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Duši neprodá ani na Jednom světě
„Hledáme náhradní matku,
máme vlastní embrya, zajištěnou
kliniku i právní služby.“
Podobných inzerátů přibývá. Tématu se věnuje snímek Duši neprodám, který vedle mnoha dalších nabízí
19. ročník mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů o lidských prá-

vech – Jeden svět 2017. Ve Znojmě
bude 21.–26. března.
Osm dokumentů uvidíte v Kině
Svět a tři budou poprvé promítnuty
ve zrenovovaném dolním sále Znojemské Besedy. Filmy letos připomenou
sílu spolupráce a sdílení v různých
podobách. Od pohledu na běžný život

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2017

islamistických radikalů až k dětem, pro
které je život na síti alfou a omegou
jejich bytí.
A jako každý rok, i tento ročník
festivalu pamatuje na žáky a studenty. Speciální projekce pro školy jsou
připraveny od 23. do 28. března. Více
na str. 5.

Stánky
na vinobraní
Začíná pronájem prodejních míst
na Znojemské historické vinobraní
15.–17. září 2017.
Od 1. března se mohou hlásit prodejci vína a burčáku, od 15. března
prodejci s řemesly od 18. dubna ostatní
zájemci. K dispozici je 352 stánků.
Stánkový prodej bude umožněn
na náměstích Masarykově, Horním,
Divišově a Svobody, na ulicích Dolní
a Horní Česká, v Horním parku a nově
také na Káře. Na Václavském a Mikulášském náměstí a na ulici Přemyslovců
budou historická tržiště, kde je podmínkou prodeje dobový oděv prodejců
a historický vizuál prodejního místa.
Prodejci na historických tržištích, kteří
budou během vinobraní předvádět svá
řemesla návštěvníkům, odmění radnice
částkou 1 000 korun. Více o stánkovém
prodeji na www.znojmocity.cz pod odborem majetkovým. 
lp

Omezení
na kruháku

 Festivalový snímek Exekuce odhaluje praktiky českých exekutorů. Na Jednom světě ho uvidíte 23. března.

Foto: Archiv JS

Ke konci března má v souvislosti
s opravou vodovodu dojít k dopravním
omezením na Mariánském náměstí
ve Znojmě, lidově zvaném kruháku.
Řidičům proto doporučujeme sledovat
web (www.znojmocity.cz) a sociální sítě
města. Více informací přineseme v dalším vydání Znojemských LISTŮ.  lp

Krásy Znojma viděly v USA miliony diváků Zastupitelstvo
Až v zámoří bylo na začátku ledna slyšet o Znojmě. Kabelová televize Czech-American TV připravila
pro své diváky další vysílání o jižní
Moravě, ve kterém se významně prezentovalo i Znojmo.
Vysílání za velkou louží sledovalo
2,5 milionů domácností. Znojmo se
na televizních obrazovkách prezento-

valo třemi spoty. O krásách a historii
města Znojma jako takovém, o adrenalinovém podzemí a o Znojemském
historickém vinobraní. „U diváků
mělo vysílání skvělé ohlasy, a proto
ho plánujeme v budoucnu opakovat,“
hodnotí pořad John Honner, zakladatel Czech-American TV.

Pokračování na str. 3.

Czech-American TV si klade
za cíl šíření povědomí o České
republice a její kultuře.
Pro diváky připravuje i různá
speciální vysílání, například
program zaměřený na tradice
českých Velikonoc nebo Vánoc.

až po uzávěrce
Únorové jednání zastupitelstva se
konalo až po uzávěrce Znojemských
LISTŮ. Nejdůležitější zprávy z jejich
jednání vám tak přineseme v dalším
vydání LISTŮ. Zájemci ale mohou aktuální informace získat již nyní na webu
nebo Facebooku města Znojma.  lp
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NABÍDKA PRONÁJMU
Majetkový odbor nabízí k pronájmu volné prostory k podnikání.
Jde o prostor bývalé restaurace Fortuna na Pontassievská 16
o celkové výměře 142,23 m2, účel
využití je dle nabídek žadatelů.
Minimální výše nájemného je
190 000 korun ročně. Dále pak
prostory bývalé prodejny Staccato
na Obrokové ulici 7 o celkové výměře 100,29 m2. Účel využití je dle
nabídek žadatelů. Minimální výše
nájemného je 180 000 korun ročně. Oba pronájmy jsou zveřejněny
na úřední desce. Nabídky mohou zájemci podat do 13. března
2017. Bližší informace podá, Jitka
Baladová (majetkový odbor, tel.:
515 216 129).
NA OBNOVU PAMÁTEK
VÍCE PENĚZ
Více peněz než vloni dostane Znojmo na opravu památek v centru
města. Splňuje všechna kritéria
přidělování dotací na sto procent
a jako jediné město obdrží pro
letošní rok 2,91 milionů korun
na regeneraci městské památkové
rezervace. Peníze jdou z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2017 spravovaného Ministerstvem kultury.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PROJDE ZNOJMEM
Masopustní průvod Denního
stacionáře sv. Damiána projde
28. února Znojmem. Začátek je
v 9.20 na náměstí Svobody, pokračuje ulicemi Horní a Dolní Českou,
Zámečnickou, Obrokovou a přes
Horní nám., Divišovo nám., Velkou
Michalskou se asi v 11.00 vrátí
na náměstí Svobody. Připojit se
v masopustní masce může každý.
HLEDÁ SE MISTR
Najde se nový držitel titulu Mistr
rukodělné výroby? Ovládáte-li některé z tradičních řemesel, nebo
znáte někoho, kdo se rukodělnou
řemeslnou výrobou zabývá, je tu
možnost získat titul Mistra rukodělné výroby. Podmínkou je, že jste
se řemeslu nenaučili ve škole, ale
od otce, matky, dědečka, babičky,
tety... Mistrem rukodělné výroby
JmK je i řemeslník ze Znojemska
Milan Strmisko. V roce 2010 titul
dostal za znalost zpracování rohoviny a perleti. Ale od té doby se zde
nikdo další o získání nepokusil. Titul
se váže k právě probíhající výstavě
Nositelé tradic v Minoritském klášteře. Více informací o titulu podá Jiří
Mačuda z JMM, tel.: 515 282 213.

Na obchvatu postaví do tří let pět mostů
Na obchvatu města Znojma
v úseku od kasárenské po únanovskou křižovatku začaly práce na zbudování pěti přemostění.
Firmy je musí postavit za šestatřicet měsíců. Přímo před očima by
nám tak měl v průběhu roku růst jeden most za druhým. Investorem akce
je Ředitelství silnic a dálnic. „Můžu
vám slíbit, že tak, jak neustále uháním
odpovědné osoby na Ředitelství silnic a dálnic, že tímto stavba obchvatu
nekončí, ale že chceme obchvat celý až
na Hatě, budu bdělým okem sledovat
i dění na stavbě,“ nechal se slyšet starosta Vlastimil Gabrhel. 
tp

 Na obchvat již vjely bagry. 

Foto: tp

Šest nových kamer poskytne ještě větší bezpečí
Město Znojmo bude žádat o dotaci z Ministerstva vnitra na rozšíření
Městského kamerového dohlížecího
systému o šest nových kamerových
bodů.
„Požadavek větší kontroly chování
občanů zazněl mimo jiné i na Fóru
Zdravého města, na kterém ho občané definovali jako jeden z palčivých
problémů. Byl bych rád, kdyby se občané v našem městě cítili ještě bezpečněji. Momentálně je po celém městě
rozmístěno jednadvacet kamerových

bodů, při získání dotace bude město
disponovat sedmadvaceti kamerami,
které budou dohlížet na bezpečnost
ve městě a zároveň budou působit jako
prevence kriminality,“ sdělil starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.
„Výhodou kamerového systému je
prokazatelná efektivita, jelikož kamery fungují čtyřiadvacet hodin denně.
V případě zjištění nějakého protiprávního jednání získává nejbližší hlídka
městské policie přesný popis události
včetně popisu pachatelů, což jim po-

máhá ve vhodném zvolení zákroku.
Navíc díky kamerám můžeme častěji
provádět kontrolní činnost v místech
ve městě, která monitorována nejsou,“
dodal ředitel Městské policie Znojmo
Ivan Budín.
Celkové náklady na rozšíření kamerového systému a vybavení jsou
odhadovány na 1 350 000 korun.
V případě schválení dotace z programu Podpora prevence kriminality se
město bude podílet pouze deseti procenty, tedy částkou 135 000 korun. tp

Město našlo pomoc při prevenci krádeže kol
Pomocí zavedení forenzního
identifikačního značení jízdních kol
pomůže město k usnadnění nálezu jízdního kola, které bylo majiteli
ukradeno.
Jde o další krok, kterým chce
Znojmo zajistit ještě větší bezpečnost
obyvatel.
Forenzní identifikační značení je
prvkem situační prevence, při kterém
se jízdní kolo označí speciální syntetickou DNA (jedinečný kód), která
není pouhým okem viditelná a je těžko

odstranitelná. Kolo, či kompenzační pomůcka, pak bude vloženo spolu
s vlastním jedinečným kódem do národního registru REFIZ, do kterého je
zapojena řada měst, a tudíž bude kolo
snadno dohledatelné i za hranicemi
města. Prodej ukradeného kola a jeho
užívání je v tomto případě daleko rizikovější, odhalení pravděpodobnější
a legalizace složitější.
O dotaci na speciální značení žádá
Znojmo z programu Ministerstva vnitra Prevence kriminality 2017.

Náklady projektu jsou ve výši
150 tisíc korun, minimální spoluúčast
města je 15 tisíc korun, zbytek nákladů
by měla pokrýt dotace ve výši 135 tisíc
korun. Rozhodnutí o získání dotace
padne pravděpodobně v dubnu letošního roku. Pokud město dotaci získá,
přistoupí k samotné registraci kol začátkem léta. Za dané prostředky budou
pořízeny hlavně sady na identifikační
značení jízdních kol a kompenzačních
pomůcek handicapovaných osob a další jiné pomůcky. 
tp

Ceny Policisty roku jsou ve správných rukou
Na radnici byli v rámci celorepublikové ceny Policista roku oceněni
hned v několika kategoriích policisté
z územního odboru Znojmo.
V kategorii Policista roku získal
ocenění Karel Buchtela, a to za dlouhodobé dosahování velmi dobrých výsledků. Alena Kučerová (na snímku),
sloužící u Policie ČR již šestatřicet let,
převzala cenu Veterán roku a v kategorii Čin roku byli oceněni Jiří Procházka
a Tomáš Dibelka, kterým se na jaře
roku 2016 podařilo uhasit požár chaty
v rekreační oblasti Chmelnice pomocí

kbelíků vody z přehrady ještě před příjezdem jednotek Hasičského záchran-

ného sboru, čímž zabránili nemalé
majetkové škodě. Oceněn byl také tým
znojemských policistů ze Služby kriminální policie a vyšetřování.
Policisté si ocenění převzali z rukou ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoše Tržila
a vedoucího územního odboru Znojmo Mojmíra Pavelky. Pogratulovat
všem přišli i místostarostové Jan Blaha
a Ludvík Hekrle, kteří v krátkém proslovu poděkovali policistům za jejich
oddanost při nelehkém pracovním
nasazení. 
Text a foto: tp
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Pivovar i jeho areál jedou na dobré vlně
Malé cíle si Znojemský městský
pivovar určitě neklade. Smělé plány
má v areálu pivovaru také město.
Uběhl už více než rok od chvíle, kdy
byl po dlouhé přestávce znovu zahájen provoz místního pivovaru. Loňský
rok tak byl prvním, kdy pivovar vařil
celoročně a uvařil poctivých 2 143 hl
piva. A ani v druhém roce neusíná
na vavřínech. „Letos máme náročný
cíl naši produkci až zdvojnásobit. A samozřejmě se dále aktivně účastnit všech
akcí, které zpříjemňují či zkulturňují
společenský život v královském městě
Znojmě,“ uvedl ředitel pivovaru Miroslav Harašta.
Pivovar vznikl v areálu, který
vlastní město. Prvního investora v podobě Znojemského městského pivovaru se sem povedlo dostat v roce 2014.
Po rekonstrukci prostor v listopadu
2015 pivovar otevřel své brány a tím
znovuobnovil výrobu piva ve Znojmě.
Znojemský městský pivovar v areálu plánuje také vybudování pivovarské

 Opravená budova pivovaru. 

restaurace se zahrádkou. V současné
době již provozuje stánek TeraZa na vyhlídce u rotundy a vlastní restauraci
HoZpoda v ulici U Brány. Obě místa
si už získala mezi místními i turisty
značnou oblibu.
Rozvoj atraktivního městského
prostoru ovšem nekončí. Vedení města
nepřestává hledat další investory a usiluje o to, aby se do areálu vrátil život

Foto: Archiv ZL

v plné síle. Letos na jaře se zde například otevře nová expozice pivovarnictví, kterou město dlouhodobě připravuje společně s Národním zemědělským
muzeem v Praze.
A za pár měsíců se do areálu přesunou dělníci, aby v něm vybudovali
kompletně nové inženýrské sítě, jež jsou
pro jeho další rozvoj a s ním spojené
hledání investorů nezbytné. 
zp, lp

S investicemi do Louckého Krásy Znojma
kláštera se bude pokračovat viděly…
Od loňského podzimu se část fasády jižního křídla Louckého kláštera
může pyšnit novými okny.
Postupně se namontovalo do pěti
pater pětatřicet nových oken, která jsou
ručně vyrobená a kopírují vzhled historických oken, která byla původní. Pro
všechna okna je jednotné, že jsou kastlová, otvírají se dovnitř, s jednoduchým
zasklením. Vyrobena jsou z masivního modřínu s nátěrem v barvě matné
slonové kosti a doplněna masivními
modřínovými parapety. V investicích
do dalších nových oken v Louckém
klášteře chce město pokračovat i letos.
O postupu prací budeme informovat
nejen ve Znojemských LISTECH.  zp

 Podoba nového okna kláštera v Louce.

Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1
Znojmo se ve vysílání Czech-American TV neobjevilo poprvé, s touto
televizí spolupracuje již od roku 2014.
„Jelikož se rozšiřuje naše databáze
propagačních videí, jsme s americkou
televizí domluvení na nových spotech,
které jim poskytneme a které pak plánují odvysílat. Pro nás je čest, že se
objevujeme v televizi daleko za hranicemi nejen našeho státu, ale i Evropy,“
říká František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, která má propagaci
Znojma na starosti. Reprízu pořadu lze
ještě po dobu šesti měsíců zhlédnout
na webu www.catvusa.com v záložce
Broadcasts.zp

Na veletrhu ve Vídni bylo Znojmo v obležení
Až 150 000 návštěvníků, kteří
zavítali během čtyř lednových dnů
na veletrh cestovního ruchu Ferien-Messe ve Vídni, zprostředkovaně vidělo krásy našeho města.
Znojmo se stejně jako minulý rok
prezentovalo spolu s dalšími městy
na stánku agentury CzechTourism.
„Vídeňský veletrh hodnotíme po všech
našich zkušenostech jako jeden z nejlepších. V halách areálu výstaviště bylo
stále plno, vládla tu skvělá atmosféra,
prezentační pult věnovaný Znojmu byl
neustále v obležení. Lidé se zajímali
především o cykloturistiku, vinařství,

pamětihodnosti města i podzemí,“ říká
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, která znojemské zastoupení
na veletrhu zajišťovala.
„Prezentovali jsme jak samotné
město Znojmo, tak i jeho okolí, možnosti výletů a různých volnočasových
aktivit. Návštěvníci měli po celou dobu
příležitost ochutnat vína VOC Znojmo,
tedy vína z odrůd pro náš region typických, která si mimochodem všichni pochvalovali,“ přibližuje Jaroslav Chaloupecký ze Znojemské Besedy, a dodává:
„Návštěvníci Ferien-Messe jsou
na rozdíl od návštěvníků mnohých

českých veletrhů opravdu lační po informacích. Přímo na veletrhu si plánují a kolikrát i rovnou rezervují, či
dokonce kupují výlety a dovolené. Je
znát, že lidé, kteří na tento veletrh
zavítají, se opravdu chystají někam se
podívat,“ hodnotí zájem Chaloupecký.
Podle jeho slov, Znojemská Beseda
jedná o další spolupráci s rakouskou,
ale i českou kanceláří CzechTourismu. Znojmo ovšem Beseda propaguje
i na dalších akcích zaměřených na cestovní ruch, a to na brněnském Regiontouru a Slovakiatour v Bratislavě,
veletrzích v Praze a Ostravě. 
zp
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STALO SE
REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve Znojmě a okolí přispěli lidé
do 485 pokladniček letošní Tříkrálové sbírky úctyhodnou rekordní částkou 2 016 318 korun.
Díky jejich štědrosti tak výsledek
překonal magickou hranici dvou
milionů. Rekordní byl letos i počet dobrovolníků. Do sbírky se
jich na Znojemsku zapojilo 1 480.
Z celkového výtěžku pomáhá pětašedesát procent přímo v regionu,
patnáct procent využívá na své
projekty místní diecézní charita,
deset procent putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, pět procent jde na celostátní projekty
a pět procent pokrývá režii sbírky.
Na účtu Tříkrálové sbírky 2017 se
z celé republiky sešlo více než sto
milionů korun.
DESÍTKY MEDAILÍ
PRO NAŠE VINAŘE
Na největší mezinárodní soutěži
vín v ČR – Prague Wine Trophy –
uspěli znovu vinaři VOC Znojmo.
Z říjnového kola hodnocení si
odnesli 41 medailí, z toho 3 prémiové zlaté medaile, 31 zlatých
medailí a 7 stříbrných medailí.
Z oceněných 41 vín nese 6 z nich
punc VOC Znojmo.
ZJISTÍTE, KAM ZA VINAŘI
A ZÁBAVOU
V Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici ve Znojmě jsou
k dostání dva nové propagační
materiály města Znojma. V Kalendáři akcí města leden–červen
2017 najdete souhrn největších
kulturně-společenských aktivit
a souhrnný přehled akcí spojených
s vínem podá leták Vinařské akce
na Znojemsku 2017. Oba materiály
získáte zdarma.
NEZAPOMÍNEJTE
NA ZADNÍ VCHODY!
V Příměticích došlo k pokusu
o vloupání do rodinného domu.
Neznámý pachatel se tam pokusil
vniknout do domu ze zadní části.
Překonal plot zahrady a pak se snažil násilím dostat dovnitř. Podobný
případ se odehrál i u rodinného
domu v Dobšicích. Nezapomínejte
proto zamykat zadní vchody domů.
ZLODĚJ ZADRŽEN ZA ROHEM
Městská policie Znojmo přispěla k ochraně majetku, když díky
svědectví občanů zadržela krátce
po činu zloděje, který se vloupal
do klenotnictví na Kovářské ulici.
Za pomoci kamerového systému
ho i s lupem zadržela na ulici Horní
Česká.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
30. března 2017, uzávěrka je
20. března.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu začne v 11. kalendářním týdnu, tedy od 13. března 2017. Svoz bude probíhat následně opět každý lichý týden.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí majitelé psů zaplatit poplatky za své
čtyřnohé přátele. Platby v hotovosti i platební kartou přijímají
pokladny v budově městského
úřadu na Obrokové 12 a na nám.
Armády nebo lze platbu provést
převodem z účtu (variab. symbol
lze zjistit na tel.: 515 216 307).
Nahlásit nového psa musí jeho
majitel do 15 dnů ode dne, kdy
ho získal, na finančním odboru
MÚ Obroková 10 (u paní Bohunky
Dehnerové). Poplatek je vyměřen
od tří měsíců stáří psa.
POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé
Znojma čas na zaplacení poplatků
za odpad. Částka je stejná jako
v minulém roce. Za osobu je vybírán poplatek 400 korun, který
lze uhradit na pokladně v podatelně Městského úřadu Znojmo,
Obroková 12.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
23. 2. od 7.45 do 11.45 NAČERATICE: domácnosti, provozy a zařízení
napájené z TS Načeratice Obec.
23. 2. od 11.30 do 15.00 ZNOJMO:
zahrádky Pražská, při výjezdu ze
Znojma vlevo
13. 3. od 7.30 do 15.30 OBLEKOVICE: domácnosti, provozy a zařízení
napájené z TS Oblekovice
16. 3. od 07.30 do 15.30 DOBŠICE: zahrádky napájené z TS Suchohrdelská. Vypnutí se netýká
domácností!
23. 3. od 7.00 do 15.00 ZNOJMO:
Kuchařovická, zahrady včetně RD
od trafostanice ke Kalinově vile
a zahrady směrem na Kuchařovice
vlevo. Kuchařovická, zahrady nad
obchvatem vpravo a zahrady včetně RD vlevo
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 1. března ve 12.00 hodin.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní
i jinou zábavu. Domluva zápůjčky
Anna Novotná, tel.: 721 505 910.

Setkání k zemské výstavě pokračují.
Ve hře je areál pivovaru
Poté, co se zástupci Retzu a Znojma sešli na konci listopadu ve Znojmě, pokračovala jednání o Dolnorakouské zemské výstavě v lednu.
Dějištěm setkání byl Retz.
„S kolegy z Retzu jsme se navzájem
informovali, co nového se událo, i kam
by měly směřovat naše další kroky.
Nakousli jsme i nová témata, která
by mohla být zajímavá pro zemskou
výstavu – ať už jde o Vinobus, o možné
společné vstupenky do našich objektů
či o vznikající znojemskou expozici
pivovarnictví, kterou chceme otevřít
letos na konci dubna. Naše partnery
z Retzu na slavnostní otevření určitě
pozveme,“ shrnuje setkání Jan Grois,
místostarosta Znojma. Areál pivovaru,
ve kterém zmíněná expozice pivovarnictví vzniká, totiž pořád platí jako
jedno z výstavních míst pro případnou
Dolnorakouskou zemskou výstavu
2021, o kterou se společně obě města
ucházejí.
Zemské výstavy však nejsou jen
o exponátech a muzeích, a tak úkolem
pracovních skupin bude také dát dohro-

mady nápady na doprovodné aktivity
v regionu. A protože jsou Retzer Land
i Znojemsko známé především díky
vínu, sklepním uličkám, pivu, gastronomii a krásné přírodě, půjde se určitě
tímto směrem. Stranou zájmu nezůstane ani společná historie regionu. Hlavní
úkol však vzešel už z listopadového
jednání u dolnorakouského hejtmana
Erwina Prölla, jehož úřad má ve výbě-

ru pořadatele Dolnorakouských zemských výstav poslední slovo. „Chceme
panu hejtmanovi na konci června 2017
předat propracovanější hrubý koncept
naší vize výstavy,“ řekl Stefan Grusch,
hejtman okresu Hollabrunn, do kterého spadá i Retz. Zpracování zmíněné
koncepce tak bude hlavním úkolem
pracovních skupin i politiků v první
polovině letošního roku. 
zp

 V krásném historické sále retzské radnice se sešli mluvčí znojemské radnice Zuzana
Pastrňáková, Jaroslav Chaloupecký ze Znojemské Besedy, Eva-Maria Himmelbauer,
Manfred Nigl, Vizebgm. Alfred Kliegl, Alfred Schuster, místostarosta Jan Grois, Helmut
Bergmann, ředitel ZŠ Pražská Pavel Trulík, Günther Hofer, Stefan Grusch, Christine Raab,
Manfred Marihart. 
Foto: Hermann Neubauer

Třídíme jedna báseň a šetříme tak přírodu
Začátkem jara bude možné opět
využívat kontejnery na bioodpad.

Takřka celý rok 2016 nabádala rodina Okurkova ke správnému třídění
odpadů a ze statistik vyplývá, že Znojmáci odpad třídí ukázkově, a to včetně
bioodpadu, kde jim situaci výrazně
ulehčily nádoby na bioodpad.
V roce 2016 město Znojmo vyprodukovalo 15 500 tun odpadů, z toho
téměř 11 000 tun byl odpad z domácností. Průměrně tak na každého občana připadá 323 kg odpadů. Důležité
ale je, že směsný komunální odpad
představuje pouze polovinu z tohoto
množství. To svědčí o tom, že občané
Znojma odpady opravdu třídí a není
jim lhostejné životní prostředí a okolí,
ve kterém žijí. Díky tomu se podařilo
předat na další třídění a následnou

úpravu cca 750 tun
papíru, 300 tun plastů
a 330 tun skla. Daří se
třídit i oděvy, kterých se
vybralo kolem 60 tun, ty
z části budou pomáhat
potřebným.
Další komoditou
jsou bioodpady, kterých
město Znojmo předalo na kompostárnu asi
4 700 tun. Tento odpad
je základem pro kompost, který byl občanům
poskytován zdarma.
Kontejnery na bioodpad se letos opět začnou svážet s příchodem
jara, a to od 13. března.
Ve vybraných lokalitách jsou občanům také
k dispozici velkoobjemové bio kontejnery, které budou rozmístěny druhý březnový víkend.
Samostatnou kapitolou jsou nebezpečné odpady, kterých občané
na sběrné dvory donesli přibližně
36 tun. Převážně se jednalo o odpadní

barvy. Třídění odpadů dává smysl,
děkujeme všem, kteří si to uvědomují. Město Znojmo ani letos nezdraží
poplatky za odpad, za osobu je to
400 Kč. Za odvoz bioodpadu občané
neplatí.tp
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Duši neprodá ani na Jednom světě
Letošní kampaň festivalu Jeden
svět zní Umění spolupráce.
„Spolupráce není samozřejmost.
Je to schopnost, které se postupně
učíme. V poslední době se ale spolupráce stala uměním a ovládá ji jen
málokdo,“ říká Hana Kulhánková, ředitelka festivalu Jeden svět, a dodává:
„Zvolili jsme velmi pozitivně vyznívající téma, protože naše společnost již
dlouhou dobu přijímá především negativně formulovaná sdělení. A spolupráce je především vzájemná komunikace a sdílení. Zvykli jsme si, že
slovo sdílet znamená rychle poslat dál
příspěvek na Facebooku, který jsme
si ani pořádně nepřečetli. Vraťme se
k původnímu smyslu slova sdílení.
Znamená to dělit se, být ochoten sám
sobě něco upřít a zvažovat důsledky
své volby pro ostatní.“
Filmové projekce opět obohatí
debaty se zajímavými hosty. Moderátorem besed bude David Grossmann.
Vstupné na festivalové filmy je
symbolických 60 korun na obou místech projekce a v Kině Svět je současně
také předprodej.
Vůbec poprvé zavítá znojemský
festival Jeden svět také mezi seniory. V Domově pro seniory U Lesíka
uvidí 22. března optimistický český
dokument Bětka a chytré hlavičky,
režisérky Theodory Remundové.
Aktuality najdete na facebook.com/
jedensvetznojmo. 
lp

KINO SVĚT
Úterý 21. 3.
18.00 Zahájení festivalu spojené
s projekcí filmu
DUGMA: SPOUŠŤ
Norsko | 58 minut
Snímek přináší vzácně bezprostřední
vhled do každodenního života islamistických radikálů. Jak přemýšlejí,
jak žijí, v čem se od nás liší, bojí se,
pochybují? Jedinečný portrét fanatického islamismu.

20.00 ÍRÁNSKÝ RAVE
Švýcarsko | 84 minut
V zemi panuje tvrdá kázeň, cenzura,
ulice křižují hlídky mravnostní policie.
Odpovědí mladých je ilegální hudba
a undergroundové večírky. Dvacetiletí
kluci svépomocí vydají nepovolené CD
a získají pozvání na festival ve Švýcarsku. S vízy v kapse jim začíná nelehké
rozhodování.
DOLNÍ SÁL ZNOJEMSKÉ BESEDY
Projekce filmu, počítačové hry
 Ve filmu Děti on line režisérka Kateřina Hager ukazuje na portrétech tří mladých lidí,
jak těžké je dospívání i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy i hrozeb přesunula
do kyberprostoru. 
Foto: Archiv JS

20.30 DO ZBRANĚ
ČR | 40 minut
Barbora Chalupová ve svém dokumentu zpovídá držitele zbrojního
průkazu i zájemce o něj a zajímá se
o dostupnost střelných zbraní v našem
prostředí, ať už legální nebo nelegální cestou. Pouští se i do experimentů
na hraně zákona s podomácku vyrobenými zbraněmi.
Středa 22. 3.
18.00 NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
ČR | 90 minut
Co mají společného autisti, Malý princ
a mimozemšťani? Postavy filmu žijí
s nálepkou, která je odděluje od ostatních. A kdo může tvrdit, co je normální a co není? Oceňovaný dokumentarista Miroslav Janek natočil neobyčejný
snímek o neobyčejných lidech.
20.00 DUŠI NEPRODÁM
ČR | 40 minut
Film se dotýká nejbolestivějších témat
souvisejících s náhradním mateřstvím.
Monika odevzdala biologickým rodičům třetí odnošené dítě. Nikola si objednavatele nevybrala dobře a náhradní matka Renata má porodit miminko
s podezřením na Downův syndrom.

Čtvrtek 23. 3.
18.00 EXEKUCE
ČR | 64 minut
Na osobním příběhu a zkušenosti
s exekučním řízením seznamuje režisérka Andrea Culková s exekučními
praktikami v Česku a v příkladech ze
zahraničí se snaží české legislativě naznačit cestu z bludného kruhu.
20.00 VYROB SI SVŮJ STÁT
Francie, VB | 81 minut
Mnozí obyvatelé Donbasu se na jaře
2014 upnuli k myšlence samostatného
státu. Režisér Antony Butts na konkrétních lidských osudech a bezprostředně zachycených situacích
zobrazuje odhodlání a nadšení, ale
i naivitu, aroganci a krutost účastníků
převratu.
Pátek 24. 3.
18.00 DĚTI ON LINE
ČR | 52 minut
Zachymu je teprve dvanáct, jeho Youtube kanál má přes sto dvacet tisíc
odběratelů. Režisérka Kateřina Hager
na portrétech celkem tří mladých lidí
ukazuje, jak těžké je dospívání i výchova dětí v době, kdy se většina zábavy
i hrozeb přesunula do kyberprostoru.

Sobota 25. 3.
16.00 ROZEHRAJ SVÉ MĚSTO
Švédsko | 72 minut
Jednou z nejúspěšnějších počítačových
her poslední doby se stal Minecraft,
v němž hráči staví z 3D bloků virtuální
světy. Film sleduje několik urbanistických týmů a vývojáře tří her, kteří
chtějí díky jejich širokému využití demokratizovat způsob výstavby měst.
18.00 ČÍNSKÝ SEN
Dánsko, Čína, USA | 73 minut
Jedním z nejhmatatelnějších absurdních
důsledků čínské snahy adoptovat si americký sen jsou pověstná „města duchů“.
Sedm let sledoval režisér snímku případ
mladé Yany, která z venkova vyrazila
do velkoměsta pomáhat zemi v jejím
ekonomickém rozmachu. Její agentura
zajišťovala „západní manekýny“ developerům, kteří je využívali v potěmkinovské frašce.
Neděle 26. 3.
18.00 TICHÝ HNĚV INUITŮ
Kanada | 2016 | 82 minut
Kampaň vlivných organizací na ochranu zvířat vedla k omezení komerčního lovu tuleňů. Tento krok byl ale
pohromou pro Inuity, kteří jsou na lovu
tuleňů ekonomicky závislí. Režisérka,
sama Inuitka, poukazuje na škody, které
jejímu národu přináší zákaz dovozu
tuleních produktů do Evropské unie.

Ukažte svým přátelům, jak to ve Znojmě umíme
Přizvěte přátele a společně si
prostřednictvím nových videí připomeňte skvělou atmosféru loňského
vinobraní, veselých Pivních slavností,
výborných scén divadelního festivalu
i tradičního Dne otevřených dveří
radnice.
Všechny spoty pro Znojmo a Znojemskou Besedu natáčeli bratři Otrubové z VideoBrothers.
Loňské Znojemské historické vinobraní bylo nejen vrcholnou akcí

oslav 790. výročí od povýšení Znojma
na královské město, ale co do počtu návštěvníků, kterých bylo téměř 87 000,
i nejúspěšnějším v novodobé historii
této tradiční akce. Na novém ročníku vinobraní se
samozřejmě již pilně pracuje, a těšit se na něj můžete
od 15. do 17. září 2017. Než
se ovšem ozvou známé zvuky bubnů, nové video vám
čekání příjemně zkrátí.

Spot o oslavě vína, který pro město
a Znojemskou Besedu úspěšní filmaři
natočili, nebyl ani zdaleka jediný. Jejich
kamery zaznamenaly také pohodovou letní atmosféru Pivních
slavností, srpnového divadelního festivalu Znojmo
žije divadlem! i listopadového Dne otevřených dveří
radnice.
A aby nikomu žádná
z oblíbených akcí neutekla,

do kalendáře si stačí poznamenat letošní termíny – Pivní slavnosti budou
v sobotu 10. června, festival Znojmo
žije divadlem! přiveze herce a kejklíře
od 16. do 18. srpna a Dni otevřených
dveří radnice patří tradičně 17. listopad.
Všechny čtyři nová videa jsou
ke zhlédnutí na YouTube kanále města
Znojma (vinobraní v české i anglické
verzi) a najdete je i na Facebooku.
Načíst si je lze už nyní z tištěného
QR kódu. 
zp, lp
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Placená inzerce, společnost

Veletrh tvoření volá!
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Získejte výhodně
jazykovou zkoušku
Studenti i veřejnost se mohou
do 27. března zaregistrovat na jazykovou zkoušku z angličtiny FCE, kterou
za zvýhodněných podmínek ve Znojmě pořádá Soukromá vysoká škola
ekonomická Znojmo (SVŠE) ve spolupráci s organizací Cambridge PARK.

Jste-li sami kreativci a navíc máte
doma děti, co se neodlepí od papírů,
nůžek a barev, vydejte se na Veletrh
tvoření ve Znojmě.
Najdete ho po dva dny 18.
a 19. března v kongresovém centru
Dukla. Veletrh je zaměřen na kreativní
tvoření dětí a dospělých. Prezentovat
se zde bude několik oborů v oblasti

nápaditosti a originality. V dílničkách
se můžete zapojit vlastní tvorbou. Součástí veletrhu je prodejní výstava, kde
bude možné zakoupit hotové produkty, ale i materiály či různé pomůcky.
V sobotu 18. března bude veletrh otevřen od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli
19. března od 9.00 do 16.00 hodin.
Více na www.kreativniznojmo.cz.  lp

SVŠE se podařilo dojednat příznivější cenu zkoušky pro všechny
– slevu 200 Kč, takže konečná cena
za certifikát FCE je 4 150 korun.
Studenti středních a vysokých škol
a absolventi do dvou let po skončení
školy s trvalým bydlištěm ve Znojmě

a jeho městských částí mohou navíc
požádat město Znojmo o proplacení
úspěšně složené zkoušky, a to v rámci
projektu Kolumbus – Znojmo mluví
anglicky. Sama SVŠE svým studentům
prezenční formy bydlícím mimo Znojmo přispěje v případě úspěšně složené
zkoušky 2 000 Kč.
Jazykové znalosti jsou dnes podmínkou, jak se dobře uplatnit na trhu
práce. Neváhejte a zapište se na zkoušku
FCE ve Znojmě. Ušetříte čas i peníze.
Ti, kteří se na zkoušku chystají,
mohou absolvovat krátký přípravný
kurz seznamující s formou zkoušky.
Uchazeči registrovaní ke zkoušce mohou navíc absolvovat v dubnu zdarma
zkoušku FCE nanečisto v prostorách
školy. Veškeré informace naleznete
na www.svse.cz. 
tp

Zkouška FCE – základní termíny
Registrace: do 27. 3. 2017
Pozdní registrace: do 8. 5. 2017 (příplatek za pozdní registraci 600 Kč)
Termín zkoušky (písemné i ústní): 13. 5. 2017

Město Znojmo

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT TISKOVÉ KANCELÁŘE
Požadavky: VŠ, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti,
vysoká úroveň ústního i písemného projevu, výborná znalost ČJ slovem
i písmem, velmi dobrá znalost NJ slovem i písmem, znalost jiného světového
jazyka výhodou a další.
Více informací na http://bit.ly/ReferentTK.
Přihlášky je možné podat do 1. března 2017 písemně v zalepené obálce na adresu
Městský úřad Znojmo – oddělení personální, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
nebo na stejnou adresu osobně na podatelně Městského úřad Znojmo.
Obálku označit: „výběrové řízení – pracovník vztahů k veřejnosti
(referent tiskové kanceláře)“.
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V ČESKU
Hotel U Divadla ve Znojmě
přijme do hlavního pracovního
poměru KUCHAŘE.
Nástup možný ihned.
Informace na tel.: 734 602 569,
e–mail: recepce@udivadlahotel.cz
SOU a SOŠ SČMSD Znojmo,
Přímětická 50, Znojmo hledá
– POMOCNOU KUCHAŘKU,
nástupní mzda 11 500 Kč, nástup
možný od 1. 3. 2017. Více informací:
rosecka.vera@sousoszn.cz,
tel.: 537 020 504
– UČITELE pro výuku odborného
výcviku a odborných předmětů
oboru Kosmetička
– kvalifikovaného UČITELE,
s odpovídajícím pedag. vzděláním,
pro výuku informatiky, anglického
jazyka, matematiky
Certifikát hodnotitele maturitních

zkoušek vítán. Více informací:
hanzal.libor@sousoszn.cz,
tel.: 537 020 555, 602 541 973

Zájemci se mohou hlásit do 17. března
2017 na voc@vocznojmo.cz.
Více na www.vocznojmo.cz

Spolek VOC Znojmo hledá
PRŮVODCE DO VINOBUSU
Nabízíme: DPP od května do září
(květen – pátky, víkendy, svátky,
od června do vinobraní každý den),
odpovídající platové ohodnocení,
spolupráci s VOC Znojmo na dalších
projektech.
Náplň práce: průvodce
do turistického autobusu Vinobus,
výklad o Znojemské vinařské
podoblasti, podávání informací
o vinařstvích a akcích v regionu či
prodej a servis vína.
Požadujeme: velmi dobré
komunikační schopnosti a ochotu
učit se novým věcem. Výhodou je
znalost NJ, AJ na komunikativní
úrovni či základní znalosti o spolku
VOC Znojmo a o víně.

Oblastní charita ve Znojmě
hledá na plný úvazek pracovníka
v sociálních službách na pozici
INSTRUKTORA PRO KLUB COOLNA.
Uchazeč musí mít minimálně
středoškolské vzdělání, absolvovaný
akreditovaný Kurz pro pracovníky
v sociálních službách, nesplňuje–li
původní vzdělání kvalifikaci, a musí
být trestně bezúhonný. Bližší
informace www.znojmo.charita.cz

ZNOJEMSKÁ BESEDA

nabízí práci brigádníkům na sezonu květen až říjen 2017
POKLADNÍ V RADNIČNÍ VĚŽI
Požadavky: věk nad 18 let – výborná komunikativnost – pokročilá znalost NJ nebo
AJ (oba jazyky výhodou) – samostatnost – spolehlivost – flexibilita – zájem o kulturní, společenské a turistické prostředí města Znojma a okolí – ochota informovat
Náplň práce: prodej vstupenek na radniční věž a suvenýrů – každodenní kontrola
ochozu radniční věže – služby o víkendech (sobota, neděle) a zástup za dovolenou
(cca 15 dnů ve všední dny)
V případě zájmu zasílejte životopisy a přihlášky
na e-mail: reditel@znojemskabeseda.cz.
Do předmětu napište: BRIGÁDA RADNIČNÍ VĚŽ. Termín: do 28. 2. 2017

PRACOVNÍKA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
NA JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTĚ K HRADU
Požadavky: věk nad 18 let – výborná komunikativnost – pokročilá znalost NJ nebo
AJ (oba jazyky výhodou) – samostatnost – spolehlivost – flexibilita – zájem o kulturní, společenské a turistické prostředí města Znojma a okolí – ochota informovat
Náplň práce: poskytování informací návštěvníkům turistického informačního
centra – zajímavosti, ubytování, stravování, tipy na výlety, jízdní řády apod.
drobný prodej – suvenýry, pohlednice, průvodce, mapy – služby vždy v neděli
a pondělí a zástup za dovolenou (cca 15 dnů ve všední dny)
občasný úklid prostor turistického informačního centra a WC
V případě zájmu zasílejte životopisy a přihlášky
na e-mail: reditel@znojemskabeseda.cz.
Do předmětu napište: BRIGÁDA JPC. Termín: do 28. 2. 2017

PRŮVODCE NA KLASICKÉ TRASE ZNOJEMSKÉHO PODZEMÍ
Požadavky: Výrazný verbální projev – schopnost zaujmout návštěvníka – přizpůsobení výkladu konkrétní věkové a zájmové skupině – přirozená autorita – dobrá fyzická kondice – flexibilita –samostatnost – spolehlivost – znalost NJ nebo AJ výhodou
Náplň práce: průvodcovská činnost na klasické trase Znojemského podzemí (práce
ve ztíženém pracovním prostředí – stísněné prostory, vlhko, snížená viditelnost)
V případě zájmu zasílejte životopisy a přihlášky
na e-mail: reditel@znojemskabeseda.cz.
Do předmětu napište: BRIGÁDA PODZEMÍ. Termín: do 28. 2. 2017

STARNET – internet pro každého
hledá
TECHNIKA PRO INSTALACE
INTERNETOVÝCH PŘÍPOJEK
ASISTENTKU PRO ZPRACOVÁNÍ
OBJEDNÁVEK
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
– profesionální proškolení

– flexibilní pracovní doba
– až 45000 Kč/měs.
www.starnet.cz/kariera,
e–mail: kariera@starnet.cz
Nabízím brigádně práci z domova
na pc/net,
WELLNESS PORADENSTVÍ
na VČ 7 000 –12 000 Kč nebo na HČ
od 25 000 Kč.
Více info na www.podnikejzdomova.cz/
urbankova1

PRÁCE V RAKOUSKU
Vinařství v Unterretzbachu
v Rakousku nabízí práci
VE VINOHRADU, VINNÉM SKLEPĚ
a dále hledá TRAKTORISTU/
MECHANIKA.
Podmínkou je dobrá znalost
NJ slovem. Nástup možný ihned!
Kontakt pro zájemce:
+43 676 72 38 444.

Město Znojmo

vyhlašuje konkurz na pracovní místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY
nám. Republiky 15, Znojmo

Požadavky na pracovní pozici a písemné náležitosti k přihlášce najdete na úřední
desce městského úřadu na ulici Obroková (pod budovou MÚ č. 10) a na ulici
Radniční (spojovací ulice Obroková – Zelenářská), a také na elektronické úřední
desce na webu města.
Přihlášky lze do 28. dubna do 14.00 hodin
posílat na Sekretariát města Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo,
nebo tamtéž odevzdat osobně na podatelně.
Předpokládaný nástup je 1. srpna 2017.

TAMURA EUROPE LIMITED, org. složka
hledá na pozici

DĚLNÍK/DĚLNICE
NÁSTUP IHNED
Nabízíme: HPP, nástup. mzda 13 250 Kč, navíjení/svařování 15 000 Kč,
(možnost mzdového postupu), možná výše mzdy na pozici dělník až 21 500 Kč,
dovolená nad rámec zákona, příplatky, moderní, příjemné pracovní prostředí
Benefity: dotované stravování i ceny kávy a čaje, příplatky za práci
na odp. směně, příspěvek na cestovné (so, ne, sv. a noc),
možnost vzdělávání a získání profes. průkazů
Životopis zasílejte na: prace@tamura-europe.co.uk nebo vyplňte přihlášku
na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.
Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstnance.
Personální oddělení tel.: 515 284 746, 778 477 612
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Na dveře klepou jarní Dny zdraví ve Znojmě.

Nezapomínejme: Ve zdravém těle zdravý duch!
S jarem přijdou do Znojma sportovně laděné Dny zdraví!
„Po úspěšných podzimních Dnech
zdraví, kdy nejen sportovní hala praskala ve švech, jsme se rozhodli pořádat
pod hlavičkou Zdravého města Znojma další maraton nejen sportovních
akcí. A stejně jako v minulosti jsou
všechny aktivity v rámci Dnů zdraví zcela zdarma,“ říká místostarosta Znojma Jan Grois. Neseďte proto
doma a vyrazte na cvičení, procházku,
bruslení, plavání, vyjížďku na kole,
na běžecký trénink, na přednášku
nebo na kroužky Střediska volného
času Znojmo. Tak bohatá je nabídka
aktivit pro děti i dospělé.

Dny zdraví patří mezi jednu ze
základních celostátních komunitních
kampaní, kterou pořádají členská města v rámci Národní sítě Zdravých měst.
Hlavním cílem je zajímavou formou
informovat občany o tom, jak správně pečovat o své zdraví, jak je možné
předcházet zdravotním potížím a zároveň jim také nabídnout aktivity, které
mohou dlouhodobě přispívat k jejich
fyzické i duševní pohodě. 
zp

 Zaběhat si můžete i na atletickém stadionu v Horním parku. 

Foto: Archiv ZL

Dny zdraví se budou konat
od 20. do 31. března.
Více info na
www.znojmo-zdravemesto.cz.

Nazujte boty nebo brusle a přijďte si protáhnout tělo
Zima už je pomalu za námi, a tak
je nejvyšší čas probudit se ze zimního
spánku a dodat tělu trochu zdravého
pohybu.
V nepřeberném množství sportovních aktivit si určitě vybere každý.
Na programu je bruslení, plavání, běžecký trénink venku, cvičení v hale (kruhový trénink, zumba, Deep Work – tentokrát s DJem – a Tabata). Kdo má raději
přírodu, může vyrazit na organizovanou
procházku do Gránic nebo na cyklovyjížďku do Národního parku Podyjí.
Jednou z novinek v nabídce sportovních akcí je trénink s BBK Street
Workout na nově vybudovaném workoutovém hřišti v Kolonce (26. 3.). Street

Workout je sportovní disciplína zaměřená na pohyb a cvičení se svou vlastní
vahou, kde se můžeme setkat s prvky
akrobacie či gymnastiky. „Cvičí se většinou venku na speciálních hřištích, která
se skládají hlavně z hrazd a bradel. Mezi
základní cviky patří kliky, dřepy nebo
shyby. Vyzkoušet si Street Workout určitě může přijít každý, kdo bude mít
chuť a bude chtít získat pár tipů, jak
na workoutových hřištích cvičit,“ zve
všechny nadšence Petr Bednařík z BBK
Street Workout (na snímku). V případě
deštivého počasí se trénink přesouvá
do BBK Fitness na Pražské. 
zp
SPORTOVNÍ AKTIVITY
JARNÍCH DNŮ ZDRAVÍ 2017:
Pondělí 20. 3.
16.00–17.00 Bruslení – Zimní
stadion, Dvořákova
17.30–19.00 Běžecký atletický
trénink s Markem Vodákem
a dalšími běžci – Městský stadion
v Horním parku
Úterý 21. 3.
19.15–20.15 Kruhový trénink
se Sylvou Hermannovou – Sportovní
hala, F. J. Curie
Středa 22. 3.
19.15–20.15 Zumba s Táňou
a Soňou – Sportovní hala, F. J. Curie

 Workoutové hřiště předalo město veřejnosti k užívání vloni v květnu. Zájemci ho
najdou v Kolonce nedaleko Pražské ulice.

Foto: Archiv ZL

Čtvrtek 23. 3.
16.00–17.00 Bruslení – Zimní
stadion, Dvořákova
19.15–20.15 Deep Work s Jakubem
Šigutem – Sportovní hala, F. J. Curie

Pátek 24. 3.
19.15–20.15 Tabata s Klárou
Polákovou – Sportovní hala, F. J. Curie
Sobota 25. 3.
09.00–16.00 Jarní cyklistická
vyjížďka do Národního parku
Podyjí s Cyklo Klubem Kučera
Znojmo – Sraz na cyklostezce,
Komenského náměstí
14.00–16.00 Jarní procházka
s lesníkem Gránickým údolím –
Sraz na vyhlídce na ulici Přemyslovců

Neděle 26. 3.
10.00–16.00 Plavání pro širokou
veřejnost – Městské lázně, nám. Svobody
15.00–16.00 Trénink s BBK Street
Workout – Workoutove hřiště v Kolonce
(vnitroblok ulic Pražská a Slovenská).
V případě špatného počasí se trénink
přesouvá do BBK Fitness na Pražské.
Pondělí 27. 3.
17.30–19.00 Běžecký atletický trénink
s Markem Vodákem a dalšími běžci
– Městský stadion v Horním parku

Přednášky přinesou nové trendy
Přednášky na téma zdravá
strava, zdraví a zdravý životní styl
jsou na Dnech zdraví v plánu dvě.
A na obě je vstup zdarma.
Té první pod názvem Nové trendy
ve stravování se zhostí Znojmačka,
specialistka na výživu a sport, Klára
Poláková: „Hovořit budeme o výživových směrech ve sportovní výživě
a o procesu spalování přebytečných
tuků i fungování metabolismu, dotkneme se i ketogenní diety nebo veganství v praxi.“
Přednáška se koná ve čtvrtek
23. března od 16.00 hodin ve štukovém
sále Znojemské Besedy na Masarykově
náměstí.
Trochu jiné složení publika bude
mít pravděpodobně přednáška Jitky
Hořejšové z poradny Prevence civilizačních chorob včetně obezity v Praze.
Tématem je: Normální je být zdravý
aneb beseda o prevenci demence, inkontinence a impotence. „Paní Ho-

řejšová je doktorkou přírodních věd
a farmacie a v současné době pracuje
mimo jiné na projektu biochemického
zdraví a prevenci civilizačních chorob.
Jsme velice rádi, že přijala naše pozvání.
Jedním z nosných témat její přednášky
bude, jak si potenciál zdraví zvyšovat
v každém věku,“ uvádí Marcela Pařízková ze znojemského spolku Merlin,
který je spoluorganizátorem besedy.
Konat se bude ve čtvrtek 30. března
od 17.00 hodin v dolním sále Znojemské Besedy. 
zp
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Nabídnou sport, přednášky i aktivity pro děti.

Přijďte si zdarma vyzkoušet kroužky
Čtvrtek 30. 3.
14.00–15.30 Stolní tenis od 8
do 16 let – SVČ Znojmo, Klubovna
A-Linkus, Sokolská 8
16.00–17.00 Badminton pro mládež
(7–18 let) – Mediclub Znojmo, Jana
Palacha
15.30–17.00 Country tance
Masánčata st. (11–18 let) – SVČ
Znojmo, klub, Sokolská 8
16.00–17.00 Badminton pro mládež
(7–18 let) – Mediclub Znojmo, Jana
Palacha
16.45–17.45 Zumba pro všechny
od 6 let – SVČ Znojmo, Klubovna
A-Linkus, Sokolská 8

Druhý týden Dnů zdraví nabídnou ve spolupráci se Střediskem volného času ve Znojmě (SVČ) vybrané
kroužky, které si budou moci děti
i dospělí vyzkoušet zdarma.
V nabídce je například stolní tenis
pro všechny od 7 do 70 let, florbal pro
děti, fitbalet, břišní tance nebo badminton. Jedním z nabízených kroužků
jsou ale také třeba šachy. „Každý si
může vybrat, který kroužek si chce
vyzkoušet, a může přijít. Stačí si s sebou vzít pouze věci na sport. Pokud se
mu v kroužku zalíbí, může se do něj
následně zapsat,“ říká Petra Mahrová, koordinátorka Zdravého města
Znojma. 
zp
KROUŽKY SVČ ZNOJMO
PŘÍSTUPNÉ V RÁMCI
DNŮ ZDRAVÍ 2017

 Cvičit mohou společně děti a dospělí.

Pondělí 27. 3.
16.00–17.30 Šachy (8–17 let)
– Budova SVČ Znojmo, ulice F. J. Curie
16.00–17.00 Florbal pro děti ve věku
9–11 let – Mediclub Znojmo, Jana
Palacha
16.00–17.00 Tygříci 1 – pohybové
aktivity pro nejmenší (5–7 let)
– Tělocvična ZŠ Slovenská
17.00–18.30 Stolní tenis pro všechny
od 7 do 70 let – Tělocvična ZŠ
Pražská – vstup z ulice Legionářská

Úterý 28. 3.
14.30–15.30 Břišní tance Bellystars
pro mládež (7–15 let) – Sál SVČ
Znojmo, Sokolská 8
15.00–16.00 Basketbal (6–11 let)
– Tělocvična ZŠ nám. Republiky
Středa 29. 3.
14.30–15.30 Koťata – tanec hrou
(4–6 let) – Sál SVČ Znojmo, Sokolská 8
14.30–15.30 Břišní tance začátečnice
(7–15 let) – SVČ Znojmo, Klub,
Sokolská 8

Foto: Archiv ZL

15.30–16.30 Břišní tance prťata
(4–7 let) – SVČ Znojmo, Klub,
Sokolská 8
16.00–17.00 Florbal pro děti
(9–11 let) – Mediclub Znojmo, Jana
Palacha
17.00–18.30 Stolní tenis pro všechny
od 7 do 70 let
– Tělocvična ZŠ Pražská – vstup
z ulice Legionářská
17.30–18.30 Fitbalet od 10 let – Sál
SVČ Znojmo, Sokolská 8

Pátek 31. 3.
14.00–15.00 Badminton (7–18 let)
– Tělocvična SVŠE, Loucká
15.00–16.00 Badminton (7–18 let)
– Tělocvična SVŠE, Loucká
15.00–16.30 Country tance
Masánčata ml. (5–10 let) – SVČ
Znojmo, Klub, Sokolská 8
15.30–16.30 Tygříci 2–pohybové
aktivity pro nejmenší (5–7 let)
– Tělocvična ZŠ Slovenská
16.45–19.45 Line Dance I. + II. Moderní
country tance pro všechny od 7 do 80 let
– SVČ Znojmo, Klub, Sokolská 8
17.00–18.30 Stolní tenis pro všechny
od 7 do 70 let – Tělocvična ZŠ
Pražská – vstup z ulice Legionářská

Znojmo s novou aplikací dodá více zpráv
Znojemská radnice představuje
další možnost, jak získávat informace
z obecního úřadu snadno a rychle
– přes novou aplikaci pro chytré telefony.
Již v loňském roce přistoupila radnice k modernizaci komunikace mezi
radnicí a občany a prostřednictvím
Mobilního rozhlasu komunikuje s občany pomocí SMS zpráv a emailů. Nyní
přichází s dalším vylepšením.
Stačí si stáhnout do vašeho mobilu
aplikaci, a otestujte všechny funkce!
Aplikace je jednoduše ke stažení zdarma ve vašich chytrých telefonech přes
Google Play (Android) a App Store
(iOS).

novinky o dění ve městě apod. Kromě novinek se také dozvíte, jaké je
u nás zrovna počasí, kdo má svátek,
a najdete tam upozornění na zprávy,
které radnice rozesílá systémem Mobilního rozhlasu.
Info o obci
V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje
o obci, stejně jako fotogalerii z obecních aktivit, kontakty a otevírací
dobu úřadu a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety. U každého tipu
na výlet navíc najdete jeho polohu,
otevírací dobu a případně vstupné.

UŽITEČNÉ FUNKCE APLIKACE
MOBILNÍ ROZHLAS JSOU:
Chytrá nástěnka
Na hlavní stránce aplikace najdete zprávy z úřadu – tiskové zprávy,

QR ANDROID

QR iOS

Už si nebudete muset lámat hlavu
s tím, kam vyrazit.
Fotohlášky Zmapujto
Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat obci pochvaly i náměty
na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici,
nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo
například sraženou zvěř, označit místo
a odeslat. Obec
se již postará o nápravu.
Samozřejmě
budeme rádi
i za pozitivní
a p o c hv a l n é
fotohlášky jako
povedenou
rekonstrukc i, opr ave ný
chodník nebo
hezkou vánoční výzdobu.

Tísňové linky
V aplikaci můžete jednoduše najít
seznam nejdůležitějších tísňových
linek a zavolat záchrannou službu,
hasiče či policii. Součástí této funkce
je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ
nenadálých událostí a nehod. Díky
Tísňovým linkám budete mít pocit
bezpečí. 
zp
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Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Kdy se obrátit na terapeutické centrum?
Terapeutické centrum v Jihomoravském kraji nově ve Znojmě nabízí
podporu a pomoc hráčům všech hazardních her, včetně sázení a pokeru.
Služba je bezplatná. Je určena klientům starším 16 let, kteří mají potíže s hazardním hraním či sázením,
a jejich blízkým. Nabízí individuální
terapii, poradenství pro rodiny a blízké
závislých a také dluhové poradenství
pro závislé na hazardním hraní.

problém, ať už to byla podle Vás
pravda nebo ne?
5. Způsobilo Vám nebo Vaší rodině
hraní nějaké finanční problémy?
6. Cítil/a jste někdy vinu nad tím, že
hrajete, nebo nad tím, jaké má Vaše
hraní následky?
7. Půjčil/a jste si peníze na hru nebo
jste prodal/a nějaký majetek nebo
použili peníze určené na jiné účely,
abyste získal/a peníze na hru?

Jak poznat, že máte problém s hazardem? Vyzkoušejte následující
dotazník: Odpovídejte na stupnici
nikdy – občas – velmi často.
1. Vsadil/a jste někdy více, než jste si
mohl/a dovolit prohrát?
2. Potřeboval/a jste hrát se stále větším
obnosem peněz nebo čím dál častěji, abyste dosáhl/a požadovaného
vzrušení?
3. Vrátil/a jste se hned druhý den, abyste vyhrál/a zpět prohrané peníze?
4. Kritizovali někdy jiní lidé Vaše hraní
nebo Vám říkali, že máte s hraním

Pokud jste odpověděli alespoň jednou
velmi často nebo alespoň 3 krát občas –
bylo by dobré zamyslet se nad tím, jak
Vaše hraní/sázení vypadá.
Na Znojemsku je možné využít
služby u této organizace: Terapeutické
centrum v Jihomoravském kraji, Společnost Podané ruce o.p.s., Horní Česká 4, Znojmo. Kontaktní hodiny jsou
ve čtvrtek 14.00–18.00 po předchozím
objednání, tel.: 773 750 153, webové
stránky http://gambling.podaneruce.cz,
e-mail: gambling@podaneruce.cz.  rs

Napojte se na Baltazar
Máte doma zachovalé oblečení,
boty, dětské hračky, knížky či drobné
domácí potřeby a nevíte, co s nimi?
Darujte je potřebným. Darované
věci protřídí a prodají pracovníci Baltazaru – obchodu Chráněných dílen
Znojmo, který zaměstnává osoby se
zdravotním postižením. Vy tak svým
činem podpoříte jejich devět pracov-

ních míst. Zároveň pomůžete lidem
v nouzi i šetříte životní prostředí.
Do Sbírky pro Baltazar můžete
přispět v pátek 24. března od 8.00
do 19.00 hod. Čisté, nepoškozené věci
přineste zabalené v pytlích nebo v krabicích na faru Českobratrské církve
evangelické, Rudoleckého 15, Znojmo
(vchod z Bezručovy ulice). 
lp

Darujte starou a kupte si novou!
S mottem Darujte starou a kupte
si novou, pomůžete zachránit život!
se po roce vrací charitativní akce KABELKO...mánie. Najdete ji na velikonočních trzích.
Máte-li doma zachovalé kabelky, batohy, tašky, peněženky a nově
také cestovní tašky a kufry, které vám

 Kabelky opět pomohou. 

Foto: Archiv ZL

již dosloužily, darujte je na KABELKO…mánii. Pomůžete tak zachránit
životy těžce nemocným pacientům.
„Na Znojemských velikonocích od 12.
do 16. dubna v centru města budeme
mít zase stan, kde budeme darované
věci prodávat za symbolickou cenu.
Celý výtěžek z prodeje pak předáme
Nadaci pro transplantace kostní dřeně,“ objasnila stěžejní myšlenku KABELKO…mánie její zakladatelka Iveta
Hlobilová. V jejím ateliéru ArtFashion
v ulici Přemyslovců 7 ve Znojmě je také
první sběrné místo, kam již nyní, nejlépe po předchozí telefonické domluvě
(tel. 602 395 544), můžete přinést výše
zmíněné darované věci, nebo je na stejnou adresu poslat poštou. O dalších
sběrných místech, která se připravují,
vás budeme informovat v březnovém
vydání Znojemských LISTŮ. 
lp

Co v té Coolně vlastně dělají?
„A co vy v té Coolně vlastně děláte?,“ je nejčastěji kladená otázka
pracovníkům nízkoprahového zařízené Klub Coolna, které patří pod
Oblastní charitu Znojmo a najdete
ho na Masarykově náměstí.
„Lidé si myslí, že pracujeme s problémovými dětmi. Tak to ale úplně
není,“ říká Michaela Michalcová, pracovnice charitního zařízení.
V Coolně se věnují klientům
(od 11 do 26 let), kteří mají problémy
mnohdy odpovídající jejich věku. Nutně to ale neznamená, že jsou oni sami
problémoví.
„Veškeré naše aktivity směřujeme
tak, aby rozšiřovaly našim klientům
obzory, učily je novým věcem nebo nabízely jiný úhel pohledu na jejich život.
Na každý měsíc plánujeme program,
který se nese v duchu nějakého aktuálního preventivního tématu. Je na klientech samotných, zda se programu
zúčastní nebo ne. Máš problém nebo
nápad, se kterým potřebuješ pomoci?
Přijď, dveře máš otevřené. Docházku
neděláme, klienti jsou tady dobrovolně. Chtějí-li na sobě makat, dodržují
pravidla klubu, která jdou ruku v ruce

 Pracovníci Klubu Coolna se snaží mladým
lidem ukazovat, jak smysluplně trávit volný
čas, a zároveň na ně preventivně působí, aby
„nespadli“. 
Foto: Archiv KC

s etikou a slušným chováním,“ vysvětluje Michalcová.
Coolna pořádá během roku mnoho
společenských a sportovních aktivit
nejen pro své klienty. Největším je pak
Graffiti Jam ve skateparku, který pojí
znojemskou hudbu, sport a umění. Přijít do Klubu Coolna mohou i mladí lidé,
kteří nechtějí být doma sami a dávají
přednost trávení času v kolektivu.  lp

Jedinou nadějí pro Nikolku
jsou dobrovolníci
Osmiměsíční holčičce Nikolce
Fajmonové ze Šanova bylo vloni diagnostikováno zhoubné onemocnění
krve. Chemoterapie nezabrala, takže
nyní musí podstoupit transplantaci
kostní dřeně.
Vhodného dárce se přes všechny snahy zatím nepodařilo nalézt ani
v rodině. Jedinou nadějí jsou nyní pro
holčičku dobrovolníci, kteří se nechají
zapsat do registru dárců kostní dřeně.
Pro každého čtvrtého pacienta se
však „jeho” dárce kostní dřeně nenajde. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat! Prosíme, kdo můžete, pomozte Nikolce.
Léčba bude dlouhodobá a pro celou její rodinu finančně i psychicky
náročná. Časté hospitalizace holčičky

s maminkou ve vzdálených nemocnicích, kam za nimi pravidelně dojíždí
tatínek, jsou střídány s pobyty doma,
kde je nutno dodržovat přísný hygienický režim. Sociální situace Nikolčiny rodiny je vážná. Rodiče Nikolky
nyní potřebují finanční prostředky
na zajištění nízkobakteriální stravy
a léčebné pomůcky pro dcerku, v domácnosti na úklidové, antibakteriální
a desinfekční prostředky a na vybavení
pro snížení možnosti infekcí – účinná
myčka nádobí, sušička prádla, čistička
vzduchu, zvlhčovač vzduchu atd.
ADRA proto otevřela veřejnou
sbírku na pomoc rodině těžce nemocné Nikolky. Číslo účtu 57333375/0300,
VS 232. Prosíme, pomozte Nikolce
v boji s akutní leukémií.
lp

Zapište se někomu do života… třeba právě Nikolce
Český národní registr dárců kostní dřeně
a Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo
zvou na

BESEDU O DÁRCOVSTVÍ KOSTNÍ DŘENĚ
spojenou s možností zapsání do registru dárců

Středa 22. března v 18.00 – DC ADRA, Veselá 20, Znojmo.
Přednáší Iveta Hlobilová (Znojemsko na dřeň)
Odborné dotazy MUDr. Pavel Jajtner
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Kluci z Dvořákové jsou
machry ve vinici
Libor Procházka a Patrik Šubrt,
žáci 4. A oboru Agropodnikání
ze Střední odborné školy Dvořákova Znojmo bodovali ve vinařské
soutěži.
Na Střední školu Valtice se sjelo sedmačtyřicet studentů z několika škol,
aby předvedli své znalosti v řezu vinné
révy. Soutěžící měli za úkol zvládnout
úsek o pětadvaceti keřích v časovém
limitu třicet minut s tím, že nemuseli

Školství, společnost
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V matematice posbírali
vše, co mohli

vytahovat ostříhané révy z drátěnky.
Hodnotila se zejména čistota a kvalita
řezu, výběr plodného dřeva a očištění tažně a kmínku. Čas sloužil pouze jako vedlejší kritérium v případě
rovnosti bodů. V kategorii chlapců
zvítězil zástupce Valtic, ovšem znojemští borci skvěle reprezentovali školu,
když se předvedli v nejlepším světle.
Libor Procházka skončil na výborném
2. místě a Patrik Šubrt bral bronz.  lp
 Žáci páté třídy, kteří zvítězili v matematické olympiádě. 

V okresním kole matematické
olympiády excelovali žáci Základní
školy Pražská ve Znojmě.
V kategorii pátých tříd získali celou sadu medailí, včetně nepopulární
bramborové. Zlato si odnesl Vladimír
Prouza z 5. A, 2. místo obsadila Eliška
Mudrychová z 5. C, 3. místo Veronika
Kvapilová z 5. B a těsně pod stupni
vítězů zůstala Viktorie Stehlíková z 5.
B. I jí však patří, stejně jako ostatním,

 Řez probíhal ve školní vinici na odrůdě Frankovka, stáří výsadby deset let.  Foto: Archiv školy

Foto. Archiv školy

velká gratulace. Aby toho nebylo málo,
vynikající znalosti v matematice potvrdil navíc i Martin Turek. V kategorii
devátých tříd obsadil 3. místo, když
před ním skončili jen dva středoškolští
studenti znojemského gymnázia.
Poděkování míří i k učitelům, kteří
žáky na olympiádu výborně připravili.
„Jsme na kolegy i žáky velmi hrdi!“ popsala pocity Marie Hošpesová, zástupkyně ředitele výše zmíněné školy. 
lp

Bold

Erika z Přímky si
načepovala zlato
Zlato, za bezchybné čepování
chmelového moku, si nakonec na své
konto úspěchů připsala Erika Juránková, studentka oboru Cestovní ruch,
která je mimo jiné také úspěšnou sommelierkou. Bronzovou medaili získal
Vladimír Doležal, student druhého
ročníku oboru Hotelnictví a turismus
z téže školy. „Odborná čtyřčlenná
komise hodnotila dodržení míry, hustotu a výšku
pěny, manipulaci s výčepním pultem, držení sklenic
a mnoho dalších drobností. Naši dva zástupci si tak
vedli skvěle,“ říká o svých
svěřencích vedoucí učitel
odborného výcviku Martin
Benda.
Výborné umístění znojemských studentů v čepování piva bylo pro mnohé
velkým překvapením, neboť
 Před soutěží musela Erika Juránková poctivě trénovat. oba pocházejí z kraje vinařVytočila tak nejméně jeden soudek piva.  Foto: K. Kotoučová ského. 
lp, kk
Na devátém ročníku prestižní
soutěže Žatecký CUP 2017 excelovali
v kategorii Junior Beer Competition v čepování a servisu Žateckého
piva studenti znojemské střední školy
na Přímětické.
Konkurence třiceti čtyř studentů
z dvanácti škol z České republiky přitom byla veliká.

Věk: 5 let
Plemeno: Jack Russel teriér
Bold je mazlivý, čistotný, pohodový pes, který se hodí ke sportovně založené
rodině. Miluje jízdu autem. Snese se bez problémů s jinými psy. Je kastrovaný.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek–naceratice.blog.cz
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Ital v Illegální
kuchyni
Ital Marco Moles a Rodinné vinařství Špalek se sejdou v jednom
baru. Mistři svých oborů se postarají o příjemnou atmosféru Středomoří
ve znojemském Illegal baru. Uznávaný
italský kuchař zde připraví 15. března
od 19.00 hodin speciální středomořské
menu, které moravský vinař obohatí
o ochutnávku svých vybraných vín.  lp

Padesátikoruna
se sv. Anežkou končí
Padesátikorunovou papírovou bankovku půjde na pobočkách České národní banky vyměnit již jen do 31. března
2017. Poté papírové platidlo s vyobrazením sv. Anežky České přestane být
platidlem. Výměna je zdarma. 
lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod.,
permanentka 300 Kč/10 vstupů,
sauna 85 Kč/2 hod., permanentka
320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ÚNORU
Pondělí 10.00–13.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa
18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
Každé pondělí veřejnost: 10.00–13.00

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle 9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e–mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Co nechává úspěšnou učitelku
naprosto klidnou?
Blíží se březnový Den učitelů, kdy
město Znojmo opět ocení některého ze stovek pedagogů vyučujících
na znojemských školách. Vloni byla
za dlouhodobou a tvůrčí pedagogickou činnost oceněna Sylva Česneková, učitelka na prvním stupni
Základní školy Pražská. Svůj postoj
ke krásné, ale náročné profesi přibližuje v několika odpovědích.
V čem se vaše práce za léta praxe
změnila?
Až tak se nezměnila. Učím stále
stejně s radostí, elánem a nadšením. Mě
práce baví. Děti mě neustále v dobrém
překvapují a těším se na ně. Jsem ráda
mezi nimi a oni mi to oplácejí stejnou
mincí.
Učitelské povolání se v žebříčku prestiže drží vysoko. Mladí lidé se do něj
přesto nehrnou. Proč?
V první řadě jde zřejmě o finanční
ohodnocení. Nástupní plat po vysoké škole není až tak atraktivní, i když
si myslím, že se blýská na lepší časy.
Na druhou stranu si mnohdy absolventi
neuvědomují náročnost tohoto povolání. S minimem praxe v rámci studia
nastoupí před žáky a zjistí, že zaujmout
třídu šestiletých či čtrnáctiletých dětí
není až tak jednoduché, a že učitel musí
být tak trochu hercem i psychologem.
Ke všemu je potřeba čas, zkušenosti.
Možná jim chybí trpělivost. Myslí si,
že autoritu získají okamžitě, a pak jsou
rozčarováni, že tomu tak není a ze školství odcházejí.
Z posledního mezinárodního šetření vyplynulo, že české děti škola
nebaví nejvíc ze všech vyspělých zemí
OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Dokážete
najít vysvětlení?
Přiznávám, že výsledky jakýchkoliv šetření mě nechávají naprosto
klidnou. Co svět světem stojí, vždy
byly předměty, které děti bavily víc,
jiné míň. Záleží na postoji každého
dítěte, školy, učitele a v neposlední
řadě také rodiny. Tam je základ všeho.
V rodinách, kde převažuje negativní
postoj ke škole a všemu, co se vzděláním souvisí, nemůžeme očekávat,
že děti budou jiné. Podpora školy ze
strany rodiny je tak velmi důležitá.
Vidíte rozdíl mezi generací dětí
před deseti lety a dnes?
Myslím si, že děti jsou stále stejné,
mění se však situace v rodinách. Přibývá dětí sociálně znevýhodněných, dětí

 Učitelka Sylva Česneková se svými žáky. 

Foto: Archiv školy

ve střídavé péči, která podle mě není
nejlepším řešením, a naopak zase dětí
se spoustou kroužků, kdy nemají čas
na obyčejné hraní či setkávání s kamarády, což je velmi důležité. Ale děti jsou
stejné. Zvídavé, hodné i zlobivé, prahnoucí po pohlazení, pochvale, povzbuzení. Co se však změnilo, je jejich velmi
malá slovní zásoba. Těžko se vyjadřují,
hledají slova. Domácí komunikace se
vytrácí. Nebudeme si nic nalhávat, volný čas u počítače, tabletu či telefonu
tráví spousta dětí.

I když se podmínky pro výuku za posledních dvacet let prokazatelně zlepšily, patří čeští učitelé mezi nejméně
spokojené. Co vám nejvíce ztěžuje
práci?
Nevím, co bych zmínila. Snažím
se k úkolům a povinnostem přistupovat s veselou myslí, vím, že některé
věci nezměním, ale hlavně je důležité,
s kým člověk pracuje a jak se v práci
cítí. Já mám kolem sebe fajn kolegy
a kolegyně, skvělé žáky, a tak si nestěžuju.

Čím vás žáci překvapují?
Udělá mi radost, když se ke mně
některý z bývalých žáků přihlásí. Představí mi partnera, ukáže miminko v kočárku, pochlubí se ukončeným semestrem, sportovním úspěchem, nechá
mě pozdravovat a ráda si povykládám
i s rodiči mých bývalých žáků. To je
na učitelském povolání hezké, že na vás
někdo rád vzpomíná a že mu stojíte
za připomenutí. Samozřejmě, že ne
každý si vzpomene v dobrém, což je
přirozené.

Co děláte proto, abyste takzvaně nevyhořela?
Obklopuji se lidmi a věcmi, které
mám ráda. Velkou oporou je pro mě
rodina. Myslím pozitivně a ve všem
vidím to dobré. Umím se radovat ze
života, a tak doufám, že mi to dlouho
vydrží. 
Ľuba Peterková

Jak si udržujete autoritu?
Snažím se k dětem přistupovat jako
k rovnocenným partnerům, což oni
velmi rychle vycítí a snadno si získám
jejich důvěru. Ví, že mi mohou cokoliv
říct, že je ráda vyslechnu, poradím,
nechám je vypovídat, nezesměšňuji je.
Pokud po nich něco chci, vždy poprosím, poděkuji, omluvím se za chybu
a chci po nich totéž. A ono to jde, děti
se totiž velmi rychle učí. Pokud chci mít
autoritu, nemohu kázat vodu a pít víno.

Mateřská škola na Holandské ulici
ve Znojmě se stala prvním Centrem
kolegiální podpory v oblasti čtenářské
pregramotnosti dětí v rámci Jihomoravského kraje. Pregramotnost v sobě
zahrnuje vše, co by měly děti znát před
vstupem do základní školy, než začnou
číst. Centrum bude zdarma vzdělávat
pedagogy jedenkrát měsíčně během
školního roku. Poprvé se zde učitelé
mateřských a základních škol sejdou
25. května. 
tp

Holandská bude
učit pedagogy
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Lucrezia honila
po lese krampusáky
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V Panoramě vám uvaří špičkový
šéfkuchař Pavel Sapík

Znojemská skupina
Lucrezia Borgia si pronajala v Rakousku zříceninu
hradu. V jeho zdech natáčela klip k nové písničce
Krampus.
Asi sto kilometrů
od Znojma leží v Dolních
Rakousích zřícenina hradu
Senftenberg. Právě na jeho
trosky zamířili znojemští
muzikanti v čele s frontmanem Lucrezie Borgie Anto-  Hlavní roli v klipu hraje jedenáctiletý Michal Bašta.

Foto: M. Baštová
nínem Macečkem, aby zde
natočili klip k zbrusu nové písničce
„Už při natáčení to byl docela horor,
Krampus. K hororovému ladění písně protože když se z lesa z horského kopce
s česko-německým textem přispěli vyřítilo na kolem jedoucí auta devět
svými hlasy a nezaměnitelným vzezře- krampusáků, někteří řidiči byli stejně
ním rakouští alpští démoni, i ve Zno- jako náhodní diváci pěkně vyděšení.
jmě dobře známí pod jménem kram- Občas jsme se báli i my,“ směje se autor
pusáci.
nové písně Antonín Maceček, který je
Klip v sobě nese příběh mladíka, společně s Jiřím Gombárem podepsán
který najde v lese kouzelnou flétnu, za- také pod scénářem, kamerou a režií
hraje na ni a přivolá tím na sebe hněv hudební novinky. Jak Maceček proalpských skřetů. Ti nebohého hocha zradil, s krampusáky plánuje skupina
pronásledují, a jestli ho dostihnou a se- spolupráci i do budoucna. Momentálně
žerou, jak se krampusákům přisuzuje, ho ale zaměstnává další jeho projekt –
zjistíte, když si písničku pustíte třeba zhudebněný historický příběh z Obří
na webu nebo Facebooku Lucrezie. hlavy u řeky Dyje zasazený do období
Ještě pár dní si na ni ale musíte počkat. Velké Moravy. Příznivci skupiny LucrePrávě teď je v péči střihače.
zie Borgie se tak mají na co těšit.  lp

Restaurace Panorama v Hotelu
Kateřina v ulici Na Valech ve Znojmě
zve na vysokou gastronomii Pavla Sapíka, vynikajícího šéfkuchaře
oceněné pražské restaurace Terasa
U Zlaté studně. Osmichodové menu
připraví hostům osobně Mistr Sapík
v sobotu 25. března pod názvem TERASA NA TERASE.
Díky intenzivní spolupráci zkušeného odborníka s týmem kuchařů
hotelové Restaurace Panorama vznikl
také zcela nový koncept nabídky jídelního lístku a degustačního menu.
Poprvé ho společně uvařili a odprezentovali v kuchyni Sapíkovy domovské
restaurace Terasa U Zlaté studně v Praze. Nové pokrmy nyní mohou ochutnat hosté Hotelu Kateřina v klasickém
provozu Restaurace Panorama, která
tak plní svoji filosofii přípravy jídel
pouze z čerstvých kvalitních surovin.
„Sledujeme pozorně přání našich
hostů. Neustále proto vylepšujeme
nabídku našich služeb tak, aby se
k nám znovu rádi vraceli a my jim
vždy mohli představit další novinky.
Ať už se jedná o zdánlivé drobnosti, jako je způsob servírování či větší kroky, kterými chceme překvapit,
tedy novou značkou kávy, kvalitními
víny, jídelníčkem, vybranými destiláty

v baru. Pracujeme na tom, aby Restaurace Panorama odpovídala úrovni
těch nejlepších v České republice. Naši
snahu kladně ohodnotil i herec Lukáš
Hejlík, když přiřadil Restauraci Panorama na internetovou Gastromapu,
kde píše o nejlepších podnicích, které
navštívil a doporučuje je k návštěvě
dalším hostům, “ říká Alžběta Koens
Vaňátková, šéfkuchařka Restaurace
Panorama. Více informací najdete
na www.restaurace-panorama.cz.  PI

 Šéfkuchař Pavel Sapík v Restauraci Panorama. 
Foto: IK

Co se tanečnicím povedlo, nikdo nečekal Pozvání
na fotbalový
turnaj
Znojemské tanečnice bodovaly
na mistrovství světa.
Třináct let působí při Základní
škole Mládeže ve Znojmě Taneční
country skupina Zuzana. Nejprve
její tanečníci a tanečnice vystupovali
na kulturních akcích ve městě i oko-

 Kristýna Blažková a Renata Čechová. 

lí a účastnili se malých regionálních
soutěží. Teprve v roce 2005 se vydali
na první velkou soutěž, Mistrovství ČR
v country tancích. Jejich premiéra však
nedopadla dobře. Byli diskvalifikováni,
ale je to nezlomilo. Celý rok poctivě
trénovali a hned následující ročník

Foto: TSC Zuzana

Mistrovství ČR vyhráli a povedlo se
jim to ještě čtrnáctkrát! Stále však toužili zkusit soutěž větší. Bohužel jim to
neumožňovaly taneční styly, kterým se
doposud věnovali.
Až loni se dvě tanečnice ze skupiny
rozhodly pro změnu. Renata Čechová,
studentka GPOA Znojmo a Kristýna
Blažková, studentka VŠTE České Budějovice začaly trénovat line dance
podle pravidel World Country Dance
Federation. Nejdříve v listopadu absolvovaly kvalifikační soutěž Czech Open
v Písku, kde Renata skončila na 2. místě a Kristýna na osmém.
Velká premiéra je čekala v lednu
letošního roku, kdy odjely s vedoucími
Ivonou Křivanovou a Jiřím Blažkem
do Liberce, kam se sjely čtyři stovky tanečníků ze sedmnácti zemí světa. A tady, na 11. Mistrovství světa
v couple a line dance, v kategorii Line
Social Adult, ve které obě soutěžily, se
Renatě Čechové podařilo získat mistrovské zlato a Kristýna Blažková doplnila úspěch výborným pátým místem.
„Samozřejmě všichni doufali v dobré
umístění, ale co se děvčatům povedlo,
neočekával nikdo,“ říká Jiří Blažek. lp

Do 10. března se můžete přihlásit
na fotbalový turnaj, který počtvrté
pořádá město Znojmo a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Sportovní akce je financována
z programu Podpora terénní práce ze
státního rozpočtu na rok 2017 a z finančních prostředků města Znojma.
Vítáni jsou sportovní fanoušci oblíbené míčové hry. Maximální kapacita
turnaje je šest družstev, počet hráčů
5 + 1, střídání hokejovým způsobem.
Přihlášky (telefonicky) vyřizuje Vlastimil Burša, tel.: 739 389 449. Turnaj
se koná 18. března ve Sportovní hale
Znojmo od 9.00 do 13.00 hodin.  lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(klasická trasa a tři adrenalinové
trasy)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen až duben Po–So 10.00–17.00,
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka
vždy hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do 1. května zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne
10.00–12.30, 13.00–16.00 (poslední
prohlídka půl hodiny před zavírací
dobou).
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–Pá
9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice,
tel.: 736 465 085, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až březen
9.00–17.00 pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00 – 13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz.
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. Jižní přístupová cesta
otevřeno: říjen až duben Po 9.00–17.00,
Út–Ne 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: od dubna.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v Turistickém
informačním centru na Obrokové ulici,
tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

23.–24. 2. ZAPOMNĚLI NA MĚ!
Někdy se přání, která si přejete,
vyplní. Předplatné ZŠ1. 8.30, 10.15.
28. 2. KORESPONDENCE V+W
Korespondence je silnou výpovědí
o životě dvou mimořádných lidí
v nelehké době. Inscenace Divadla
Na zábradlí získala mnohá ocenění.
V hlavních rolích: V. Vašák,
J. Vyorálek. 19.00.
1. 3. TARTUFFE
Stále aktuální satira. Hrají:
M. Rošetzký/J. Szymik, Milan Enčev,
Romana Goščíková a další. 9.00,
11.00.

8. 3. PAVEL CALLTA
Městské divadlo – talentovaný zpěvák
Pavel Callta zazpívá písně ze své
debutové desky Momenty. 19.00.
28. 3. MALINA BROTHERS
Městské divadlo – bratři Malinové
přizvali do svého projektu na pódium
kontrabasistu Pavla Peroutku
ze Spirituál kvintetu. 19.00.
29. 3. KONCERT ŽÁKŮ
A UČITELŮ ZUŠ ZNOJMO
A MUSIKSCHULE RETZER LAND
Městské divadlo – vstupenky lze
zakoupit na ZUŠ, Rooseveltova ul.,
Znojmo. 19.00.

3. 3. JMÉNO
Vtipná, krutá, dojemná i chytrá
komedie o mužích, ženách a jejich
vztazích. Hrají: M. Havelka,
A.Antalová, V. Skála, V. Matušovová,
J. Uličník. 19.00.

30. 3. ŠTĚPÁN RAK A MICHAL
SVOBODA
Městské divadlo – koncert. 19.00.
Více na str. 15.

4. 3. ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY
Kateřina a Petruchio v ringu života
v podání česky hrajícího divadelního
spolku z Vídně. 19.00.

12. 1. – 18. 3. HISTORICKÉ
CUKRÁRNY
Dům umění – originální výstava
nejen o vývoji cukrářství s ukázkou
interiéru staré cukrárny.

7.–9. 3. POHÁDKA O LÍNÝCH
STRAŠIDLECH
Pohádka plná komických situací
a veselých písniček. Předplatné MŠ.
8.30, 10.15.
17. 3. ZÁSKOK (Jára Cimrman)
pro Nikolku
Divadelní studio Martiny Výhodové
věnuje výtěžek ze vstupného malé
Nikolce ze Znojemska, která čeká
na dárce kostní dřeně. Vstupenky
lze zakoupit na ZUŠ Znojmo
rezervace.martina@gmail.com. 18.00.
24. 3. OPALU MÁ KAŽDÝ RÁD /
129. premiéra Divadelního spolku
Rotunda v režii V. Berana. 19.00.
Více na str. 15.
26. 3. JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Komorní komediálně laděná hra
o životě Sáry Bernhardtové. Hrají:
Hana Maciuchová, Jan Satoranský.
19.00. Náhradní představení
za inscenaci Divadla Viola Když teče
do bot.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e–mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

KONCERTY
24. 2. THE LED FARMERS
Dům Na Věčnosti – koncert irské
indiefolkové kapely. 20.30.

VÝSTAVY

20. 1. – 10. 3. NOSITELÉ TRADIC
– Mistr rukodělné výroby
Minoritský klášter – třemeslníci
a výrobci, kteří udržují tradiční
rukodělné technologie, prezentují
je veřejnosti a předávají své umění
dalším generacím.
17. 3. – 21. 5. M. D. RETTIGOVÁ
Minoritský klášter – životní osudy
slavné kuchařky 19. století.
24. 3. – 28. 5. FENOMÉN MERKUR
Dům umění – historie a současnost
legendární české stavebnice.
Součástí výstavy je herna
pro návštěvníky.
Do 6. 10. DARŮ SI VÁŽÍME
Minoritský klášter – výstava
předmětů, které v posledních letech
přijalo muzeum do svých archivů
jako dary od občanů a institucí.
Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – kovářské
práce, vývěsní cedule a štíty, ale
také lékařské nástroje či šperkařství
se zlatnictvím.

DALŠÍ AKCE
XXXVII. PŘEDNÁŠKOVÝ
CYKLUS JIHOMORAVSKÉHO
MUZEA VE ZNOJMĚ
Dům umění – vždy od 19.00.
23. 2. Šlechtické paláce ve Znojmě
na začátku 18. století.
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Otto Bouda (Okrašlovací spolek
ve Znojmě)
2. 3. K založení jezuitské koleje
ve Znojmě a výstavbě chrámu
sv. Michala ve Znojmě.
Mgr. Dana Toufarová
9. 3. Geologické výpravy nejen
za obry, trpaslíky a J. G. Graselem
do Podyjí.
Mgr. Jaroslav Šmerda (JMM)
16. 3. Archeologické výzkumy
Jihomoravského muzea v roce 2016
Mgr. David Rožnovský, Ph.D. (JMM)
23. 3. Zapomenutá krajina
ve Vranově a císařský Schönbrunn
ve Vídni.
PhDr. Jan Kozdas (NPÚ)
30. 3. Houbařský rok na Znojemsku
Ing. Radomír Němec (JMM)
24. 2. PŘEŽILA JSEM GULAG
DC ADRA – svůj životní příběh
vypráví Věra Sosnarová. 18.00. Více
na str. 15.

5. 3. Z PODZEMÍ AŽ DO OBLAK
Radniční věž – mimořádná prohlídka
věže od základů až po vrchní ochoz.
5. 3. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera 17.00.
5. 3. VELKÉ SETKÁNÍ
SBĚRATELŮ VŠECH OBORŮ
Konferenční sál Dukla – více informací:
Jiriwillmann@seznam.cz. 8.00–12.00.
8. 3. PARTIČKA
Dukla – dvě představení herecké
čtveřice. 17.30 a 20.00.
9. 3. STRACH – PŘIROZENÁ
SOUČÁST ŽIVOTA?
Městská knihovna – Čeho se bojíme,
a jak se vyrovnat se strachem?
Přednáší Monika Dospivová,
pořádá Klub zdraví Znojmo,
tel.: 604 684 337. 17.00.
18. 3. ZNOJEMSKÝ KOŠT 2017
Loucký klášter – XXVIII. Přehlídka
vín znojemské vinařské podoblasti.
www.szv.estranky.cz
10. 3. PŘEDNÁŠKOVÉ
ODPOLEDNE
PRO ZAHRÁDKÁŘE
Městský úřad Znojmo, Obroková 12,
zasedací místnost – Územní
sdružení Českého zahrádkářského
svazu ve Znojmě pořádá přednášky
od 14.00 (Minimalizace v ochraně
dřevin), od 16.00 (Sortiment
zahrádkářské prodejny ve Znojmě)
a od 16.30 (Ovocnářství v ČR).

24. 2. ŘÍZENÁ DEGUSTACE VÍN
S HUDBOU: LUDĚK MINKA,
CHARLIE SLAVÍK
VK Harvart, Václavské nám.
– večerem provází sommeliéři
Martin Vajčner a František Nahodil
(NAVAJN). Vstupné rezervace:
tel.: 602 743 30. 20.30.

19. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
Dům Na Věčnosti – celovečerní
promítání filmů od 18.00 a od 19.40.
Více na str. 15.
21.–26. 3. JEDEN SVĚT ZNOJMO
Kino Svět, dolní sál Znojemské
Besedy – program a více o festivalu
na str. 1 a 5.

28. 2. LITOVELSKÉ POMORAVÍ –
HANÁCKÁ AMAZONIE
Dům umění – přednášející Michal
Servus (Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR): poslední z letošního
cyklu přednášek Národního parku
Podyjí. 19.00.

22. 3. MÍR V NÁS
Hotel U Divadla – přednáška
MUDr. Paloučka. Chce–li člověk
vytvářet lepší budoucnost,
musí nejdříve poznat síly, jež jsou
mu dány. Vstupné dobrovolné.
Více na tel. 545 213 964. 17.30.

3.–4. 3. ZNOVÍNSKÝ KOŠT VÍN
Loucký klášter – ochutnávka
znovínských vín.
Více www.znovin.cz

22. 3. ZAPIŠTE SE NĚKOMU
DO ŽIVOTA…
DC ADRA – beseda o pomoci
a dárcovství kostní dřeně. 18.00.
Více na str. 10.

5. 3. NEDĚLNÍ POHÁDKY
Znojemská Beseda – Pohádka o třech
námořnících, Divadlo Láryfáry,
Praha. 15.00, 16.30. Jednotné vstupné
60 Kč. Předprodej v TIC Obroková 10
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz

29. 3. MRAVNOST
Hotel U Divadla – Večer s Poselstvím
Grálu s přednáškou Mravnost.
Vstupné je dobrovolné.
Více na tel.: 545 213 964. 17.30.

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT


ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Přežila jsem gulag, mohla říct až po osmnácti letech
Věra Sosnarová prožila v krutých podmínkách sibiřského gulagu dlouhých osmnáct let. V pátek 24. února od 18.00 hodin budete mít příležitost poslechnout si v Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo na Veselé
ulici 20 téměř neuvěřitelný životní příběh statečné ženy. O útrapách, jimiž musela projít, napsal také Jiří S. Kupka knihu Krvavé jahody. Vstupné
je dobrovolné. 
lp


EXPEDIČNÍ KAMERU 2017

Expediční kamera míří Na Věčnost
V neděli 19. března si
budete moci užít večer ve společnosti filmového festivalu Expediční kamera 2017.
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového,
o extrémních zážitcích i sportech uvidíte
v Domě Na Věčnosti
(Velká Mikulášská ul.).
Program je rozdělen
do dvou bloků. Blok
A začíná od 18.00
hodin a postupně na Z návštěvy v Himalájích.
bídne filmy Pura Vida 
Foto: Petr Šmelc, Zdroj: www.expedicnikamera.cz
(cyklistika na vodě,
Švýcarsko), Projekt Moffat (hory a lezení, VB), Návrat do Zanskaru ( himalájská expedice, VB) a Cesta do Kazbegi (cyklistická výprava, USA).
Přibližně od 19.45 pak začíná blok B s nabídkou filmů Na jeden nádech
(podvodní fotografování, USA), Big Wall Party (lezectví, USA), Divočinou
Aljašky (čeští vodáci na Aljašce, ČR). 
lp


DIVADLO

Opuštěná Opala hodně překvapí
Divadelní spolek Rotunda, pod režijním vedením Václava Berana, nastudoval novou divadelní hru – Opalu má každý rád.
Komedie se točí kolem trojice podvodníků a bezbřehé naivní dobrotě.
Slečna Opala Kronkieová je opuštěná dáma, která bydlí daleko za městem a většinu času tráví shromažďováním veteše z nedaleké skládky.
Triu neúspěšných padělatelů značkových parfémů se podaří přesvědčit Opalu, aby uzavřela životní pojistku v jejich prospěch. Společně pak
spřádají plány jak se Opaly zbavit a inkasovat tak pojistku. Nakonec je
ale vše jinak…
Již 129. premiéru oblíbeného znojemského divadelního spolku uvádí
Městské divadlo ve Znojmě v pátek 24. března od 19.0 hodin. 
lp


KONCERT

Virtuóz pokřtí album znojemského rodáka
Michal Svoboda, laureát mezinárodních kytarových soutěží a znojemský rodák, představí 30. března v Městském divadle ve Znojmě perly
kytarového repertoáru 20. století, skladby španělských a latinskoamerických autorů, komponované originálně pro kytaru. A ve Znojmě také
pokřtí svoje debutové album, jehož kmotrem nebude nikdo jiný než
světově uznávaný kytarový virtuos, skladatel, profesor pražské Akademie múzických umění Štěpán Rak. Ten publiku také zahraje koncertní
svitu složenou z vlastních skladeb s názvem Cesta do pohádky. 
lp
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Sport

Sportovcem roku se stal Marek Polach
Plavec Marek Polach se stal vítězem ankety Sportovec roku, kterou pořádala znojemská organizace
České unie sportu. Na druhém místě
skončil boxer Tomáš Bezvoda, třetí
byl opět plavec, Jakub Březina. Týmům vévodili hokejoví Orli Znojmo.

Akce roku
1. Louka plná dětí
(Okresní sdružení ČUS Znojmo)
2. Festival dračích lodí
(TJ Znojmo oddíl kanoistiky)
3. Regionální kolo Čokoládové tretry
(TJ Znojmo oddíl atletiky)

Výsledky ankety
Sportovec roku 2016
Jednotlivci
1. Marek Polach
(PLAVÁNÍ TJ ZNOJMO)
2. Tomáš Bezvoda
(BOXING KLUB ŘEŠETO ZNOJMO)
3. Jakub Březina
(PLAVÁNÍ TJ ZNOJMO)

Trenér roku
Jiří Režnar
(Orli Znojmo)

Sportovní talent
1. Adam Hlobeň
(PLAVÁNÍ TJ ZNOJMO)
2. Adéla Držmíšková
(PLAVÁNÍ TJ ZNOJMO)
3. Matyáš Červinka
(GYMNASTIKA KLUB SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY ZNOJMO)

Sympaťák roku
Peter Pucher
(Orli Znojmo)

 Tři nejúspěšnější jednotlivci, zleva Marek Polach, Tomáš Bezvoda a Jakub Březina. FOTO: eks

Sportovní kolektiv
1. Orli Znojmo„A“ tým
(LEDNÍ HOKEJ)
2. TJ Znojmo
(PLAVÁNÍ ŠTAFETA MUŽI)
3. 1. SC Znojmo „A“ tým
(FOTBAL)

Boj o čtvrtfinále ligy
rozhodlo poslední kolo
Hokejový tým ze Znojma a současně úřadující vicemistr mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy (EBEL) si
po náročné sezóně, komplikované
mnoha zraněními klíčových hráčů,
dokázal zajistit výhodnou pozici
do závěrečného kola nadstavbové
skupiny, které se hrálo po uzávěrce
tohoto vydání.

soupeře. To často může týmu vyhovovat
více než nepříjemná pozice favorita.
Kdo se stane potenciálním znojemským
soupeřem, se v případě postupu dozvíme v úterý 21. února večer v přímém
televizním přenosu rakouských televizních stanic ServusTV a Sky Sport. Orli
se (v případě postupu) budou nacházet
v pozici „čekajícího týmu“ a uvidí, kdo
z nejlépe postavených celků v tabulce si
je do čtvrtfinále vybere.
Čtvrtfinálová série se hraje na čtyři
vítězná utkání, pořadatelství domácích utkání se střídá vždy po jednom.
Podrobnosti k předprodeji vstupenek
na zápasy play-off budou dostupné
na oficiálních webových stránkách
www.hcorli.cz.

Čtvrtfinále startuje na konci února
Orli Znojmo potřebovali v posledním domácím zápase proti Lublani zvítězit a nemuseli se ohlížet na výsledek
souběžně hraného utkání Graz – Dornbirn. Pokud se znojemští hokejisté udrželi na první či druhé příčce nadstavbové skupiny, čeká je v dalších dnech
a týdnech vrchol sezóny
– očekávané vyřazovací Hrací plán čtvrtfinále v případě postupu Znojma
??? – Znojmo
boje. Do čtvrtfinále se neděle 26. 2.
28. 2.
Znojmo – ???
probojuje jen nejlepších úterý
osm celků ligy, Znojmo pátek
3. 3.
??? – Znojmo
v něm dosud od svého neděle 5. 3.
Znojmo – ???
vstupu do EBEL ani jednou nechybělo.
Případně
Na rozdíl od loňska úterý
7. 3.
??? – Znojmo
však tentokrát bude v jiné
pátek
10. 3.
Znojmo – ???
pozici. Může překvapit,
neděle
12.
3.
??? – Znojmo
zaskočit favorizovaného

Sportovní kolektiv, mládež
1. VK Pegas Znojmo
(JUNIOŘI)
2. Klub sportovní gymnastiky Znojmo
(DÍVKY ŽÁKYNĚ)
3. HC Znojemští orli
(mládež JUNIOŘI)

Cena předsedy
TJ Miroslav
(oddíl národní házené)
Osobnost
Milan Samek
Luděk Gross
Milan Fridrich
Josef Šoba
Jiří Abeskaeks

Michal Vodný o EBEL: Když se příliš
mazlím s pukem, dostanu dělo
Michal Vodný přišel před sezónou
do Znojma jako posila z extraligové
Olomouce. Se svým novým týmem
zažil zápasy Ligy mistrů, základní část
EBEL a nyní i nadstavbu. S odstupem
hodnotí svoje rozhodnutí zkusit jinou
soutěž.
Je únor, v EBEL lize už hrajete delší
dobu. Jak se vám líbí?
Liga se mi líbí, což se
nedá říct o mých statistikách. První tři měsíce
jsem se hledal, protože
jde o ofenzivnější soutěž. Například jsem byl
na puku a říkal jsem si,
že mám dost času, tak
jsem se rozhlížel. Najednou jsem dostal dělo
a byl jsem bez puku. To
se mi v extralize nestávalo. Teď už se mi hraje
lépe, ale je škoda, že to
není vidět na statistikách.
Hráči často říkají, že hrát v EBEL je
úplně něco jiného...
Určitě. V extralize si hokejista sjede
do svého pásma a čeká s pukem. Nikdo

ho neatakuje. Tady se zbavím jednoho
hráče a z druhé strany na mne nastoupí
další hráč.
Po příchodu do Znojma jste říkal, že se
snažíte studovat na vysoké škole. Platí
to i nadále?
Tento rok jsem musel studium přerušit, protože jsem to nezvládal časově.
V Olomouci se ukážu jednou za dva
týdny, když jedu za přítelkyní, a to ještě jen
na otočku. Uvidím,
jestli ještě budu mít
chuť se ke škole vrátit
(úsměv).
V EBEL hodně cestujete, na což jste nebyl
v extralize příliš zvyklý. Jak snášíte dlouhé
hodiny v autobuse?
Člověk si zvykne
na všechno. Když si
vzpomenu na minulou
sezónu v Olomouci, jak jsem byl kyselý, že jedeme do Karlových Varů nebo
do Litvínova, což je asi čtyři hodiny cesty,
tak se to nedá srovnat. Teď si řeknu, že
čtyři hodiny do Linze nic není. Navíc je
to jedna z nejkratších vzdáleností.
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