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Dejte vejce malovaný…
Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný… úvodní verš známé
říkanky je předzvěstí blížících se Znojemských Velikonoc 12.–16. dubna,
ale především charakterizují lidový
zvyk obdarovávání koledníků barevnými vajíčky.
Ty, stejně jako další velikonoční
dekorace, si letos na tvořivých dílnič
kách budou moci vyrobit děti společně
s rodiči už 8. a 9. dubna, aby si malova
nými vajíčky a velikonočními výrobky,
mohli vyzdobit příbytky dříve, než se
objeví první kluci s pomlázkami.
Dílničky v novotou vonícím dol
ním sále Znojemské Besedy budou
otevřeny od 10.00 do 12.00 hodin.
Vstup je zdarma, jen na některých
stanovištích je zpoplatněn výrobní ma
teriál. O Znojemských Velikonocích
více na str. 8 a 9. 
lp

 Namalujte si na dílničkách velikonoční vajíčko. 

Čarodějnice
spálíme za věží
Starý a stále živý lidový zvyk přivítat jaro pálením čarodějnic držíme
i ve Znojmě.
V areálu Kapucínské zahrady za Vl
kovou věží bude 30. dubna připravena
nejen velká vatra se symbolickou čaro
dějnicí, ale i menší ohníčky k opečení
špekáčků, které zakoupíte na místě.
Filipojakubská noc nabídne také zába
vu. Začne v 16.00 programem pro děti
v režii Střediska volného času Znojmo
a v podání Milana Jonáše a DJ Izzyho
Coopera. Od 18.00 vystoupí znojemský
zpěvák Neny. Ve 20.00 vzplane vatra,
od 20.30 začne hudební vystoupení
kapely Hodiny a od 22.00 u ohně spustí
Jam Session. O plné žaludky se postará
občerstvení z obchodního domu Dyje
a Znojemský městský pivovar. 
lp
Foto: Archiv ZL

Loucký klášter je druhou národní
kulturní památkou Znojma
Znojmo se po 55 letech může pyšnit další národní kulturní památkou.
Prestižní statut získal Loucký klášter.
Dosud patřil pouze rotundě sv. Kateřiny, a to od roku 1962.
„Informace o prohlášení Loucké
ho kláštera národní kulturní památ
kou nás příjemně překvapila. Žádost
jsme na Ministerstvo kultury podali
v březnu 2015 s vizí, že pokud by areál
Louckého kláštera získal statut národ
ní kulturní památky, znamenalo by to
lepší výchozí podmínky pro podávání
žádostí o dotace, ať už jde o dotační
programy národní nebo nadnárodní.
Budeme tedy nyní prověřovat nové
možnosti čerpání dotací pro naši dru
hou národní kulturní památku,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Pokračování na str. 3.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
BŘEZEN 2017

 O historii nové národní kulturní památky Znojma si můžete přečíst na webových stránkách města www.znojmocity.cz. 
Foto: Archiv ZL

Malá Louka
levněji
Znojmo nově nabízí pozemky lokality Malá Louka za nižší cenu, a to
za 65 680 200 korun. Investoři mohou
podávat nabídky do 12. května 2017.
Nová cena vychází z aktuálního
znaleckého posudku, ve kterém zna
lec reflektoval mimo jiného fakt, že
o pozemky v loňském roce neprojevili
investoři zájem. Aktuální cena pozem
ků o celkové výměře 53 059 m2 činí
65 680 200 korun. Podmínkou prodeje
je dodržet územní a regulační plán,
který předpokládá, že v lokalitě vyroste
sedm bytových domů, pět viladomů
a dva terasové domy s 266 byty. Jedná
se o poslední větší zastavitelnou plochu
území nedaleko centra s kompletní ve
řejnou infrastrukturou (škola, školka,
komerční objekty, pošta, lékárna atd.).
Bližší informace včetně podrobného
regulačního plánu jsou k dispozici
na www.znojmobusiness.cz. 
zp, lp
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AREÁL STARÉ NEMOCNICE
MÁ MAJITELE
Brněnská společnost Unique Vision s.r.o. je novým majitelem areálu
takzvané staré nemocnice ve Znojmě. Zaplatí za něj 46,7 milionu korun. Areál plánuje zrekonstruovat
a revitalizovat. Vzniknout by zde
měl domov pro seniory a byty.
Část areálu bude nový vlastník
pronajímat Nemocnici Znojmo.
Léčebna dlouhodobě nemocných
v areálu není předmětem prodeje
a zůstává i nadále ve vlastnictví
Jihomoravského kraje.
DOPRAVNÍ OMEZENÍ
NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ
Oprava vodovodu a s ním spojené
práce jsou důvodem pro dopravní
omezení na Mariánském náměstí
ve Znojmě. Od konce měsíce března dojde i k úplné uzavírce, a to při
příjezdu z Havlíčkovy ulice na Mariánské náměstí (směr Vídeň); pro
tento směr bude platit objížďka.
Výjezd z Mariánského náměstí
na Havlíčkovu ulici (směr Praha)
zůstane zachován. Omezení by
mělo trvat do 20. dubna 2017.
DĚTSKÝ BĚH
ZAVŘE KOŽELUŽSKOU
A U OBŘÍ HLAVY
Ve čtvrtek 20. dubna v souvislosti
s pořádáním akce Dětský běh
Gránickým údolím se uzavře ulice
Koželužská (v úseku od parkoviště)
a U Obří hlavy. Uzavírka potrvá
od 14.00 do 18.00 hodin, objízdná
trasa není stanovena. Akci pořádá
TJ Sokol Znojmo.
NA VÍDEŇSKÉ
DO KVĚTNA OMEZÍ PROVOZ
Od 13. března do 15. května 2017
dojde k částečné uzavírce jednoho
jízdního pruhu na ulici Vídeňská, a to v úsecích od náměstí
Republiky po křižovatku s ulicí
Průmyslová. Důvodem jsou práce
na opravách kanalizace.
STAVBA OBCHVATU
UZAVŘE ÚNANOVSKOU
Od 15. března do 9. prosince 2017
se z důvodu stavby znojemského
obchvatu v místě nad nemocnicí
uzavírá ulice Únanovská. Z centra se tak řidiči k nemocnici dostanou, avšak kdo bude chtít jet
až do Únanova, bude muset jet
objížďkou vedenou obousměrně
přes městskou část Znojmo-Přímětice. Objízdná trasa platí i pro
linky městské a regionální autobusové, případné změny linek
budou vyvěšeny na dotčených
autobusových zastávkách.

Premiér zkontroloval stavbu obchvatu
B o h u s l a v S o b o t ka z a v í t a l
do Znojma, aby se podíval na postup prací stavby znojemského obchvatu a navštívil i zdejší keramičku
Laufen.
„Vážíme si toho, že se pan premiér
přijel podívat, jak pokračuje stavba
našeho obchvatu. Nebýt jeho a jeho
politické záruky, stavba obchvatu by
pravděpodobně byla pořád jen na pa
píře. S panem premiérem jsme probí
rali také to, jak to vypadá se stavbou
dalších úseků obchvatu či jaké spory
a problémy v souvislosti s dostavbou
znojemského obchvatu Ředitelství sil
nic a dálnic řeší,“ komentuje včerejší
návštěvu místostarosta Jan Grois.  zp

 Premiéra na stavbu obchvatu doprovázel místostarosta Jan Grois. 

Foto: zp

Peníze, které rozdělili, poslouží
v oblasti vzdělávání a cestovního ruchu
Zastupitelé v rámci individuálních dotací rozdělili 1 600 000 korun,
dalších 50 000 korun schválili menším projektům radní.
Soukromá vysoká škola ekonomic
ká obdržela milion korun na provoz
a 300 000 na podporu vědy a výzkumu.
Snahou radnice je, aby vzdělaní lidé
mohli zůstávat ve Znojmě, nikoliv aby
byli nuceni odcházet za vzděláním
do větších měst, kde hodně z nich
zůstává i po ukončení školy. Dotaci
200 000 korun získal Vinobus VOC

Znojmo. Díky němu mohli v sezoně ná
vštěvníci zavítat z centra Znojma do růz
ných sklepů a vinařství na Znojemsku.
Dotaci 50 000 korun na podporu
aktivit v oblasti cestovního ruchu za
stupitelé schválili Cyklo Klubu Kučera,
a to na tisk propagačních materiálů
a map, na podporu účasti na veletrzích
nebo na náklady spojené s provozo
váním speciálního turistického infor
mačního centra. Částkou 50 000 korun
podpořili žádost Nadačního fondu
sv. Hypolita, která se týkala dalšího

rozvoje činnosti muzea Velké Moravy
na Hradišti.
Žádosti do 50 000 korun schvalo
vali pouze radní, do zastupitelstva tyto
žádosti jít nemusí, a tak radní podpořili
částkou 20 000 korun žádost spolku
Dorka na pořádání Summer English
Campu 2017 a částkou 30 000 korun
žádost obecně prospěšné společnosti
Podané ruce, jejímž posláním je pomo
ci osobám, které se ocitly v nepříznivé
sociální situaci spojené s užíváním ná
vykových látek nelegálního typu.  zp

Začalo blokové čištění města Výměna krovů
S posledním březnovým úterým
začalo pravidelné blokové čištění
města.
Rozpis ulic, kde bude čištění
probíhat, naleznete na webu www.
znojmocity.cz v sekci Praktické odka
zy – Blokové čištění. Zaneste si proto
do kalendáře už teď, kdy se čistí vaše
ulice, abyste si své auto nezapomněli
přeparkovat.
Rozpis blokového čištění je k dis
pozici na celý rok 2017. Termíny blo
kového čištění jsou připraveny pře
hledně na delší dobu dopředu tak, aby
si každý mohl v dostatečném předstihu
zjistit, kdy se bude čistit právě jeho
ulice. Celkem se bude blokově čistit
pětkrát. Podrobné informace o ter
mínech blokového čištění na jednotli
vých ulicích získáte také na telefonním
čísle společnosti FCC Znojmo, s.r.o.
515 226 631.
Nezapomeňte si tak do kalendáře
dopředu poznačit termíny blokového
čištění vaší ulice, vyvarujete se tak

zbytečnému odtahu svého auta. Město
je ze zákona povinno vracet odtažené
auto na původní místo, a tak odtah
auta při blokovém čištění vyjde hříš
níka na 2662 korun.
Zapište si do kalendáře!
Rozpis ulic s termíny čištění
najdete na www.znojmocity.cz
Týden před zahájením blokového
čištění jsou rozmisťovány přenosné
dopravní značky „ZÁKAZ STÁNÍ“
s dodatkovou tabulkou „BLOKOVÉ
ČIŠTĚNÍ“ s uvedením data a času
provedení. Tam, kde je uzavřený blok
ulic, je tento blok označen přenosnou
dopravní značkou „ZÓNA“ (začátek
a konec) pro zákaz stání z důvodu blo
kového čištění s uvedením data a času
provedení. Umístění všech přenosných
dopravních značek bude zdokumen
továno a archivováno k případnému
dokazování, kdy a jak byly tyto značky
umístěny. 
zp

na hradě

Na znojemském hradě začala
poslední etapa oprav krovů a stropů.
Opraveny jsou již v západním
a jižním křídle. Nyní zbývá střední
křídlo. Vedle krovů a stropů zde bude
opravena také střešní krytina a římsy.
V části povalových stropů se pak
počítá s hliněnou dlažbou. V plánu je
oprava nádvoří, či nová fasáda.
Jen za poslední dva roky investo
valo město Znojmo do těchto oprav
téměř 4,6 milionů korun.
Stejně jako tomu bylo v předcho
zích letech, i tentokrát žádá město
o finanční podporu od státu, z Pro
gramu regenerace městské památ
kové rezervace a rovněž je zažádáno
o podporu z Jihomoravského kraje.
Celková částka oprav se vyšplhá na asi
5,1 milionů korun a potrvají do konce
listopadu. Pro návštěvníky bude hrad
přístupný. Uzavřené bude pouze ná
dvoří.
tp, lp
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Loucký klášter je druhou...
Pokračování ze str. 1.
Areál Louckého kláštera je jednou
z největších dominant Znojma a jed
ním z nejcennějších dokladů pozdně
barokního umění na Moravě. Mnoho
místních občanů vnímá klášter jako
rodinné stříbro města. Znojmo je
jeho vlastníkem od roku 2010, kdy ho
na něj bezúplatně převedl stát, avšak
pod podmínkou nepřevoditelnosti
majetku na další osoby po dobu dvace
ti let. Další podmínkou je využití are
álu ve veřejném zájmu. Od té doby se
město snaží postupnými opravami mě

nit tvář Louckého kláštera k lepšímu.
Kompletní rekonstrukce se již dočkala
bývalá jízdárna, opravena je fasáda
bývalé konírny a hotová je i oprava
průjezdu Louckého kláštera, která stála
374 000 korun, přičemž město zaplati
lo 174 000 korun a zbylých 200 000 pu
tovalo z dotace Jihomoravského kraje.
V loňském roce se město pustilo
do první etapy výměny oken. Část
fasády jižního křídla kláštera již má
35 nových oken, která jsou ručně vy
robená a kopírují vzhled původních
oken historických. Tato investice přišla

na 2,5 milionů korun, přičemž milion
získalo město od Ministerstva kultury.
A znojemská radnice plánuje ve výmě
ně oken pokračovat i letos.
Areál Louckého kláštera je v sou
časné době využíván zejména v sute
rénní části nového konventu, v objektu
jízdárny a kladiva, a to společností
Znovín Znojmo, která zde provozuje
aktivity zaměřené na vinařství.
V části objektu bývalé konírny
nyní vzniká penzion, na vlastní nákla
dy jej buduje soukromý podnikatel.

zp, lp

Takovou investici Městská zeleň nepamatuje
Středisko zahradnictví Městské
zeleně na Kuchařovické ulici prošlo
rozsáhlou rekonstrukcí. Šlo o jednu
z největších investic města Znojma
v minulém roce.
Zahradnictví nyní disponuje no
vým fóliovníkem, zrekonstruovaným
sociálním zařízením i nově vybudo
vanou kotelnou. V té se na začátku
letošního roku dobudovaly rozvody
a technologie, a od března již nový
fóliovník vytápí. „Investice zhruba pěti
milionů korun, které do zahradnictví
putovaly, byly jednou z největších in
vestic minulého roku. Nepochybně šlo
o rekonstrukce, které byly nezbytné,“
vysvětluje starosta Znojma Vlastimil
Garbhel. „Takovou investici nepama
tuje Městská zeleň několik desítek let,“
přiznává její ředitel Radoslav Habrdle.
Díky novému fóliovníku se výraz
ně zvýší efektivita a produktivita práce

s následným ekonomickým dopadem.
né z Itálie. Na konci dubna se začnou
Plocha téměř 300 metrů čtverečních
prodávat balkonovky, letničky, sadby
fóliovníku umožňuje využití me
zeleniny a bylinek. 
tp, lp
chanizace a nových
technologií zahrad
nické výroby. „Nový
systém vytápění a mi
nimalizace ztrát tepla
vytváří pro pěstované
rostliny daleko příz
nivější mikroklima
tické podmínky, což
se následně pozitiv
ně projeví na kvalitě
pěstovaných rostlin,“
vysvětluje Habrdle.
Ve ř e j n o s t i z a 
hradnictví nabízí již
nyní širokou nabíd
ku okrasných rostlin
a dřevin, letos oboha  Zahradnictví si prohlédl nejen Radoslav Habrdle (druhý
Foto: Archiv ZL
cenou o zboží přiveze zleva), ale i starosta Vlastimil Gabrhel. 

Na kulturu a sport ve městě půjde 47 milionů
Znojemští zastupitelé vyčlenili na kulturu, sport a volnočasové
aktivity přes 47 milionů korun. To
je téměř 7 % z městského rozpočtu.
Ve srovnání s rokem 2016 dojde k meziročnímu navýšení o 2,2 %.
Ve financování kultury a sportu je
ve Znojmě historicky odlišná situace.
„Zatímco v případě kulturních akcí
má Znojmo více než 100 let vlastní
organizaci Znojemskou Besedu, kte
rá se stará o kulturní vyžití ve městě,
v případě sportu jsou organizátorem
sportovního vyžití především spor
tovní kluby a organizace,“ vysvětluje
místostarosta Jan Grois.
Z výše uvedeného důvodu město
financuje kulturu a sport rozdílně. Zá
kladem investicí do kultury je rozpočet
Znojemské Besedy, která pořádá větši
nu kulturních akcí včetně té největší,

Znojemského historického vinobraní,
a má rovněž na starosti chod městské
ho divadla.
Beseda je příspěvkovou organizací
města a má vlastní rozpočet, který je
součástí celkového rozpočtu města.
„Vedle tohoto rozpočtu vyčleňujeme
na kulturu další finanční prostředky,
a to formou dotací pro nezávislé orga
nizace. Souhrnná výše všech prostřed
ků investovaných do kultury v roce
2017 přesáhne 23 milionů korun,“
přibližuje Jan Grois.
Bezmála 24 miliony korun pod
poří Znojmo v letošním roce také
své sportovce a sportovní organiza
ce. V případě sportu město rozděluje
sportovní dotace přímo klubům. Kom
pletní seznam podpořených projektů
je k nalezení na webu města v usnesení
zastupitelstva z 20. února 2017.  zp

TOP 5 sport
 
HC Orli Znojmo
 
Mládežnické týmy v hokeji
a fotbalu
 SC Znojmo
 TJ Znojmo – oddíl florbalu
 TJ Znojmo – oddíl plavání
TOP 5 kultura
 
Znojemská Beseda
včetně Městského divadla
a Znojemského historického
vinobraní
 Hudební festival Znojmo
 Festival vína VOC Znojmo
 
Šramlfest a akce Na Věčnosti
 
Jihomoravské muzeum
– Do muzea za zábavou
i poučením
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STALO SE
ZASTUPITEL LUDVÍK
REZIGNOVAL
Zastupitel Jiří Ludvík (Změna Znojmo) rezignoval na svou funkci
zastupitele města. Kdo jej v zastupitelstvu nahradí, je nyní v jednání.
SCHVÁLEN PLÁN
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Znojemští zastupitelé schválili
Plán odpadového hospodářství
města Znojma pro rok 2017–2026.
Závazný dokument v uvedeném
období stanovuje rámec a cíle
odpadového hospodářství. Jedním z cílů je například lepší třídění odpadů. Podrobné informace
o Plánu najdete na webu města.
DEGUSTAČNÍ ALTÁN V OPRAVĚ
Znojemská radnice opravuje degustační altán u městské Rajské
vinice v Karolininých sadech.
Investice zahrnuje novou střechu,
vybudování přípojky elektriky,
opravu elektrorozvodů, zdí, pokládku nové podlahy a osazení
novými dveřmi. Opravy, které
mají být hotovy do konce března,
provádí firma OSP z Moravského
Krumlova, která podala formou
e-aukce nejvýhodnější nabídku.
Město investuje do výše uvedených oprav zhruba 530 tisíc
korun.
ZA TURISTICKÝ VLÁČEK
ZAPLATÍME VÍCE
Znojemská dopravní společnost
PSOTA, provozovatel turistického
kolového vláčku, zvýšila v tomto roce cenu pronájmu vláčku
pro soukromé účely na částku
3 150 korun (vč. DPH) za standardní okruh po městě Znojmě.
Další informace o provozu vláčku
naleznete na webu společnosti
www.zds-psota.cz.
ZNOJMO POMÁHÁ
NEMOCNÝM DĚTEM
Bezplatným zapůjčením prostor
městského divadla podporuje
město Znojmo charitativní akce,
jejichž výtěžek je věnován na léčbu dvou nemocných dětí. V březnu
se na charitativním představení
v divadle vybrala částka 34 445 korun, která byla věnována Nikolce
Fajmonové. Ta v minulých dnech
již našla dárce kostní dřeně. Nyní
je v divadle připraven 18. dubna
koncert na podporu léčby Michala
Pelána trpícího svalovou distrofií.
Vystoupí Nikol Kotrnetzová, Tereza
Holubová, Sára Milfajtová, Jakub
Smolík a Petr Kolář. Vstupné je
100 korun. Znojemská charita také
zřídila pro chlapce sbírku.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
v rozšířeném vydání s programem
Májových slavností 27. dubna,
uzávěrka je 17. dubna.
POZOR: MĚSTO S ŽÁDNÝMI
DODAVATELI ENERGIÍ
NESPOLUPRACUJE!
Upozorňujeme občany, že město
Znojmo v současné době nespolupracuje s nikým, kdo by občanům
zajišťoval e-aukce na sdružení dodávek elektrické energie a zemního
plynu, příp. jiné výhodné služby
spojené s dodávkami energií. Množí
se případy, kdy jsou domácnosti
oslovovány prodejci, kteří se odkazují na spolupráci s městem (například obchodní zástupce společnosti Terra Group). Žádná podpora
ze strany města Znojma ale není
sjednána a jakékoliv jiné tvrzení
se nezakládá na pravdě.
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.
PŘÍMĚTICKÁ S OMEZENÍM
Ulice Přímětická ve Znojmě bude
pro řidiče z důvodu pokládky kanalizace od 1. dubna do 30. června 2017 částečně uzavřena.
OZNÁMENÍ PRO OSVČ
Ve dnech 27. 3. 2017 – 6. 4. 2017
(mimo 31. 3. 2017) rozšiřuje OSSZ
Znojmo pro účely podání přehledu
o příjmech a výdajích za rok 2016
úřední hodiny od 8.00 do 17.00 hod.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
30. 3. od 7.30 do 15.30 ZNOJMO:
část ulice Palackého 12–30A
4. 4. od 7.30 do 14.30 OBLEKOVICE:
zahrady za bývalou trakt.stanicí vlevo, podél cesty k AGRO-ALI.
20. 4. od 7.30 do 16.30 ZNOJMO:
„TS Společenský dům“ tj. Finanční
a pracovní úřad, multifunkční budova roh n. Svobody a ul. Pražská, Alfa,
ul. Gránická, Na Valech, Železářství
Fiala.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
5. dubna v 12.00 hodin.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Informace o aktuální zubní pohotovosti na tel. 515 215 222. So, Ne,
svátky 8.00–13.00 hod.

Učí se v lese o lese i s Okurkovými
Městské lesy Znojmo společně
s Rodinou Okurkovou učí děti lesní
pedagogice. Přímo mezi stromy v lese
přizpůsobují program ročnímu období či školní výuce. Společně s městem

Znojmem nechaly pro děti vyrobit
i speciální naučné omalovánky.
Motto lesní pedagogiky je Učit
o lese v lese, proto děti zavítají přímo
do lesa, kde je pro ně během procház

 Lesní pedagogika je určena všem věkovým skupinám ale především školním a předškolním dětem a kolektivům.
Foto: Archiv ZL

ky lesem přichystán naučný program
formou zábavy a her. Děti také ob
drží malý dárek ve formě naučných
omalovánek s názvem Hugo v lese.
Omalovánkami provází Hugo, coby
mlok skvrnitý, který nabádá děti, jak
se chovat v lese.
„Lesní pedagogiku děláme od roku
2015. Vloni se s námi setkalo více než
2 000 dětí, ať už na velkých akcích
jako je Den Země a Den dětí, nebo
přímo v lese s lesníkem. Tyto vycházky
jsou nejlepším způsobem, jak dětem
a dospělým nejlépe přiblížit les a jeho
zákonitosti. Pro školy máme dvou až
čtyř hodinový program, který může
me přizpůsobit výuce. Pokud se děti
učí o zvířatech, tak vycházku zamě
říme na zvěř v lese a podobně,“ sdělil
Ondřej Benešovský za Městské lesy
Znojmo. Objednat lesní pedagogiku
lze na www.lesyznojmo.cz. 
tp

Strážníci se dobře postarali Policistou
o zraněného bobra
na zkoušku?
Městští strážníci napomohli k záchraně bobra, který patří mezi chráněná zvířata.
„Jedinec bobra evropského ležel
na břehu řeky Dyje kousek od pěší
lávky, která spojuje ulici Koželužskou
a Pod Kraví horou. Měl hluboká zra
nění v oblasti hlavy, na zadní části těla
a ocasu. Hlídka proto bobra převezla
k veterináři, který jej musel operovat.
Zranění byla zřejmě způsobena při
souboji s jiným zvířetem,“ vysvětlil
preventista Petr Hladký. Strážníky
ke zraněnému zvířeti zavolali všíma
ví lidé. Bobr nebyl nijak agresivní,
ale při manipulaci s divokým zvíře
tem byli velmi opatrní. Kvůli operaci
a narkóze si musel chlupatý pacient
chvíli počkat, než jej strážníci vypus
tili do přírody na stejném místě, kde
byl odchycen. 
lp

 Strážníci zacházeli s ošetřeným bobrem
velmi ohleduplně. Zvíře nebylo agresivní
a po vypuštění z klece si to namířilo přímo
do řeky Dyje. 
Foto: MP Znojmo

Jaké to je být policistou, si můžete
vyzkoušet 22. dubna na workshopu
Policistou na zkoušku.
Ve Znojmě zajímavou akci, stejně
jako v dalších městech, pořádá Krajské
ředitelství Policie ČR Jihomoravského
kraje. V areálu Policie ČR na Pražské
ulici (vstup z ulice Rumunské 5 přes
klub IPA) si v jediném dni od 9.00
do 14.00 hodin mohou ženy i muži
vyzkoušet pod dohledem zkušených
policistů vybrané policejní činnos
ti a nahlédnout „pod pokličku“ jed
notlivých policejních služeb. Zájem
ci o práci mužů zákona mohou také
absolvovat i testy fyzické zdatnosti.
Na workshop je ovšem nutná regist
race buď prostřednictvím facebooku/
hledáme posily, nebo v Informačním
centru Policie ČR, kde se dozvíte další
podrobnosti. 
lp

Na volnočasové aktivity jde 950 000 korun
Jednou z podporovaných oblastí v rámci schvalování dotací byly
i volnočasové aktivity dětí, mládeže
a seniorů. Mezi čtyřicítku subjektů rozdělila znojemská radnice letos částku
950 000 korun.
„Investice do volnočasových aktivit
dětí a mládeže jsou investicemi do naší
budoucnosti. Jsem proto rád, že ve Znoj
mě působí v této oblasti tolik spolků
a klubů a každý si tak může najít to, co ho
baví a v čem se chce rozvíjet. Zapomínat
ale nesmíme ani na naše seniory,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Většina podpořených žádostí plyne
z nejrůznějších sdružení rodičů a spor
tovních klubů při mateřských, základ
ních a středních školách. Pravidelně
město podporuje také Středisko volné
ho času Znojmo, které nabízí zejmé
na dětem kroužky všeho druhu – letos
od města získá částku 106 000 korun.
Sedmdesátitisícová dotace putuje spolku
Junák – český skaut, středisko Pody
jí Znojmo – na zabezpečení celoroční
činnosti. Mezi příjemci dotací ale na
jdeme i znojemskou pobočku Českého
svazu včelařů (25 000 korun), Rodin

né centrum Maceška (20 000 korun) či
taneční spolek Mighty Shake Znojmo
(15 000 korun). Podporu schválila rad
nice i organizátorům oblíbeného Mo
delbraní (10 000 korun). Dotace ve výši
100 000 korun putuje Svazu postižených
civilizačními chorobami ve Znojmě,
40 000 korun místní organizaci Svazu
tělesně postižených v ČR a 30 000 korun
putuje aktivním seniorkám do taneč
ního spolku Znojemské Grácie. Kom
pletní seznam podpořených projektů
je k nalezení na webu města v usnesení
zastupitelstva z 20. února 2017. 
zp
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Den Země ukáže divadlo fyziky Stacionářské Úsměvy rozehrají
den zábavy ve sportovní hale

 Den Země oslavují každoročně i na jednotlivých školách. Takto se vloni bavili žáci Základní školy Pražská. 
Foto: Archiv ZŠ Pražská

Úžasné divadlo fyziky a mnohé
další aktivity najdou návštěvníci
na znojemském Dni Země.
V Beach Clubu u Louckého klášte
ra je na 21. dubna připravily pro školy
i veřejnost Městské lesy Znojmo spo
lečně s městem Znojmem a partnery.
Od 9.00 do 13.00 hodin je čas vy
mezen školám. Úžasné divadlo fyziky
čili zábavné fyzikální pokusy s vodou,
prezentaci lesnictví a ochrany přírody,
chov a ukázky ryb a vodního hospo

 Místo FAMILY POINTU je označeno známým logem.

Znojemský FAMILY POINT na
vštívilo o jeho založení v listopadu
2012 několik stovek rodičů s dětmi.
A potěšující informací je, že jejich po
čet stále stoupá.
FAMILY POINT je místo určené
především pro matky, rodiče, ale i jiný
doprovod s dětmi, kde mohou společ
ně najít útočiště před nepřízní počasí,
prostor k odpočinku, nakrmení nebo
přebalení svých dětí. K dispozici mají
přebalovací pult, mikrovlnnou troubu,
křeslo pro kojení. Děti mají k dispo
zici hračky, pastelky s omalovánkami

Perštejnem, z Brna, rakouského Retzu
i Hollabrunnu. Přichází na ně žáci spe
ciálních škol, základních a mateřských
škol, středoškoláci studující sociální
obor a další,“ přibližuje Soňa Foitová,
vedoucí Denního stacionáře sv. Dami
ána na Hradišti.
Večer budou Úsměvy věnované
veřejnosti, která se může zapojit
do charitativní zumby, tabatu a Deep
Worku a od 18.00 do 20.00 hod. zacvičí
Táňa Brounková, Soňa Foitová, Klára
Poláková a Jakub Šigut. Výtěžek ze cvi
čení půjde na svozovou službu uživa
telů Denního stacionáře sv. Damiána.
Úsměvy 2017, které se opět konají
za podpory města Znojma a Znojem
ské Besedy, můžete ve sportovní hale
v horním městském parku navštívit
27. dubna od 9.00 do 13.00 hod.  lp

dářství, stromolezce, sokolníka i vče
laře uvidí žáci od 3 do 15 let.
Odpoledne od 15.00 do 18.00
hodin se program otevře veřejnosti
a nabídne ještě více podívané. Ná
vštěvníci si budou moci opéct špe
káčky, pro děti bude připravena zá
bavná zóna a ti, kteří přijdou v masce
inspirované přírodou (kytka, zvíře,
strom…), dostanou zdarma špekáček.
Pro všechny je vstup na Den Země
zdarma. 
lp

FAMILY POINT je místo,
kde jste vítáni s dětmi
Již pátou sezónu funguje ve Znojmě FAMILY POINT. Záměrem celorepublikového projektu je vytvoření
sítě míst přátelských rodině.

Počtvrté se ve Sportovní hale
ve Znojmě sejdou lidé s postižením
i bez něj na akci s názvem Úsměvy
2017.
Hlavním cílem akce je posílit
sociální začleňování zdravotně zne
výhodněných osob a vytvořit jim
příležitost pro pravidelné setkávání se
se společností.
Tento rok se Úsměvy ponesou
v duchu Olympijských her, které zahájí
tradiční zapálení symbolického olympij
ského ohně. Kromě aktivit zaměřených
na sportovní tématiku budou připraveny
doprovodné akce jako malování na obli
čej, skákací hrad a další překvapení.
„Úsměvy dopoledne navštěvují
dospělí uživatelé sociálních služeb
nejen ze Znojma, ale také z Břežan,
Žďáru nad Sázavou, Bystřice nad

nebo knížky. Dospělý doprovod najde
na místě letáky a propagační materiál
místních organizací s jejich služba
mi a aktivitami pro rodiny ve městě
Znojmě.
Znojemský FAMILY POINT
vznikl za finanční podpory Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, provoz
ní náklady v rámci spolupráce města
Znojma jsou hrazeny z prostředků
Dětského centra Znojmo, příspěvkové
organizace. Stále je ale co zlepšovat.
A tak připomínky, návrhy, či nápady
ke zlepšení provozu FAMILY POIN
Tu můžete předávat na Městský úřad
ve Znojmě - odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. 
lp
Ve Znojmě je FAMILY POINT
umístěn v objektu Dětského
centra na ulici Mládeže 10.
Otevřeno je každý pracovní den
7.00–15.30 hod.
Prostor je bezbariérový.

 Doposud největší úspěch zaznamenal loňský ročník s účastí 540 odlišných lidí, které
spojilo jedno – úsměvy. 
Foto: Archiv OCH Znojmo

Do práce na kole pojedou nejen
sportovní nadšenci, ale i profíci
S jarem po celém Česku odstartovaly registrace do soutěže Do práce
na kole, do které se, ve spolupráci
s Cyklo Klubem Kučera, potřetí zapojí
i město Znojmo.
Motto letošního ročníku zní:
Do práce na kole jezdí i profíci! a hlav
ním mediálním podporovatelem
je dlouholetý cyklista a spor
tovec, lékař Pavel Pafko.
Do práce na kole je tý
mová soutěž pro všechny,
kdo sestaví tým o mini
málně dvou a maximálně
pěti členech, a pravidelně
spolu s kolegy dojíždí bě
hem května do práce na kole.
Zapojit se mohou také běžci, chodci,
bruslaři, skateboardisti, longboardisti,
vozíčkáři. Cílem kampaně je hravou
formou přivést obyvatele měst k využí
vání šetrných způsobů dopravy, ulevit

životnímu prostředí a také vnést více
radosti a pohybu do běžného pracov
ního dne.
„Pro zájemce připravujeme několik
tipů a upozorníme na výhody dopravy
do práce a za zábavou pomocí jízd
ních kol, pěšky nebo na kolečkových
bruslích. Soutěž zahájíme sym
bolickou Májovou vyjížď
kou na první květnový
den a zároveň chystáme
i spanilou jízdu městem
s předpokládanou účastí
300 cyklistů,“ dodává
Čestmír Vala z Cyklo Klu
bu Kučera Znojmo. Loni
se soutěže Do práce na kole
zúčastnilo téměř 11 000 lidí z 1 825
institucí a 27 měst. Registrace jsou ote
vřené do 30. dubna na www.doprace
nakole.cz. Podrobnější informace jsou
na www.znojmo-zdravemesto.cz.tp
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Angličané na English Campu
vás naučí bavit se anglicky
POJĎTE
ZA LEPŠÍ PRACÍ

až 45.000

Kč měsíčně

» profesionální zaškolení
» flexibilní pracovní doba
HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NA POZICI:
TECHNIK
PRO
INSTALACE
INTERNETOVÝCH
PŘÍPOJEK

ASISTENTKA
PRO
ZPRACOVÁVÁNÍ
OBJEDNÁVEK

OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE

Bavit se, ve všech významech tohoto slova, vás naučí rodilí Angličané
na Summer English Camp 2017/ Anglickém kempu 2017. Od 31. července
do 6. srpna ho najdete v Koberově
mlýně v malebném prostředí řeky
Želetavky.
Nemluvíte ani slovo anglicky nebo
angličtinou vládnete, a chcete se zdo
konalit? Pak byste si neměli nechat ujít
léty prověřený Summer English Camp
2017/ letní Anglický kemp 2017, na kte
rém se světový jazyk učí zábavou. Letoš
ní, již sedmý ročník opět zve pokročilé
angličtináře i úplné začátečníky z řad
dětí, dospělých i celých rodin. „V našem
kempu vládne pohoda, porozumění
a trpělivost. Dopoledne je vyhrazeno

pro výuku v jednotlivých skupinách.
Odpoledne pořádáme výlety, hry, čte
ní nebo třeba tvoření. To vše děláme
společně s rodilými mluvčími z ang
lického města Bedford, kteří se na zá
bavné výuce výrazně podílejí. Po letech
zkušeností vám mohu slíbit, že získá
te nejen znalost světového jazyka, ale
také přátele a zdravé sebevědomí,“ říká
zakladatelka kempu Monika Proche.
Přihlásit se na kemp můžete do 31. dub
na 2017. Podrobné informace včetně
přihlášky a platby najdete na stránkách
summerenglishcamp.webnode.cz nebo
u Moniky Proche, tel. 737 589 041.
Summer English Camp 2017 pod
poruje University of Cambridge a měs
to Znojmo. 
lp

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LOUKA ZNOJMO
hledá

PLAVČÍKA – brigádníka
do pracovního poměru na dobu určitou (červen–srpen 2017)

www.starnet.cz/kariera
kariera@starnet.cz

Požadavky: dobrý zdravotní stav,
osvědčení (akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy)
Kontakt: Městská plovárna Louka Znojmo, tel. 736 656 684.

PI
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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
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.
Přímětická 1812/50 příjme
UČITELE odborného výcviku oboru
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
Nástup od 1. 9. 2017
Podmínka: vyučen v oboru, praxe
vítána.
Kontakt: tel.: 537 020 555,
602 541 973,
hanzal.libor@sousoszn.cz
Obec Suchohrdly
vypisuje konkurz na pozici
ŘEDITEL/KA
Základní školy v Suchohrdlech
Nástup od 1. srpna 2017 (po dohodě
i dříve). Bližší informace
na www.obec-suchohrdly.cz
nebo u paní Konyárikové,
tel.: 515 225 690, 775 886 821.
Přihlášení do konkurzu
do 24. dubna 2017.

Moderní bistro DECI DECI
ve Znojmě hledá
ŠÉFKUCHAŘE/ŘKU
POMOCNÉHO KUCHAŘE/ŘKU
Dobré platové podmínky, příznivá
pracovní doba.
Více info na tel.: 725 323 581.
ILLEGAL BAR
ve Znojmě hledá
ZÁSTUPCE ŠÉFKUCHAŘE
Požadavky: praxe v oboru, příprava
hotové i minutkové kuchyně,
samostatnost, spolehlivost
POMOCNOU KUCHAŘKU/ŘE
na celý i poloviční pracovní poměr
Požadavky: příprava příloh, salátů,
pomocné práce v kuchyni, pečlivost,
spolehlivost, schopnost pracovat
v kolektivu, praxe není podmínkou
Nabízíme: fixní platové ohodnocení,
bonusy. Nástup možný ihned!
Více info na tel.: 733 121 300.

ZNOJEMSKÁ BESEDA
hledá

PRŮVODCE
do nové EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ

PRÁCE V RAKOUSKU
KADEŘNICE/KADEŘNÍK
Friseur/in
Frisiersalon Petr
Gars am Kamp 55 km
+43 / 2985 / 2616 Petra Beigelböck
Pracovní doba 28 hodin.
Mzda dle dohody.

PRODAVAČ/KA A POKLADNÍ
na čerpací stanici
Verkäufer/in u. Tankstellenkassier/in
MTHL Handels- und BeratungsGmbH
Schleinbach (Mistelbach) 80 km
+43 / 664 / 533 9565 Ing. Martin Hackl
Doplňování zboží, pokladna,
obsluha pekárny.
Částečný úvazek 20 hod. týdně,
směny PO-NE mezi 5:00 a 20:00 hod.

CHRÁNĚNÉ DÍLNY ZNOJMO

nabízí volná místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním
a osoby se zdravotním postižením
ASISTENT(KA) OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE/OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
ŠVADLENA/ŠIČKA
TISKAŘ TAMPONTISKU
DĚLNÍK/DĚLNICE NA SVÍČKOVÉ DÍLNĚ
ASISTENT/KA PRO ORGANIZACI PRODEJŮ NA TRZÍCH
Nabízíme pouze HPP, jiný není možný. Jde o 15 a více hodin týdně.
Mzda je u všech nabídek od 5 500,- výše.
Na volná místa je možné se informovat na tel. 605 912 979.
Zájemce o kteroukoliv z nabízených pozic může zaslat svůj profesní životopis
na adresu Chráněné dílny Znojmo, Palackého 13 nebo na
jana.puchegger@sansimon.cz, případně může životopis přinést i osobně.

Město Znojmo

Požadavky:
výrazný verbální projev | schopnost zaujmout návštěvníky
umění přizpůsobit výklad věkové a zájmové skupině
přirozená autorita | dobrá fyzická kondice
flexibilita – samostatnost – spolehlivost

ŘEDITELE/ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Nabídka práce na sezonu duben – říjen 2017.
Uvítáme i bývalé zaměstnance pivovaru (není ale podmínkou).

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.

Životopisy a přihlášky posílejte do pátku 7. dubna 2017 na e-mail: reditel@
znojemskabeseda.cz, do předmětu, prosím, pište: expozice pivovarnictví.

NEJVĚTŠÍ EXTERNÍ CALLCENTRUM V ČESKÉ REPUBLICE

vyhlašuje konkurz na pracovní místo
nám. Republiky 15, Znojmo

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.

hledá

PRODEJCE SLUŽEB PRO O2

pro nově otevřenou pobočku ve Znojmě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
příspěvková organizace Znojma,
hledá

Práce na plný či částečný úvazek (HPP 8/6).
Flexibilní plánování směn (pouze Po–Pá).
Fixní mzda, bonusy (stravenky v hodnotě 80 Kč, odměna za doporučení nového
zaměstnance), benefity (zaměstnanecký zvýhodněný tarif, multisport karta,
akce s kolegy apod.). Pouze dvouměsíční zkušební doba. Vstupní zaškolení
a rozvojová školení. Reálná možnost kariérního i osobního růstu.
Zázemí mezinárodní společnosti, jistota, stabilita, transparentnost.
Voláme vždy a pouze našim klientům!

Přihlášku se všemi náležitostmi lze podat do 13. dubna písemně v zalepené
obálce na adresu Městský úřad Znojmo – oddělení personální, Obroková
1/12, 669 02 Znojmo. Přihlášky lze odevzdat také osobně na podatelně úřadu
na stejné adrese. Obálku označte slovy „Výběrové řízení – ředitel/ředitelka
příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o.“

Kontakt: Lenka Prokopová, tel.: + 420 725 953 302,
lenka.prokopova@comdatagroup.com

Kompletní náležitosti přihlášky i kvalifikační a osobní předpoklady jsou
k nalezení na úřední desce města i na webu města (http://bit.ly/ReditelCSS).

ŘEDITELE/ŘEDITELKU
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S jarem přichází Velikonoce a nová expozice
Nejvýznamnější křesťanské svátky zvou na přátelská setkání
Nejvýznamnější křesťanské svátky Velikonoce určil letošní kalendář
na 16. a 17. dubna. Ve Znojmě se ale
oblíbeným svátkem budeme těšit již
o několik dní dříve.
Již 8. a 9. dubna budou pro děti
s rodiči připraveny v novém Dolním
sále Znojemské Besedy tvořivé Jájiny
dílničky. Velikonoční dekorace, které
si zájemci na nich vyrobí, tak budou
mít doma včas, připravené k výzdobě.
V úterý 11. dubna se na pódiu
Horního náměstí vystřídají zpěváčci
ze znojemských škol i Dětského do
mova Znojmo.
A od 12. dubna začnou v centru
města tradiční ZNOJEMSKÉ VELI
KONOCE s trhy a s bohatým kulturně
společenským programem až do ne
děle 16. dubna. Přijdete-li s přáteli,
v nabídce najdete hudební a taneč
ní vystoupení dětí i profesionálních
umělců, hrát se bude divadlo, slyšet
bude krásnou moravskou cimbálovou
muziku i říznou dechovku. Děti zno
vu zapojí fantazii při sbírání vajíček
ve Znojemském podzemí a gurmáni si
přijdou na své při ochutnávání veliko
nočních pokrmů v gastroshow připra
vené v Dolním sále Znojemské Besedy.
Vyzdobte si domy,
a navštivte svatostánky!
Samozřejmě nebude chybět ani
soutěž VELIKONOČNÍ ZNOJMO

 Jarní dekorace vyrobené dětmi na loňských Velikonočních dílničkách. 

o nejkrásnější venkovní výzdobu domů
a bytů ve městě Znojmě a jeho měst
ských částech! Letos mohou soutěžit
také podnikatelé v městské památkové
rezervaci i mateřské a základní školy.
Podrobnosti najdete na webu města.
Obrokovu ulici ozdobí velikonoční
břízky s výzdobou od žáků místních
škol a Znojmem bude 12. a 13. dubna
jezdit velikonoční vláček. Otevřené
a vyzdobené budou samozřejmě nád
herné znojemské kostely, kdy některé
z nich pozvou veřejnost nejen na slav
nostní mše, ale i hudební program.

Foto: Archiv ZL

Velikonoční hudba zazní v kostele
sv. Kříže a Bratrská jednota baptistů
nabídne zvídavým lidem cestopis Iz
rael – po stopách biblických Veliko
noc. A s přáteli si můžete 14. dubna
vyjít také na společnou Velkopáteční
vycházku za poklady Znojemska. Po
drobný program Znojemských Veli
konoc najdete na str. 9.
Znojemské Velikonoce budou
také soucitné a pomáhající
S mottem Darujte starou a kupte
si novou, pomůžete zachránit život!

se po roce vrací charitativní akce KA
BELKO...mánie, která je součástí Zno
jemských Velikonoc.
Znovu se budou v party stanu
na Horním náměstí prodávat za sym
bolické ceny kabelky, batohy, tašky,
peněženky a nově také cestovní tašky
a kufry, které již dosloužily, daruje
te je na KABELKO…mánii. „Od 12.
do 16. dubna nás najdete v centru
města, kde budeme darované věci
prodávat. Celý výtěžek z prodeje pak
předáme Nadaci pro transplantace
kostní dřeně,“ objasnila stěžejní my
šlenku KABELKO…mánie její zakla
datelka Iveta Hlobilová.
V jejím ateliéru ArtFashion v ulici
Přemyslovců 7 ve Znojmě je také hlav
ní sběrné místo, kam již nyní, nejlépe
po předchozí telefonické domluvě (tel.
602 395 544), můžete přinést výše zmí
něné darované věci, nebo je na stejnou
adresu poslat poštou. Další sběrné
místo je také v Turistickém informač
ním centru na Obrokové ulici.
A pomáhat potřebným budou
i další aktivity s charitativním za
měřením, například Spolek Koni
paska pořádá 12. až 16. dubna opět
na Horním náměstí akci DEJTE
VEJCE MALOVÝ čili malování
kraslic a pletení pomlázek. Výtěžek
z prodeje věnovaných výrobků předá
Konipaska Domácí hospicové péči
na Znojemsku. 
lp

Brány památek otevřou novou expozici pivovarnictví
Znojmo se od dubna pyšní novou
expozicí pivovarnictví. Najdete ji nedaleko hradu, v areálu pivovaru.
Poté, co se do areálu vrátila výroba
piva, se tak atraktivní komplex v cent
ru města stává pro místní i turisty zají
mavějším. „Oživování areálu pivovaru
je jednou z našich priorit, proto jsem
velmi rád, že jsme se dohodli na spolu
práci s Národním zemědělským muze
em, které expozicí pivovarnictví otvírá
ve Znojmě svoji pobočku. Možná je to
trochu neobvyklé, protože naše město
je známo především vínem, ale vaření
piva má ve Znojmě téměř sedm set let
dlouhou tradici,“ vysvětluje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel ideu vzniku
novinky.
Expozice pivovarnictví je přístup
ná přímo z ulice Hradní stávajícím
vstupem a původní přístupovou chod
bou. Odsud návštěvník vstoupí do sa
motné dvouúrovňové varny. Další část

expozice je umístěna v prostoru pod
varnou. Na její přípravě spolupracova
lo Národní zemědělské muzeum v Pra
ze s Jihomoravským muzeem ve Zno

jmě. Expozice nejen mapuje historii
a tradici zdejšího pivovarnictví, ale
návštěvníky seznámí i s hlavními pivo
varskými surovinami – vodou, sladem

 Hlavním exponátem nové expozice pivovarnictví je původní technologické zařízení varny z roku 1930. 
Foto: Archiv ZL

a chmelem a se způsobem vaření piva
od nejstarších dob až po současnost.
Hlavním exponátem je původní
technologické zařízení varny z roku
1930, které bylo vyrobeno ve Škodo
vých závodech v Plzni. V roce 2010
bylo prohlášeno kulturní památkou.
Sestává z vystírací kádě, rmutového
kotle, mladinového kotle, scezovací
kádě a zcezovacího korýtka. Majitelem
tohoto unikátního vybavení je spo
lečnost Heineken, se kterou Znojmo
uzavřelo smlouvu o výpůjčce.
Město veškeré prostory varny na své
náklady zrekonstruovalo. O provoz ex
pozice se stará Znojemská Beseda.
Veřejnosti bude nová expozice pivo
varnictví přístupná poprvé v rámci akce
Brány památek dokořán 29. a 30. dubna,
vždy od 9.00 do 17.00 hodin (začátek
prohlídky je vždy v celou hodinu, po
slední prohlídka začíná v 16.00 hodin).
Vstup je po oba dny zdarma. 
lp

ZNOJEMSKÉ LISTY 30. BŘEZNA 2017

Téma

9

10

ZNOJEMSKÉ LISTY 30. BŘEZNA 2017

Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Dvanáct milionů jde do sociální oblasti
Pro rok 2017 byly vypsány dva do
tační programy v sociální oblasti – Pod
pora sociálních služeb, ve kterém bylo
rozděleno jednotlivým organizacím

11 650 367 korun a Podpora zdravot
nictví, rodinných a sociálních aktivit,
ve kterém bylo rozděleno a schváleno
524 740 korun.

Akční plán rozvoje sociálních služeb
Akční plán rozvoje sociálních služeb
Znojemska pro rok 2017 je jednoletý
prováděcí dokument ke Střednědobému
plánu rozvoje sociálních služeb Znojem
ska na období 2015–2019.
Pro rok 2017 je pro obec s rozšíře
nou působností Znojmo rozhodující
prioritou stabilizovat síť sociálních slu
žeb v návaznosti na oblast financování
sociálních služeb. Znojemští zastupitelé
schválili spoluúčast města na financová
ní sociálních služeb v tomto roce v pro
centuální výši z jejich celkových nákladů.
V roce 2017 jsou plánovány tyto
rozvojové záměry u stávajících sociál
ních služeb:
• rozšíření kapacity sociální služby chrá
něného bydlení (Zámek Břežany, p. o.)
• rozšíření úvazků u sociální služby
Osobní asistence Znojmo (Oblastní
charita Znojmo)
• rozšíření úvazků u sociální služby

•

•
•
•

Centrum denních služeb (Centrum
sociálních služeb Znojmo, příspěvko
vá organizace)
navýšení kapacit i úvazků v pečova
telských službách (Oblastní charita
Znojmo i Centrum sociálních slu
žeb Znojmo)
transformaci kapacit Domova pro se
niory a Domova se zvláštním režimem
(Centrum sociálních služeb Znojmo)
terénní službu pro osoby s duševním
onemocněním (Sdružení Práh)
poskytování sociální služby pro osoby
ohrožené závislostí nebo závislé na ha
zardních hrách a návykových látkách
(Společnost Podané ruce o. p. s.)

Informace podá Městský úřad Znoj
mo, Odbor sociálních věcí a zdravot
nictví, nám. Armády 8, 669 02 Znojmo,
tel.: 515 218 662, www.znojmocity.cz,
www.socialnisluzby-znojemsko.czrs

Zápisy do škol začnou v dubnu
Zápis žáků do prvních tříd pro
školní rok 2017/2018 bude na znojemských základních školách v sobotu
8. dubna od 8.00 do 11.00 hodin.
K zápisu se dostaví všechny děti
narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011,
děti, jejichž rodiče budou žádat o od
klad povinné školní docházky, i děti,
kterým byl v loňském roce povolen
odklad povinné školní docházky. U zá
pisu je nutné předložit rodný list dítěte
a občanský průkaz rodičů, v případě
neshody trvalého pobytu dítěte s ro
diči potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Zápis do mateřských škol pro
školní rok 2017/2018 je naplánován na čtvrtek 11. května od 8.00
do 16.00 hodin.
Děti budou přijímány do mateř
ských škol na základě předem zve
řejněných kritérií. Od září 2017 musí
do školky nastoupit povinně děti k po
slednímu roku předškolního vzdělává
ní. S tím souvisí i nová vyhláška sta
novující spadové oblasti pro mateřské
školy. Zřizovatelem mateřských škol je
město Znojmo, které je v umísťování
dětí do školek úspěšné.
lp

Pomáhat a chránit podle
pravidel K-centra
Znojemské K-centrum
získalo plechového pomocníka – služební automobil.
Pořídit si ho mohlo díky finanční podpoře Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky.
„Říkali jsme si, že nápis
Pomáhat a chránit, jakým
jsou označena auta Policie
ČR, by se stejně dobře hodil  Pro terénní sociální pracovnice Martu Svatuškovou
i na naše nové auto. Vysti a Silvii Stehlíkovou je nový automobil velkým pomocníFoto: Archiv K-centra
hoval by naši činnost, kdy kem v práci. 
pomáháme lidem, kteří se
ocitli díky své závislosti ve velmi těžké
Dávno už neplatí, že drogy se
životní situaci. Mnohdy býváme jejich vyskytují jen ve větších městech, ale
poslední naděje na změnu rizikového stále častěji se setkáváme s tímto pro
chování a možný návrat do normální blémem i v menších městech a ob
ho života. Předáváme klientům objek cích. Město Znojmo k protidrogové
tivní informace o rizicích spojených problematice přistoupilo zodpovědně
s užíváním drog, motivujeme je k ak již v roce 2001, kdy bylo výsledkem
tivnímu řešení problémů. Chráníme zřízení kontaktního centra. „Doposud
také veřejnost před negativními jevy, však nebylo v našich silách šířeji půso
které užívání drog provázejí,“ vyjme bit mimo Znojmo. S novým služebním
novává Zuzana Protivínská, vedoucí autem budeme moci s touto pomocí
znojemského K-centra.
začít,“ uvedla Protivínská. 
lp

O lesích toho vědí
nejvíce žáci z Republiky
Podruhé zvítězili žáci Základní školy nám. Republiky ve Znojmě
v lesnické soutěži Mladí lidé v evropských lesích (YPEF).
Znalostní soutěž, která má kořeny
u polských lesníků, má zlepšit povědomí
zejména mládeže, tedy žáků a studentů
základních a středních škol, o význa
mu lesů a lesnictví v současné době.
Místní kolo probíhalo ve Znojmě–Hra
dišti na Lesní správě. Soutěžící nejprve
v testu odpovídali na otázky týkající se
převážně lesa, jedna z nich byla i v ang

lickém jazyce. Poté museli správně určit
jehličnaté i listnaté stromy, lesní zvířata,
rostliny, listy, plody, horniny, nerosty,
stopy zvířat, a také rozpoznat mikrosko
pický preparát.
„Naše tříčlenné družstvo ve složení
Ondřej Švanda z 9.A, Jan Vávra z 8.A
a Vladimír Krontorád z 8.A zvítězilo!
Porazilo tak družstva z ostatních základ
ních škol i gymnázia. Pečlivá příprava se
nám vyplatila,“ uvedla Kamila Sobotková,
pedagožka, která momentálně své žáky
připravuje ve škole na kolo regionální. lp

Bazárek s přidanou hodnotou
Bazárek nejen dětského oblečení
najdete v sobotu 8. dubna v jízdárně Louckého kláštera. Vítány jsou
na něm děti bez rozdílu věku.
Tradiční Bazárek Agentury Sluníč
ko a Modrého koníka nabízí více než
jen burzu dětského oblečení. Od 14.00
do 18.00 hodin je otevřen všem ná
vštěvníkům, a to i malým či větším
dětem, pro které jsou připraveny tvo
řivé dílničky, skákací hrad i malování
na obličej. Dospělí na bazárku pořídí

za výhodné ceny hračky, kočárky, dět
skou obuv, sportovní potřeby pro děti
i odrážedla.
Neprodané věci mohou jejich
majitelé opět darovat, jak se již sta
lo zvykem, Oblastní charitě Znojmo,
kojencům v Dětském centru Znojmo
i novorozeneckému oddělené nové
nemocnice.
Záštitu nad netradičním bazár
kem převzal místostarosta Znojma Jan
Grois. 
lp

 Vladimír Krontorád, Jan Vávra a Ondřej Švanda – družstvo úspěšných žáků se nyní připravuje na regionální kolo na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Foto: Archiv školy
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Co si navařili, to snědli. Skauti slavili narozeniny
A chtějí ještě více
Hodina vaření patří ve škole vždy
k těm nejoblíbenějším. Na základní
škole Pražská ji ještě vyšperkovali,
když mezi žáky sedmých a osmých
ročníků pozvali studenty ze střední
školy na Přímětické ulici, tedy budoucí kuchaře, číšníky a hoteliéry.
Toto spojení je z pohledu pedago
gů velmi příznivé. Mladší žáci od těch
starších přijmou rady lépe než od do
spělých učitelů. Školáci také viděli,
co se dá na střední škole naučit, a že
napéct dezert nebo připravit celý oběd
jde už i v patnácti letech. Naopak stře
doškoláci si vyzkoušeli, jak nelehké
je mnohdy jiným vysvětlit, a také je
naučit, pracovní postupy při tvorbě
pokrmů.

„Připravili jsme si pro děcka tři
recepty. Ten první byla plněná kuřecí
rolka, do které se pouštěli hlavně kluci.
Na holky zbylo pečení muffinů nebo
výroba tiramisu,“ popisuje středoškolák
Milan Volf, co vše bylo nutné zvládnout
během hodiny a půl v moderně vybave
né kuchyni školy na Pražské.
Někteří žáci si vůbec poprvé vy
zkoušeli krájet cibuli, správně rozbít
vejce nebo uhníst těsto. Našli se tací,
kteří se naopak pochlubili, tím, co již
umí, třeba uvařit brambory. Hodi
na vaření tak přinesla užitek oběma
stranám. Studenti z Přímky odcházeli
s příslibem, že mezi žáky nebyli napo
sled a žáci z Pražské je jistě přivítají
opět s otevřenou náručí. 
lp

 Skauti na svých narozeninách slavnostní kroje vyměnili za sportovní dresy.  Foto: Archiv ZL

V skautském středisku Podyjí
Znojmo se sešly oddíly, aby si připomněly Den sesterství, čili únorové
narozeniny zakladatelů světového
skautingu.
Poté vyměnily skautské kroje
za sportovní dresy a s plnou vervou se
vrhly do sportovního klání. Hráči se
utkali v přehazované, kopané a ve flor
bale. Děti nadšeně bojovaly za své týmy,
fandily a povzbuzovaly se navzájem.

Velkým přínosem byla i účast těch,
kterým míčové hry nejsou příliš blízké,
ale přesvědčila je chuť vidět skautské
kamarády a strávit s nimi sportovní
odpoledne. „Skvěle se bavili všichni,
od předškoláků až po dospěláky. Ko
nečné výsledky tedy nejsou úplně dů
ležité, zvítězil sportovní duch všech
účastníků. Byla to důstojná oslava na
rozenin,“ konstatovala Hana Kloudová
z Junáka Podyjí Znojmo.
lp

Dušan
 Za společné vaření dostali žáci a studenti chutnou odměnu. Co si uvařili, to také na konci
hodiny snědli. 
Foto: archiv školy

Strategie, která se gymnáziu
na Pontassievské vyplácí
V Rumburku se konalo celostátní
kolo fyzikální olympiády, nejvyšší
kategorie A. Mezi padesát účastníků
z celé republiky se probojoval i Tomáš
Březina, student posledního ročníku
osmiletého gymnázia GPOA na Pontassievské ulici ve Znojmě.
„Samotná soutěž probíhala ve dvou
dnech. První den řešili studenti čtyři te
oretické úlohy a druhý den úlohu experi
mentální. A Tomáš obstál na výbornou.
Byl úspěšným řešitelem, což je základní
hodnocení. Je to velký úspěch, protože
v této soutěži musíte prokázat nejen vy
nikající znalosti fyzikálních zákonitostí,
ale i nadstandartní znalost středoškolské
matematiky, praktické dovednosti při
měření a zpracovávání výsledků, včetně

práce na počítači,“ vysvětlila učitelka
fyziky Milica Schmuttermeierová. Její
slova doplnila matematička Ludmila
Gretzová:
„Tomáš tak zúročil zkušenosti
z předchozích sedmi ročníků fyzikál
ních i matematických olympiád, kterých
se pravidelně účastnil a získával v nich
přední umístění. Navázal tak na loňský
úspěch v celostátním kole biologické
olympiády Zuzany Konvičkové, naší
loňské absolventky gymnázia. Zuzana
navíc reprezentovala Českou republiku
na mezinárodní biologické olympiádě
ve Vietnamu.“ Jak je vidno, strategie
znojemské střední školy spočívající
v podporování výuky přírodovědných
předmětů se vyplácí. 
lp

Věk: 2 roky
Plemeno: Labradorský retrívr
Mazlivý pes vhodný nejen na hlídání, ale i k dětem. Je velmi hodný, s ostat
ními psy nemá problém. Doporučujeme připravit mu domov na zahradě či
dvorku rodinného domu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek–naceratice.blog.cz

12

ZNOJEMSKÉ LISTY 30. BŘEZNA 2017

Společnost

Rebelský alt Když mladí lidé zvedli zadek ze židle
odchází
Poslední recitál je výstižný název
turné, kterým se zpěvačka Marta Kubišová loučí s posluchači.
Rebelský alt tak nenávratně odchá
zí. Legenda šedesátých let se rozhodla
definitivně ukončit kariéru, kdysi násil
ně přerušenou politickými událostmi.
Poslední recitál Marty Kubišové za hu
debního do
provodu Petra
Maláska a Kar
la Štolby usly
šíme ve Znoj
mě 27. dubna
od 19.00 ho
din v Dukle.
Vstupenky
jsou v prodeji
na TIC Obro  Marta Kubišová.
ková ulice.  lp 
Foto: Archiv MK

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 DUBNU
Pondělí 13.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
12.4. – závod APRÍLOVÁ VLNKA

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř
ské školy ZDARMA, děti do věku základ
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý
hodněná 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.

Nosí-li někdo na zádech jméno školy, dává jasně najevo hrdost
na svoji alma mater. Takovou cítí studenti Gymnázia dr. Karla Polesného
ve Znojmě.
Gymnazisté dali hlavy dohromady
a výsledkem jejich snažení je vlast
ní „školní uniforma“ představovaná
mikinou s vyšitým nápisem a logem
školy, kterou navštěvují.
Studenti vymysleli nejen nové
logo, do kterého zakomponovali sou
soší z budovy gymnázia, ale pečlivě
vybírali i barvy mikin. Růžovou jako
symbol lásky a neutrální světle šedou,
která není spojována s žádnou politic
kou stranou. A navíc, těch 125 studen
tů nechalo na vlastní náklady vyrobit
mikiny také pro ty, které řadí k důle
žitým osobám jejich středoškolského
života – pro ředitele, sekretářku, vrátné
i školníka.
Vznik mikiny obrazně symboli
zuje vše, na co jsou mladí lidé na své
škole pyšní. A není toho málo – za
jímavě vystavěné výukové projekty
kombinující češtinu, angličtinu, vý
tvarnou výchovu, zeměpis a dějepis,
které vedou k efektivnějšímu učení,
skvělé podmínky k zimním i letním

 Vznik mikiny obrazně symbolizuje vše, na co jsou mladí lidé na své škole pyšní.
 Foto: Archiv školy

sportovním aktivitám i s přesahem
do ciziny, výměnné pobyty se zahra
ničními studenty třeba z Holandska,
kde mohou gymnazisté prověřit úro
veň své jazykové vybavenosti. Patří
sem i velmi dobrý kulturní rozhled
díky školou podporovaným a z části
organizovaným pravidelným návště
vám brněnských divadel, kde jsou zno
jemští studenti stálými diváky. Není
tak ani překvapením, že sami studenti
nastudovali divadelní hru Veronika

podle knižní předlohy Paula Coelho
a zcela ve své režii ji také několikrát
sehráli s úspěchem veřejnosti.
Kreativita při výrobě výše zmíně
ných mikin je tak logickým vyústěním
aktivity těch, kteří vnímají svoji školu
jako místo s přátelskou atmosférou.
Místo, které jim dává prostor k dalšímu
rozvoji a které nenaslouchá nespokoje
nému brblání. Stačí přece odhodlaně
„zvednou zadek ze židle“ a společně
přetavit další nápad ve skutečnost.  lp

Šaty pro poutníky se vydávají na knižní pouť
Na konto talentovaných regionálních autorů si Znojmo může připsat další jméno – Irena Závacká.
Se svou románovou trilogií, jejíž
poslední díl Šaty pro poutníky se právě
čerstvě zabydlel na pultech knihku
pectví, už patří Irena Závacká mezi
zkušené spisovatele. Ač se autorka na
rodila v šedé éře normalizace, dostala
do vínku bonus krásného rodného
města a královskému památkami bo
hatému Znojmu zůstala věrná. Vřelý
vztah k dějinám ji provázel i při studi
ích na Masarykově univerzitě v Brně.
Lásku k historii, českému jazyku a li
teratuře nyní předává coby učitelka
znojemským žáčkům a studentům.
Inspiraci pro svou trilogii našla
daleko za hranicemi, a to v Egyptě.

 Spisovatelka Irena Závacká.  Foto: Archiv IZ

Na pozadí reálií starověkého egyptské
ho světa za vlády královny Hatšepsovet
rozehrává ve svých románech příběh

hlavní hrdinky Ijnet a čtenářům tak
ukazuje, že osudy tehdejších žen se
od těch dnešních tolik neliší.
Pokud si chcete odpočinout u čtivé
ho příběhu a zároveň se nenásilnou for
mou dovědět něco zajímavého z histo
rie, nasměrujte své kroky do některého
z knihkupectví. Ve Znojmě s autorkou
již dlouhodobě spolupracuje Knihku
pectví Houdková na Divišově náměstí,
kde vám Šaty pro poutníky rádi nabíd
nou. Sehnat první dva díly – Šaty pro
faraona a Šaty pro bohyni – už nyní
není snadné, ale i s tím vám zkušené
knihkupkyně rády poradí. A protože
starověký Egypt představuje nekonečný
zdroj inspirace a poznání, rozhodně se
nebudete při čtení knih Ireny Závacké
nudit. 
lp

Vystoupejte z podzemí až do oblak
Zajímáte se o památky Znojma
a zvládnete nepohodlné stoupání
po zaprášených schodech? Pak si
rozhodně nenechejte ujít jedinečnou
příležitost k důkladnému prozkoumání radniční věže.
Dominantou města si budete moci
projít 2. dubna od 10.00 nebo od 14.00

hodin, ale nedělní oblečení nechejte
doma. Doporučujeme nezapome
nout také na kvalitní pevnou obuv.
Ve věži se totiž podíváte i do běžně
nepřístupných prostor a projdete jí
tak od základů až po vrchní ochoz
s úchvatným výhledem na město a da
lekého okolí. Vstupné je 50 korun. Po

čet míst je ovšem omezen. Rezervovat
si Vámi vybranou hodinu prohlídky
můžete na www.podzemiznojmo.cz,
e-mailem: vez@znojemskabeseda.
cz, tel. 739 389 094 či osobně ve věži.
Prohlídky jsou f yzicky náročné
(od 15 let). Sraz účastníků je před
radniční věží. 
lp
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Orli předali výtěžek z aukce dresů Na Znojmo Extreme 790 chtějí
Výtěžek z aukce vánočních dresů byli kapitán Jiří Beroun a odchovan nové rekordy i pomáhat dobré věci

znojemských hokejistů, která vynesla celkem 117 552 korun, byl minulý
týden předán na dobrou věc. Rozdělily se o něj rovným dílem Dětské oddělení Nemocnice Znojmo a spolek
HC Orli Znojmo - mládež.
Znojmo odehrálo ve speciální sadě
domácí utkání s Fehérvárem 23. prosin
ce 2016. Následně putovaly podepsané
dresy do aukce. O tom, kam vedení klu
bu pošle finanční výtěžek této dražby,
hlasovali čtenáři na oficiálním webu
Orlů. Díky štědrosti dražitelů se Orli na
konec rozhodli výtěžek rozdělit a poslali
jej hned na dvě místa.
„Vydražená částka značně překročila
naše představy, a tak jsme peníze rozdě
lili rovným dílem mezi Dětské oddělení
Nemocnice Znojmo a spolek HC Orli
Znojmo - mládež. Tyto subjekty obdrže
ly při hlasování fanoušků nejvíce hlasů,“
připomněl manažer Petr Veselý.
Dětské oddělení navštívilo mi
nulý týden trio hokejistů. Mezi nimi

ci Jan Lattner s Davidem Bartošem.
„Samotného mě překvapilo, že aukce
vánočních dresů byla tak úspěšná. Jako
znojemského rodáka mě těší, když díky
takovým akcím a díky samotným fa
nouškům, kteří v anketě vybrali Dětské
oddělení Nemocnice Znojmo, může
náš klub přispět a pomoci dobré věci,“
řekl poslední jmenovaný.
„Dětské oddělení znojemské ne
mocnice jsme navštívili již poněkoliká
té a rádi se sem vracíme. Vždy nás tu
čeká vřelé přijetí a všechny poskytnuté
prostředky jsou maximálně efektivně
využity pro děti. Jsme velice rádi, že
díky našim fanouškům můžeme takto
pomáhat,“ pochvaluje si Veselý.
„Velmi děkujeme hokejovému týmu
Orli Znojmo za peněžní dar pro dětské
oddělení. Je to pro nás cenná pomoc
a peníze použijeme na další zkvalitnění
přístrojového vybavení oddělení,“ po
znamenal Pavel Jajtner, tiskový mluvčí
Nemocnice Znojmo. 
L. Peroutka

 Šek od ORLŮ, který pomohl Dětskému oddělení znojemské nemocnice. Foto. Archiv ORLŮ

 Jan Grois uprostřed sportovců, kteří se stejně jako on, připravují na letošní závod Znojmo Extreme 790. Loňský vítěz Jakub Šigut první zleva.
Foto: Archiv ZL

Sportovní nadšenci, milovníci adrenalinu i dobré zábavy by si
do kalendáře měli poznamenat datum 17. června 2017. Na tuto letní
sobotu je připraven druhý ročník
závodu Znojmo Extreme 790 ve výběhu na radniční věž.
„Na loňský první ročník závodu
jsme obdrželi spoustu skvělých ohlasů,
a tak jsme se rozhodli, že z této akce
uděláme tradici. Náš závod ale není jen
sportovní událostí. I letos jsme se roz
hodli věnovat výtěžek ze startovného
na dobrou věc a spojili jsme síly s kam
paní Znojemsko na dřeň. Startovné pu
tuje automaticky na účet Nadace pro
transplantace kostní dřeně,“ vysvětluje
místostarosta Znojma Jan Grois. Potě
šující je, že již v tuto chvíli je startovní
listina zcela plná.
Závod Znojmo Extreme 790 byl po
prvé spuštěn v roce 2016 jako součást
oslav 790. výročí od povýšení Znojma
na královské město. „Abychom zachova
li symboliku 790, musí sportovci zdolat
790 schodů. Závodit budeme v pětičlen
ných týmech, a to ve třech kategoriích:
mužské, ženské a smíšené,“ vyjmenová

vá Jan Grois, který opět zamíří se svým
týmem na trať. Své místo tam má jisté
i Jakub Šigut, nejrychlejší muž loňského
závodu a jeden z hlavních organizátorů
ze spolupořádajících Rabbits Znojmo.
„Vždyť na které sportovní události se
na start postaví tak různorodí sportovci:
měli jsme tu hokejisty, fotbalisty, flor
balisty, boxery, street workoutový tým,
rekreační všestranné sportovce, holky
hasičky – opravdu různé typy pohybově
laděných lidí. A s úskalími radniční věže
se poprali výborně,“ říká Šigut.
Obhajovat vítězství v mužské ka
tegorii budou znojemští florbalisté.
„Chceme být zase nejrychlejší, ale spíše
se těšíme na závod jako takový, že se po
tkáme s kamarády, s ostatními sportovci
a prožijeme parádní den,“ říká Jakub
Martínek za florbalový oddíl TJ Znojmo.
Organizátoři ale myslí i na diváky a počí
tají s doprovodným programem závodu
i s následným vyhlášením vítězů a after
party na Horním náměstí. „Chceme,
aby si tento den užili všichni: závodníci
i diváci,“ uzavírá místostarosta Grois.
Podrobnosti o doprovodném programu
přineseme v květnových LISTECH.  zp

V ILLEGAL BARU najdete skvělou kuchyni, zábavu i odpočinek
Toužíte po gastronomickém zážitku a příjemně stráveném čase?
Potom navštivte restauraci s koktejlový barem ILLEGAL BAR ve Znojmě
na Sokolské ulici.
Originální interiér vás potě
ší příjemnou přátelskou atmosférou
a o Vaše chuťové pohárky se postara
jí do detailu promyšlené kombinace
servírovaných pokrmů. V ILLEGAL
BARU vaří moderní kuchyni s úctou
k tradičním českým receptům našich
babiček, ale nezdráhají se přizvat i ku
chařské mistry z dalekých krajů, kteří
každého hosta hýčkají svým kulinář
ským uměním.

V ILLEGAL BARU vám i va
šim přátelům namíchají jedinečné
alkoholické i nealkoholické koktejly
vlastních receptur. V bohatě záso
bené rumérii si budete moci vybrat
z nabídky středoamerických rumů
a na přání pro vás připraví i jejich
řízenou degustaci. Pro rodinná i fi
remní setkání nabídne ochotný per
sonál koktejlový catering s mobilním
barem. Na své si přijdou v odděle
ných prostorách nekuřáci i vyznavači
tabáku. A bonusem je letní či zimní
venkovní zahrádka, která přímo láká
posedět nad chutným jídlem v dobré
společnosti. 
PI
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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,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
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,
zavřeno 15.–17. 4.
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. Otevřeno
pouze přízemí 16. a 17. 4. 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: březen až říjen
Út–Ne 9.00–17.00.

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,
provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: duben Pá–So,
sv. 10.00–18.00, Ne 10.00–15.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: od 16. dubna až červen,
září, říjen So, Ne a svátky 9.00–19.00,
červenec, srpen denně.
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.

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.
1. 4. TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ
JABLONĚ
Pohádkový příběh nejen pro děti.
Divadelní studio Martiny Výhodové.
16.00.
4. 4. – 7. 4. POSLEDNÍ TRIK
GEORGESE MÉLIÉSE
Divadelní představení Divadla DRAK
pro mateřské školy. Předplatné. 10.30.
10. 4. NEBE?
Autorská komedie Divadla
MALÉhRY inspirovaná vyprávěním
a skutečnými příběhy žen.
Hrají: D. Zbytkovská, B. Seidlová,
N. Zbytkovská, J. Barin Tichý. 19.00.
18. 4. – 20. 4. MUZIKÁL NA MOTIVY
LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
Dětský muzikál pro mateřské školy
pořádá Taneční a pohybové studio
M&M, Centrum Hudebního Vzdělávání
Bez hranic Znojmo. Předplatné. 8.30.
18. 4. BENEFIČNÍ KONCERT
PRO MÍŠU
Benefiční koncert pro malého Míšu,
na kterém vystoupí Jakub Smolík,
Petr Kolář, Nikol Kotrnetzová, děti
z MŠ Sluníčko z Miroslavi a znojemští
písničkáři Tereza Holubová a Luděk
Minka. 19.00.
22. 4. TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ
JABLONĚ
Pohádkový příběh nejen pro děti.
Divadelní studio Martiny Výhodové.
16.00.
24. 4. – 28. 4. AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA!
Muzikálová pohádka Metropolitního
divadla Praha pro mateřské školy.
Předplatné. 8.30, 10.15, 14.00.
28. 4. NEBE NA ZEMI
Divadelní studio Martiny Výhodové
dává hru W+V, k níž hudbu složil
Jaroslav Ježek. 19.00.

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
30. 3. ŠTĚPÁN RAK A MICHAL
SVOBODA
Městské divadlo – perly kytarového
repertoáru v podání znojemského
rodáka, laureáta mezinárodních

kytarových soutěží Michala Svobody
a kytarové legendy Štěpána Raka.
19.00.
31 3. PO PRACOVNÍ DOBĚ
Dům Na Věčnosti – společný
koncert skupiny Po Pracovní Době
s břeclavskou skupinou Matky
z východu. 20.00
8. 4. VLADIVOJNA LA CHIA +
KITTCHEN
Dům Na Věčnosti – Vladivojna
s akustickou kytarou, dvojkoncert
s Kittchnem. 20.30.
19. 4. JIŘÍ POSPÍCHAL
A PETR GABLAS
Znojemská Beseda – komorní
koncert. 19.00.
20. 4. YVONNE SANCHEZ
A PEDRO TAGLIANI
Znojemská Beseda – koncert jazzové
zpěvačky a brazilského kytaristy.
19.00.
Více na str. 15.
21. 4. VLADIMÍR MIŠÍK
VK Harvart – koncert legendy.
Vzhledem k zdravotnímu stavu
V. Mišíka, sledujte aktuální informaci
o konání koncertu na fb Harvartu.
19.30.
28. 4. HUDEBNÍ VEČER
S OCHUTNÁVKOU
VK Harvart – hraje Néša,
ochutnávka z vinařství Partilia.
20.00.
27. 4. MICHAL PAVLÍČEK
& MONIKA NAČEVA
Městské divadlo – koncert
kytarového mága, originální zpěvačky
a smyčcového kvarteta Pavla
Bořkovce. 19.00. Více na str. 15.

VÝSTAVY
17. 3. – 21. 5. M. D. RETTIGOVÁ
Minoritský klášter – životní osudy
slavné kuchařky 19. století nejen
v Rychnově nad Kněžnou, kde
dopsala svoji kuchařku.
24. 3. – 28. 5. FENOMÉN MERKUR
Dům umění – historie a současnost
legendární české stavebnice. Součástí
výstavy je herna pro návštěvníky.
7. 4. – 17. 4. JARNÍ INSPIRACE
Dům umění – vystavené velikonoční
vazby studentů SOŠ a SOU
Dvořákova ve Znojmě.
21. 4. – 8. 5. HISTORICKÁ KOLA
Dům umění – výstava k 200. výročí
vynálezu jízdního kola (spolupráce
muzea s CKK Znojmo). Vernisáž
21. 4. v 18.00.
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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 – výstava
volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla
představuje drobné kovářské práce,
ale i lékařské nástroje či šperkařství
se zlatnictvím.

DALŠÍ AKCE
30. 3. HOUBAŘSKÝ ROK
NA ZNOJEMSKU
Dům umění – přednáška Radomíra
Němce. 19.00.
1. 4. VYNÁŠENÍ HROZNOVÉHO
KOZLA DO VINOHRADU
Vrbovec – symbolické odemknutí
vinařské stezky s cimbálovou
muzikou i ochutnávkou vín.
Sraz náves ve Vrbovci. 13.30.
6. 4. DĚTI V KUCHYNI?
Školka Dobromysl, Školní 10,
Znojmo – nápady a rady, jak trávit
s dětmi smysluplně čas, praktické
ukázky, jak přizvat děti k vaření
i úklidu tak, aby to bavilo je i rodiče.
16.30. www.skolkadobromysl.cz.
6. 4. KAŽDÝ MÁ SVOU LAJNU
Cafehall, ul. F. J. Curie 5, – brněnské
nakladatelství HOST zve na křest
knihy Petry Dvořákové z prostředí
florbalu. Knihu Každý má svou lajnu
pokřtí Milan Fridrich, mistr české
florbalové extraligy.
18.00.
6. 4. NEZNALOST
A LHOSTEJNOST ZABÍJÍ II.
Městská knihovna – pro Klub zdraví
přednáší Martin Čech (specialista
v oboru intenzivní péče) a Milan
Přech (záchranář). Kurz první
pomoci – praktické ukázky dle
nejnovějších poznatků.
17.00.
8. 4. ZNOJEMSKÉ ŠLECHTICKÉ
PALÁCE ZA VLÁDY KARLA IV.
Horní náměstí – naučná
vycházka s výkladem Otty
Boudy z Okrašlovacího spolku
ve Znojmě. Od 14.00.
9. 4. LISTOVÁNÍ – NA PRVNÍ
POHLED
Znojemská Beseda – další
z řady scénického čtení přiveze
i hollywoodskou star Scarlett
Johansson.
Hrají: S.Venclovská a J. Zedníček.
17.00.

Společnost

15

12. 4. – 16. 4. ZNOJEMSKÉ
VELIKONOCE
Centrum města Znojma – více
o programu na str. 1, 8 a 9.



12. 4. – 16. 4. DEJTE VEJCE
MALOVANÝ
Horní nám. – charitativní akce
Spolku Konipaska je založena
na principu „věnujte nám malovanou
kraslici nebo pomlázku a my ji
budeme prodávat za symbolické
ceny“. Výtěžek bude použit
na udržitelnost Domácí hospicové
péče, kterou Konipaska provozuje
s Oblastní charitou Znojmo. Akce je
součástí Znojemských Velikonoc.
Více na str. 8.

Spolek přátel Hroznové kozy vynese rohatou krasavici
Spolek přátel Hroznové kozy, obnovující vinařské zvyky na Znojemsku,
vynese v sobotu 1. dubna do vinohradů v okolí Vrbovce Hroznového
kozla, aby byl vinařský rok úspěšný.
Vinaři tohoto kraje nosili kozu do vinohradu již před dávnými časy, jejich
prapotomci však přesně nevědí, proč tak činili. Pravzor dnes existujících
Hroznových koz, vytvořených ze dřeva či vytesaných v kameni, našla
výprava v čele s archeologem Zdeňkem Čižmářem v rakouském Eggenburgu, kde uchovávají lidovou sochu této patrně ochránkyně úrody
v depozitáři místního muzea. Průvod krojovaných postav s Hroznovou
kozou, ke kterému se může přidat každý zájemce, doprovodí po vinařské naučné stezce cimbálová muzika a také ochutnávka vín místních
vinařů. Průvod vyjde z vrbovecké návsi ve 13.30 hodin. 
lp

NENECHTE SI UJÍT
VYNÁŠENÍ KOZLA

14. 4. VELIKONOČNÍ
DEGUSTACE S NAVAJN
Zelenářská 16 – sraz na velikonoční
prohlídku města s degustací
vín, výstupem na Vlkovu věž
a ochutnávkou velikonočního
mazance. 18.00. www.navajn.cz.
14. 4. VELKOPÁTEČNÍ
VYCHÁZKA ZA POKLADY
ZNOJEMSKA
Minoritský klášter – tradiční
vycházka do okolí Znojma
propojující mytické otevírání skal
a regionální geologii. Sraz před
klášterem v 8.00.
20. 4. BĚH ZDATNOSTI
GRÁNICEMI
Centrum Stará Vodárna – Sokol
Znojmo pořádá závody v Gránicích
pro děti od 7 do 14 let, mladší děti
ve dvojici s rodičem. Třináct stanovišť
s plněním úkolů, ceny pro dvanáct
nejlepších, upomínka a občerstvení,
doprovodný program (CK Kučera).
Od 15.00.
23. 4. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
27. 4. KOMUNIKACE S DĚTMI
Školka Dobromysl, Školní 10,
Znojmo – přednáška o respektující
komunikaci, dětském hněvu, období
vzdoru, potřebě samostatnosti. 17.00.
www.skolkadobromysl.cz.

LENKA FILIPOVÁ
TEĎ NEPŘIJEDE
Koncert Lenky Filipové
ve znojemském divadle
je z důvodu nemoci zrušen.
Vstupenky je možné vrátit
v TIC (Obroková ul.)
do konce dubna.
Koncert je plánován na rok 2018.



VELIKONOCE NA HRADĚ

Hrad Bítov s vůní Velikonoc
S příchodem slunečných dní začínají lidé podnikat výlety do přírody i okolí svých příbytků. Od 15. do 17. dubna je přivítají velikonočně vyzdobené interiéry hradu Bítova s prohlídkou ukončenou v hradní kuchyni, kde
bude prezentována příprava pokrmů staročeské kuchyně. Podrobné informace najdete na webových stránkách www.hradbitov.cz 
lp


KONCERTY

Znojmo vezmou ztečí jazzmenka, kytarový mág
i hvězda alternativní scény
Duben bude ve Znojmě
ve znamení hudebních zážitků. Do Znojemské Besedy
přijede 20. dubna jazzové
duo Yvonne Sanchez a Pedro
Tagliani. Fenomenální kytarový virtuóz a polsko-kubánská
vokalistka s medově sametovým hlasem, kterým okouzlila
obecenstvo po celém světě, představí skladby ze společného live alba
Songs About Love. Skladby, původně komponované pro vícečlennou
sestavu, dvojice přepracovala do intimnějších poloh uchopitelných jen
hlasem a kytarou.
Ve čtvrtek 27. dubna vedle legendy Marty Kubišové, která vystoupí
v Dukle, uslyšíme v divadle Michala Pavlíčka, obdivovaného kytarového
mága a skladatele symfonické i scénické hudby, a Moniku Načevu, mimořádnou zpěvačku alternativní scény, ve společném koncertu v rámci
turné „Možnosti tu ještě sou“. V ojedinělém hudebním projektu, kde vyzní silné texty Jáchyma Topola, je doprovodí smyčcové kvarteto Pavla
Bořkovce. 
lp
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Sport

Florbalová dramata dovedla Znojmo do finále
Dvě neuvěřitelně dramatická
představení připravili svým fandům
florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ v odvetných zápasech play off proti pražským Black Angels. Po dvou úvodních
domácích duelech byl stav 1:1 a v Praze přišly na řadu další dva duely série
hrané na tři vítězná utkání. Ačkoliv
v tom prvním prohrával znojemský
tým o dvě branky a v tom druhém
dokonce o tři, pokaždé dokázal souboj
v poslední třetině otočit a vyhrát.
V sobotním střetnutí se Znojem
ským povedlo rozhodnout v desáté mi
nutě nastavení, v neděli to stihli ještě
v normální hrací době. I tak se ale po
starali ještě o vrcholně dramatickou zá
pletku. Do konce zápasu zbývalo čtyřicet
vteřin a Black Angels hráli bez brankáře.
Hosté vyhodili z obrany míček, který
směřoval do opuštěné branky domácích.
Znojemská lavička v tu chvíli v euforii
přeskočila mantinel a vrhla se na hřiš

tě slavit. Míček ale skončil těsně vedle
a rozhodčí musel znojemské potrestat
za příliš velký počet hráčů na palubovce.
Pražané tak najednou hráli ve výhodě
šesti proti čtyřem. „Bylo to neskutečně
dlouhých čtyřicet vteřin. Třikrát se nám
povedlo vyhodit a soupeř se třikrát vrátil
a zatlačil nás. Ale nakonec jsme se ubrá
nili,“ popisoval po zápase znojemský
trenér Jan Šťastník.
Jeho tým po postupovém duelu
čeká čtrnáctidenní zápasová pauza.
Další dvě série se ještě hrají, a tak mo
hou Znojemští nabírat síly na klíčový
souboj sezóny. „Přijde nám to vhod.
Aspoň můžeme doléčit všechny ty šrá
my, kterých máme hodně. Soupeř byl
extrémně silný a do těch zápasů jsme
museli dát všechno a nyní potřebujeme
zregenerovat a připravit se na dalšího
soupeře,“ dodal Jan Šťastník.
Kdo tím soupeřem bude, zatím
není jasné, protože dvě série ještě čeká

rozhodující pátý zápas. „Je to překva obou závěrečných sérií si totiž zajistí
pení zejména u Ústí, které se s námi přímou účast v superlize, poražení pak
celou dobu pohybovalo na špici a na mají ještě šanci vybojovat si nejvyšší
F. Střecha
konec skončilo před námi na prvním soutěž v baráži.
místě. Já osobně vy
sněného soupeře ne
mám, ale pro diváky
by určitě byl atraktivní
souboj s brněnským
Hattrickem. Jednak
by šlo o derby a také
by to znamenalo, že
jeden tým z jižní Mo
ravy určitě postoupí
do nejvyšší soutěže,“
dodal Šťastník.
Vzhledem k tomu,
že z první ligy letos
do nejvyšší soutěže
jdou dva týmy, postup
mezi nejlepší čtyři
celky se rovná postu  Milan Fridrich svými zkušenostmi pomohl znojemskému
FOTO: eks
pu do finále. Vítězové týmu k postupu .

Hokejista ORLŮ Libor Šulák Na fotbalisty čeká Prostějov
nominován do reprezentace!
I když hokejová sezóna letos Orlům skončila už ve čtvrtfinále mezinárodní Erste Bank Eishockey Ligy
(EBEL), v němž nestačili na rakouský
Klagenfurt, dosáhl znojemský klub
přeci jen historického úspěchu.

 Obránce Libor Šulák v akci.

Foto. Archiv ORLŮ

Vůbec poprvé v historii účasti
v mezinárodní lize se hráč ze Zno
jma dostal do nominace české ho
kejové reprezentace v přípravě před
mistrovstvím světa. Trenér Josef Jan
dač nominoval mezi nejlepší české
hráče i obránce Orlů Libora Šulá
ka. Šulák patřil ve svých třiadvace
ti letech k oporám Orlů v uplynulé
sezóně EBEL. Produktivní obránce
v ní nasbíral 13 branek a 18 asistencí,
v hodnocení +/- byl nejlepší z celého
mužstva a jeho individuální průniky
se pravidelně objevovaly v sestřihu
toho nejlepšího, co liga nabízí. Nyní se
Šulák hlásil v Praze na prvním srazu
národního týmu v začínající přípravě
na mistrovství světa, které v květnu
hostí Německo a Francie. „Liboro
va nominace je skvělou zprávou pro
hráče, pro náš klub i město Znojmo,“
kvituje nominaci sportovní manažer
Orlů Rostislav Dočekal. „V našem dre
su dostal příležitost, za poslední dvě
sezóny tady ohromně vyrostl a vyzrál.
Pozvánka do národního týmu je pro
něj zaslouženou odměnou. V součas
né době je Libor Šulák atraktivním
jménem po celé hokejové Evropě. Do
kazuje to, že i ze Znojma je možné se
do reprezentace dostat a že náš klub
a EBEL je pro hráče dobrou kombina
cí,“ dodává.
L. Peroutka

Po čtrnáctidenní pauze se zno
vu rozběhne Fotbalová národní liga.
1. SC Znojmo přivítá v pátek 31. břez
na na svém stadionu tým posledního
Prostějova, který na podzim porazilo
na jeho hřišti 3:0. Znojmu se vstup

do jarní části druhé nejvyšší soutěže
vcelku povedl. Po remízách v Opavě
a doma s Českými Budějovicemi do
kázali svěřenci trenéra Radima Ku
čery zvítězit v Pardubicích a drží se
na 6. příčce tabulky.

Hlavním sportem ve Znojmě
zůstává i nadále hokej
Znojemští sportovci letos obdrží od města 23 890 000 korun, které poputují do pokladen více než
40 znojemských sportovních klubů.
Hlavním sportem ve městě zůstává
i nadále hokej.
Nejvíce peněz získá letos na pod
poru své činnosti hokejový tým HC
Orli Znojmo. Tým hrající mezinárodní
hokejovou ligu EBEL dostane v letošním
roce 8 milionů korun. „Hokej je ve městě
dlouhodobě sportem číslo jedna a Orli
naše město skvěle reprezentují na me
zinárodní scéně,” říká místostarosta pro
kulturu, sport a volnočasové aktivity
Jan Grois. V loňském roce tým dosáhl
historického úspěchu v EBEL lize a pro
bojoval se až do finále této soutěže.
Mládežnické týmy fotbalistů a ho
kejistů získají dohromady z dotací rov
ných 6 milionů korun. „Mládežnický
sport je pro nás prioritou číslo dvě.
V dnešním světě počítačů je důležité

vést naše děti ke sportu a zdravému
životnímu stylu,” vysvětlil Jan Grois.
Třetí nejvyšší dotaci získali znojemští
fotbalisté, kteří patřili v posledních
sezónách k lídrům druhé nejvyšší
fotbalové ligy. „Znojemský fotbal se
v posledních letech zvedl nahoru a za
stupitelé svým rozhodnutím dali jasně
najevo, že by byli rádi, kdyby klub
ve svém růstu pokračoval a reprezen
toval naše město stejně dobře jako
hokejisté,” uvedl Jan Grois.
Rostoucí výkonnostní křivku vy
kazují rovněž znojemští florbalisté,
kteří letos získají z městského rozpočtu
1,13 milionů korun. Naopak plavci
jsou trochu na ústupu. Přesto se zastu
pitelé shodli, že tento tradiční znojem
ský sport podpoří částkou 900 000 ko
run. Zbylých více než 3 miliony korun
rozdělili znojemští zastupitelé mezi
čtyřicítku menších znojemských spor
tovních klubů. 
zp
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