díla přednesou hudebníci
hned v několika koncertních vystoupeních.
Již zítra se mohou diváci těšit na
současného mistra a houslového
virtuóza Pavla Šporcla. „Pro zahajovací koncert si připravil jeden
z nejtěžších houslových koncertů
vůbec, nazvaný Variace a fuga na
téma Henry Purcell. Spolu s ním
na pódiu vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu,“ přiblížil
začátek festivalu jeho prezident
Jiří Ludvík.
Sobotní večer bude méně komorní. Vážnou hudbu vystřídá takzvaný Večer gentlemanů. „Kdokoli
se tu bude moci cítit jako pravý anglický gentleman. Stačí si vzít pouze historický klobouk a vycházkovou hůl. Vše lze zakoupit přímo na
místě. Masarykovo náměstí prosytí i vůně roastbeefu a smažených
fish and chips. Uvolněnější atmosféru pak doplní country, blues
i Beatles,“ nastínil Ludvík.
V pondělí se pak uskuteční Koncert pro Slovanskou epopej na
zámku v Moravském Krumlově,
který bude oficiálním rozloučením s epopejí, jež se stěhuje do Prahy. Na něm vystoupí přední sólistka varšavské opery Anna Mikolajczyk.

FAKTA

První dny Hudebního
festivalu Znojmo
Pátek 9. července
10.00–17.00 Hudba v ulicích města
17.00 Slavnostní průvod městem
20.00 Slavnostní zahájení festivalu
– Symfonický koncert (jízdárna
Louckého kláštera)
Sobota 10. července
11.00 Setkání festivalů na
Heilligersteinu – Cimbálová muzika
A. Stehlíka zahraje k posezení
19.00 Večer gentlemanů – Hudba,
víno a výběr z anglické gastronomie
(náměstí TGM či jízdárna Louckého
kláštera)
Neděle 11. července
19.00 Recitál Pavla Šporcla
– tradiční komorní koncert patrona
festivalu doprovázená cembalistkou
Monikou Knoblachovou
(Althanský palác či Loucký klášter)
Zdroj: www.hudbaznojmo.cz

Vrcholem celého festivalu bude
pak opera Henryho Purcella Král
Artuš. „Ta se v Česku bude hrát úplně poprvé. Autentické provedení
s více než sedmdesáti účinkujícími
a třicetihlavým orchestrem slibuje
opravdu silný zážitek. Představení
se bude hrát v prostorách Louckého kláštera. S tímto provedením
podle mě konkurujeme i Shake-

Fórum čtenářů
Pište do redakce MF DNES na adresu
redbrn@mfdnes.cz

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

výběr z dopisů, kráceno
vůbec neexistovala. Prospěšnost
projektu je zřetelná, ale přece jen
musím konstatovat to „ale“. Již
v roce 1995 totiž existoval projekt
na přestavbu bývalých uhelných
skladů na znojemském nádraží na
polyfunkční budovu širokého využití, v jejímž přízemí měla být odbavovací hala pro autobusové spoje. Z plánu sešlo, nebyl zájem, ale
od koho? Zato se autobusové nádraží, hlavně plocha pod ním, převedlo z majetku města na doprav-

Vyhrajte 30 vstupenek
pro 2 osoby

Pokračují v odkrývání dávných hrobů
Jubilejní 25. sezonu záchranného výzkumu zahájili před několika
dny archeologové ve Znojmě na Hradišti. Skupina brněnských vědců
pod vedením Bohuslava Klímy se i letos zaměří na další odkrývání jedinečného velkomoravského pohřebiště, jehož část se jim v posledních třech letech podařilo objevit. Dosud tam odkryli 245 hrobů.
Archeologové na znojemském Hradišti
Foto: Vojtěch Smola, MF DNES

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajce.net

Slavností Pernštejnského panství Od 2. do 6. července se na
Pernštejně slavilo.

Foto: Mirka Zdražilová, miraza.rajce.net

RAJCE.NET

Kdy se konal první ročník
Hračkobraní?
a) 12.–15. 6. 2005
b) 13.–16. 7. 2006

Prázdninový festival pro celou rodinu na zámku v Kamenici nad
Lipou, který svým účastníkům a návštěvníkům nabízí přehlídku
hraček, výrobců či návrhářů hraček z přírodního materiálu.

Čtvrt století výzkumů

ní firmu ČAS za takzvaně symbolickou cenu. Dnes se nový terminál staví za podstatně vyšší finanční zátěž a hlavní přestupní místa
se posunula do obytné části. Jak
bude provoz těchto zastávek ovlivňovat životní prostředí tamních
obyvatel, zjistíme s odstupem
času. Hlavně se ale otevření prospěšného projektu provede v předvolební době, což se některým zástupcům města velmi hodí do kšeftu!
Rostislav Koníček, Znojmo

Soutěž pro členy klubu DNES

HRAČKOBRANÍ

spearovským slavnostem,“ řekl
o premiéře opery Ludvík.
Jednotlivé koncerty budou doprovázeny ochutnávkou vín, které
si pro návštěvníky přichystali znojemští vinaři. Podle mluvčí festivalu Petry Klobasové se návštěvníci
nemusejí bát, že by byl některý
z koncertů beznadějně vyprodán.
„Stále máme volná místa i na
nejžádanější vystoupení. Návštěvníci si akorát musejí předem zjistit, kde se vystoupení koná. Letos
jsme totiž do programu zařadili
i mimoznojemské prostory, kde se
koncerty konají. Jedná se například o zámek v Moravském Krumlově a ve Vranově nad Dyjí nebo
v obci Uherčice,“ řekla Klobasová.
V minulém roce navštívilo festival patnáct tisíc návštěvníků.
„I přes takto vysoký počet lidí jsme
nezaznamenali problémy s parkováním nebo dopravou. Jediné nesnáze čekají na hosty, kteří si až
nyní budou hledat ve městě a přilehlých obcích ubytování. Většina
hotelů i penzionů je již zarezervována,“ uvedla Klobasová.
Jelikož je festival i oslavou vína,
připravili organizátoři pro návštěvníky speciální autobusy, které je
budou svážet z okolních obcí přímo k místům, kde se budou koncerty konat. „Tuto speciální autobusovou linku jsme zavedli hlavně
z důvodu bezpečnosti, ale také proto, abychom neochudili lidi o skvělou chuť našich festivalových vín,“
doplnila Klobasová.
Klára Lipowská

c) 14.–17. 5. 2007

Vystavte fotky na Rajče
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si založte
zadarmo účet.

Slavností
Pernštejnského panství
Opravený hrad nalákal
stovky malých i velkých
návštěvníků.
Foto: Mirka Zdražilová,
miraza.rajce.net

Více na www.hrackobrani.cz

Svou odpověď zašlete nejpozději
11. 7. 2010 formou SMS* na číslo 900 11 09 ve tvaru: MFD
(mezera) HRACKY (mezera) evidenční číslo zákazníka (mezera)
a nebo b nebo c (mezera) jméno (mezera) příjmení.
Výherci budou kontaktováni a jejich jména budou zveřejněna na www.klubdnes.cz.
*Cena SMS je 9 Kč vč. DPH. Službu provozuje Expansion Group, technicky zajišťuje ATS.
Infolinka 776 999 199, (po–pá, 9.00–16.00), www.premiumservices.cz.

Předplaťte si MF DNES
a staňte se členem klubu DNES

www. klubdnes.cz

infolinka: 225 555 522

Galuškovo Slovácko V Uherském Ostrohu na zámku proběhl v sobotu

Galuškovo Slovácko Akce se

již osmý ročník Galuškova Slovácka. 2x foto: František Gajovský, gajo.rajce.net

zúčastnila desítka souborů.

