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V kapli vystavuje velryby a žraloky

5

Pozvánky
14. jarní znojemský automotosalon

ZNOJMO. Tradiční výstava 
pod názvem Jarní znojemský 
automotosalon se na Zimním 
stadionu ve Znojmě uskuteční 
již po čtrnácté a to na přelomu 
dubna a května. Na akci, kte-
rá je tématicky zaměřena na 
prezentaci automobilů, mo-
tocyklů a příslušenství bude 
opět k vidění mnoho novinek, 

které zde představí na 20 renomovaných značek. K nejzajímavějším bude 
jistě patřit nový Ford Focus, republiková premiéra Hyundai i40, vůz roku 
Alfa Romeo Giulietta, Chevrolet Orlando a mnoho dalších. Po delší odmlce 
bude k vidění expozice velkých motocyklů Yamaha a Kawasaki a již tra-
dičně skútry a populární čtyřkolky. Retrospektivou pak budou historická 
vozidla a motocykly a d zpestřením salonu budou závodní stroje. Připraven 
je i doprovodný program, kde se bude, mimo jiné, prezentovat městská a re-
publiková policie. V rámci bohatého doprovodného programu pak mohou 
návštěvníci opět volit nejoblíbenější vůz výstavy s losováním o hodnotné 
ceny. Pořádající reklamní společnost KREATIVA se těší na návštěvu čtenářů 
na zimním stadionu Znojmo od 29.4 do 1.5. 2011.

Další pozvánky najdete na straně 7.

Klobásový ráj zve na chuťovky
PAVLICE (jm). Velikonoční lahůd-
ky nabízí místní řeznictví a uzenář-
ství u Nováků. Pro zaječí, králičí, 
kůzlečí, kozí, jehněčí, skopové, ale 
i jelení, dančí, kamzičí, mufloní, 
pštrosí i klobásy z  divočáka sem 
denně míří stovky labužníků a mi-
lovníků uzenářských specialit. Pro-
tože už začala jarní sezona a je vyšší 
poptávka, rozšířili sortiment. Dnes 
už mají k dostání na padesát druhů 
klobás. Uzenář a řezník Jaromír No-
vák vymýšlí nejrůznější kombinace 
tak, aby uspokojil chuťové buňky 
všech zákazníků. Ze zvěřiny tu mají 
i sekanou, salám, uzené a sušené 
maso. Milovníci zabíjačkových spe-
cialit zase dostanou v nejvyšší kvalitě 
jitrnice, jelítka a tlačenku. „Všechny 
výrobky se dají konzumovat teplé 

nebo za studena. Mohou se grilovat 
nebo opékat na ohni v  přírodě u 
táboráku,“ vyjmenoval řezník, uze-
nář a majitel pavlické firmy Jaromír 
Novák. 
Uzenářství s masnou stojí v Pavlicích 
přímo u hlavní silnice ze Znojma 
do Moravských Budějovic, Jihlavy 
a Prahy, a tak se tu často zastavují 
turisté při jarních výletech.  „Klobá-
sový ráj, tak jsme nazvali prodejnu 
nejen kvůli počtu druhů klobásek, 
které nabízíme, ale i proto, že jsou 
jen z  kvalitního masa. Neobsahují 
sóju, mouku, ani žádné další náhraž-
ky, takže jsou vhodné i pro bezlepko-
vou dietu,“ uvedl Novák. 
Posílají expres balíčky 
V  Klobásovém ráji rádi nakupují 
herci, zpěváci i známé kuchařské 

osobnosti z televizních obrazovek, 
když jedou do Rakouska nebo dál 
na jih. Prodavačky v obchodě dávají 
zákazníkům klobásy raději ochutnat, 
než aby je dlouze popisovaly. „Ně-
kdo se nám rovnou svěří se svými 
chuťovými dojmy nebo dostaneme 
pochvalný e-mail. To se stává, když 
od nás dostane do druhého dne ex-
pres balíček uzených klobás, který si 
objednal,“ přiblížila jedna z proda-
vaček Jiřina Lichovníková. 
Lidé klobásy u Nováků nakupují po 
kilech, ale také po nožkách. Důvo-
dem jsou i ceny. V obchodě je stále 

živo. Kvalita a chuť jsou nezaměni-
telné také díky speciálním receptu-
rám, z nichž některé jsou výrobním 
tajemstvím Jaromíra Nováka, 
Řeznictví u Nováků v Pavlicích zalo-
žil před dvaceti lety otec současného 
majitele Jaromíra Nováka, rovněž 
Jaromír. „Táta jako vyučený řezník 
vybudoval po výrobně i prodejnu, 
a to v roce 1992. Já mám maturitu v 
oboru zpracování masa, který jsem 
studoval na škole v Třešti a než jsem 
živnost převzal, získal jsem praxi 
v  oboru u jedné soukromé firmy,“ 
popsal Jaromír Novák mladší. 

Výrobna i udírna je součástí Klobásového ráje. 

Hvězda výčepu je z Mašovic

BRNO (jm). Výsledky regionálního 
kola Hvězda výčepu v Brně přinesly 
překvapení, protože na prvních třech 
příčkách žebříčku se umístily ženy. 
Absolutní vítězkou se stala Andrea 
Horáková z Bedna baru v Ivančicích, 

druhé místo obsadila Renata Drlíková 
z restauračního zařízení Hřiště ze stej-
ného města. Třetí byla Irena Pelikáno-
vá z Hospody u Cvrčka v Mašovicích 
na Znojemsku. Vítězky dostaly diplo-
my a finanční odměnu. V písemném 

testu prokazovaly znalosti piva, pro-
duktů a pivovarů. V další části měly 
příležitost prezentovat provozovnu, 
ve které působí. V praktické zkoušce 
pak čepovaly pivo do sklenic. Od-
borná porota posuzovala správnou 

míru a výšku pěny, vizuální vzhled 
natočeného piva, celkový dojem při 
čepování i servírování. Do finále sou-
těže Heineken v Praze postupuje ze tří 
regionálních kol v Ústí nad Labem, 
Krušovicích a Brně třicet výčepních. 

Výčepní: První A.Horáková, druhá R.Drlíková a třetí I.Pelikánová z Mašovic (zleva doprava).                                                                 FOTO: Ludmila Čechová 

ZNOJMO (jm). Do tichého, tajem-
ného a úchvatného podmořského 
světa zavádí výstava fotografií zno-
jemského rodáka potápěče, režiséra a 
dobrodruha Steve Lichtaga Lovečka. 

Má název „Vzpomínky oceánu“ a v 
kapli svatého Václava ve Znojmě ji 
uspořádala Asociace Iuvenes Znoy-
em. „Velryby, žraloci, korýši a další 
vodní živočichové, to jsou hlavní hr-

dinové jeho dokumentárních filmů 
zaměřených na jejich záchranu. Autor 
vyvrací i některé mýty o krvelačných 
a nebezpečných žralocích,“ uvedl An-
tonín Barák za pořádající sdružení. 
Filmař nezapomněl na Znojmo, ani 
o svátku Dne země, který připadá na 
tento pátek 22. dubna. V horní části 
kaple se po celý den budou promítat 
na velkoplošné televizi školákům a 
dalším zájemcům jeho filmy. 
Na závěr výstavy, 1. června, se usku-
teční beseda s se Steve Lichtagem 
Lovečkem, spojená s autogramiádou 
jeho knih a DVD. Bude zde i sym-
bolická dražba dvaceti vystavených 
fotografií. „Peníze získané z dražby 
pomohou vytvořit pracovní příleži-
tosti dvěma mladým lidem, sociál-
ně znevýhodněným na trhu práce,“ 
řekl Barák. Lichtagovy filmy Hledání 
křišťálového světa, Tanec modrých 
andělů (o nesmyslném zabíjení velryb 
japonskými rybáři), Mýtus jménem 

žralok a další, jsou ověnčeny řadou 
mezinárodních cen. Za reprezentaci 
naší republiky dostal prestižní Cenu 
ministra životního prostředí. Autor 
prožil dětství ve Znojmě, studoval v 
Brně a nyní žije střídavě v Praze a na 
Floridě v USA.  

FOTO: Archiv S.L.Lovečka

Znojemský rodák, filmař Steve 
Lichtag Loveček. 

Jeden ze snímků výstavy Vzpomínky oceánu.

Černí psi pomáhají nevidomým
i na policii a v bance

ZNOJMO (be). Sbírkové pokladny 
v podobě černého labradora našly 
ve Znojmě od druhého dubnového 
pátku své nové působiště. 
„Pokladničky budou stát v přízemí 
budovy Policie České republiky na 
ulici Pražská a ve vstupním prostoru 
Československé obchodní banky na 
Masarykově náměstí,“ popsala no-
vinku Klára Vítková z TyfloCentra 
Brno, regionálního pracoviště Znoj-
mo. Peněžité příspěvky jsou podle ní 
využity na zajištění programů zamě-
řených na zlepšení postavení osob 
se zrakovým postižením na trhu 
práce - na podporované zaměstnání, 
k vydávání speciálních časopisů a 
tiskovin pro těžce zrakově postiže-
né v Braillově bodovém písmu nebo 
zvětšeném tisku. 
„Díky výtěžku z této veřejné sbírky je 
podpořen provoz půjčoven kompen-
začních pomůcek, průvodcovských 

a předčitatelských služeb a sociál-
ních aktivit, vedoucích k preven-
ci sociálního vyloučení a k pokrytí 
nákladů programů napomáhajících 
integraci lidí s těžkým zrakovým 
postižením do společnosti. Finanční 
příspěvky mohou být dále využity i 
na výcvik vodících psů pro nevido-
mé a následné školení potenciálních 
držitelů psa,“ dodává Vítková.
V současné lze sbírkové poklad-
ny najít i v prostorách obchodních 
domů Interspar a Baumax, a to vždy 
ve vstupním vestibulu. 

Pod záštitou Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR se 
první černí pejskové začali objevovat 
v České republice od roku 2007. V re-
gionu Znojmo zabezpečuje umisťová-
ní pokladen od února roku 2010 obec-
ně prospěšná společnost Tyflocentrum 
Brno, regionální pracoviště Znojmo. 

Vinaři označí 
víno značkou VOC

ZNOJMO (be). Už tento týden se rozhodne, která z vín loňského ročníku 
získají značku VOC. 
„Zatřídění vín do systému VOC Znojmo se uskuteční 19. 4. v 9.00 v Louckém 
klášteře ve Znojmě,“ upřesnil předseda VOC sdružení František Koudela.
Jak dodal, vína s tímto označení jsou již vyprodána a k mání je už jen opravdu 
několik lahví asi u dvou či tří vinařství. 
VOC označení smí nést jen Sauvignon, Ryzlinky rýnské a Veltlínské zelené, 
které vyrostlo na registrovaných vinicích na Znojemsku. Vína si zatříďuji sami 
vinaři a jde o velmi přísné hodnocení.

Členy Sdružení VOC jsou DOBRÁ VINICE a. s., Ing. Josef Dobrovolný – 
Vinný sklep, Eko Hnízdo s.r.o., Josef Kořínek, Jan Vaněk, Vinařství LAHO-
FER, a.s., VINAŘSTVÍ LÍBAL s.r.o. Horní Dunajovice VINAŘSTVÍ RODI-
NY ŠPALKOVY s.r.o. Nový Šaldorf, Vinařství WALDBERG Vrbovec s.r.o., 
VINNÉ SKLEPY LECHOVICE, spol. s r.o., VINO HORT s.r.o., Zemědělské 
družstvo Hodonice – Tasovické vinařství, ZNOVÍN ZNOJMO, a.s., Vinař-
ství Sádek, s.r.o. Nový sklep Sádek, Vinice Hnanice, s.r.o.   


