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Předseda NSA navštívil sportoviště ve Znojmě 

 
Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser přijal pozvání starosty města Jakuba 
Malačky a v minulém týdnu navštívil město Znojmo v rámci kontrolního dne na staveništi 
krytého bazénu Louka. V průběhu celodenního programu si předseda Agentury prohlédl 
znojemská sportoviště a komunikoval s vedením města ohledně možností využití dotačních 
programů Národní sportovní agentury. 
 
Prohlídka městských sportovišť začala dopoledne na staveništi krytého bazénu Louka, kde se už 
na jaře 2023 otevře pro veřejnost osm drah na závodních rozměrech bazénu 25 m s wellness a 
multifunkčním fitness sálem. Krytý bazén je přímo napojený na venkovní koupaliště, se kterým 
dojde k propojení do jednoho objektu, na který budou moci návštěvníci vstupovat s jednou 
vstupenkou. Národní sportovní agentury podpořila stavbu 90 milióny z dotačního titulu 
Standardizovaná sportovní infrastruktura. Krytý bazén nahradí zastaralé Městské lázně, které 
již dlouhé roky přesluhují.   
 
„Od kolegů z dotací mám zprávy, že se zástupci města Znojma byla při vyřizování jejich žádosti 
výborná komunikace a podobný pocit mám i z dnešní návštěvy. Ve Znojmě má sport svou tradici 
a věřím, že můžeme město pomoci díky dotačním programům ještě více rozhýbat,“ řekl 
předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. 
 
Po návštěvě staveniště bazénu přišla na řadu neformální schůzka předsedy Neussera se zástupci 
města, po které došlo k přesunu ke Sportovnímu areálu tenisových kurtů Leska, který je také 
hojně využívaný, potřeboval by ale zásadní rekonstrukci, což je v plánech města. Na jednom 
z kurtů by měla vyrůst horolezecká stěna a celkově by se měl stát areál multifunkční, což je 
jeden z požadavků budoucích dotačních programů NSA. 
 
Na závěr celodenního programu proběhla v prostorách zasedací místnosti městského úřadu 
beseda se zástupci sportovních klubů ze Znojma a okolí, kde se se probíraly zejména dotazy 
ohledně programu Můj klub, pořádání Významných sportovních akcí, stáří sportovišť ve Znojmě 
a návrat dětí ke sportu po covidu.  
 
„Moc si vážíme toho, že pan předseda Filip Neusser přijal pozvání do Znojma. Prodiskutovali 
jsme naši aktuální situaci se sportovišti a také jsme některá z nich navštívili. Do diskuze se 
zapojilo také 20 místních sportovních klubů. Pan předseda nám rámcově představil dotační 
možnosti pro letošní rok a my jich rádi využijeme,“ říká starosta města Znojma Jakub Malačka.  
 
 
 
 
 
 
 


