
DIAMANTBRANÍ 2021 – akce pro celou rodinu, letos se závody českého poháru 

v cyklotrialu 

 

Organizátoři: SVČ Znojmo, ČMF – SC SK Biketrial Znojmo, z.s., SRP při SVČ Znojmo za 

podpory města Znojma,  

Hlavní organizátor akce: Jan Alexa, tel.: 604 561 643, alexa.j@svcznojmo.cz 

 

Akce za podpory města Znojma  

Akce je určena  pro celou rodinu a je začleněna do týdne pro rodinu, kdy organizátoři ocení 

hvězdy SVČ.  

 

Motto: „Příjemně strávený den pro celou rodinu, kde si na své přijde každý návštěvník.“ 

 

Tradiční akce, letos trochu jinak, se bude konat v sobotu 22. 5. 2021 v čase od 10:00 do 17:00 

v areálu SVČ Znojmo a v přilehlých venkovních bazénech na Sokolské ulici za dodržování 

platných epidemiologických a vládních nařízení. 

 

Program: 

Areál starých venkovních bazénů: (testování závodníků a doprovodu) 

- závody v cyklotrialu mládeže (Český pohár) 

- vyhlášení a předávání ocenění 

 

Areál SVČ: (rodinné aktivity) 

- Free game zóna   
- výstava aut, prezentace činností SVČ Znojmo 

 

Venkovní areál, město Znojmo: (pochůzkové rodinné aktivity) 

- rodinné putování - pochůzková trať s mapkou vedoucí městem Znojmem i jeho 

okolím spojená se slosováním o zajímavou rodinnou cenu, a to zapůjčení auta 

Hyundai Tucson z PE Motors, s.r.o. na celý víkend s plnou nádrží zdarma 

 
Text do novin: „Výzva přijata“ zní z letošního Diamantbraní 

 

Letošní Diamantbraní (22. 5. 2021, 10:00 – 17:00) pořádané Střediskem volného času Znojmo se opět 

ponese v duchu příjemně stráveného dne pro celou rodinu. Celým dnem bude provázet rodinné 

putování s diamantovými úkoly po krásách a zajímavých cestách města Znojma. K této dobrodružné 

cestě budou účastníci potřebovat mapu, kterou poskytne SVČ ke stažení na svých stránkách 

www.svcznojmo.cz. Vytištěná verze mapy bude také k dostání v den konání akce na několika 

výdejních místech ve Znojmě, včetně samotného SVČ Znojmo na Sokolské 8. Na základě odevzdané a 

vyplněné tajenky (osobně na SVČ Znojmo nebo elektronicky zasláním tajenky na e-mail 

diamantbraní@svcznojmo.cz) proběhne přímo na místě slosování o hlavní cenu, kterou je zapůjčení 

auta Hyundai Tucson na víkend s plnou nádrží zdarma.  

 

Nedílnou součástí letošního Diamantbraní budou závody Českého poháru v cyklotrialu mládeže. 

V hlavní závodiště se promění areál starých venkovních bazénů vedle SVČ na Sokolské ulici, kde 

budou mít povolen vstup jen testovaní závodníci s doprovodem. Závodů se zúčastní česká špička 

v mládežnických kategoriích i s našimi znojemskými želízky v ohni. Reprezentovat nás bude René 

Vymětal v kategorii Cadet, sestry Eliška a Štěpánka Mudrychovy v kategorii Girls a v kategorii Open 

Kryšof Jarosch, Antonín Kotáb ml., Tomáš Kotáb a Matěj Debs.  

 

Rodinný den si budou moct návštěvníci zpříjemnit i zakoupením produktů místních prodejců. Kvalitní 

pochutiny, které potěší jistě všechny chuťové buňky, účastníci akce najdou u branky propojující areál 

starých bazénů a park. Přímo v areálu SVČ pak najdou návštěvníci i stánek s čerstvou kávou. 

 

V areálu SVČ bude pro všechny připravena tzv. free game zóna pro zábavu i odpočinek celé rodiny, 

Areál budou zdobit i různé výstavy z dění na SVČ Znojmo nebo vystavená auta od jednoho z partnerů 

PE Motors. 

 

V rámci akce také bude vyhlášena hvězda SVČ Znojmo. Během konání Diamantbraní budou 

dodržována platná epidemiologická a vládní nařízení. Podle aktuální situace může být program 

http://www.svcznojmo.cz/
mailto:diamantbraní@svcznojmo.cz


upraven. Sledujte stránky www.svcznojmo.cz a facebook SVČ Znojmo již nyní. Aktuálních informací 

zde bude postupně přibývat, sdělil hlavní organizátor Jan Alexa. 

 

Hlavní organizátor akce 

 

Jan Alexa, DiS. 

Zástupce ředitelky SVČ Znojmo 

604 561 643 

 

http://www.svcznojmo.cz/

