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Do léta zase vstoupíme májově
S koncem dubna se společenský
život ve Znojmě přehoupne do měsíce května plného přátelských setkání u výborného znojemského vínka, zábavy a veselé muziky. Těšte se
na všechny dny Májových slavností.

Přinesou spoustu akcí, na kterých
se pobaví děti i dospělí, milovníci vína
i památek, folklóru, muziky, obdivovatelé krás jihu Moravy i kreativního
umění. O tom všem a také o horké
novince Expozici pivovarnictví v srdci

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
DUBEN 2017
& MÁJOVÝ SPECIÁL

Znojma vám přinášíme více informací včetně podrobných programových
nabídek v osmistránkovém speciálu
MÁJOVÉ SLAVNOSTI, který najdete uprostřed vydání. A přidali jsme
do něho ještě něco navíc.
lp

Výměna pozemků
přinese parkování i zeleň
Výměna pozemků přinese Znojmu
více parkovacích míst i zeleně.
Znojmo na Jihomoravský kraj převádí pozemek sloužící jako zastávka,
točna a parkoviště autobusů a aut u znojemské nemocnice. Kraj hodlá prostor
využít k vybudování více parkovacích
míst (asi 70) při zachování zastávky autobusu. Nová parkovací místa vzniknou
i u oddělení klinické a radiační onkologie. Město Znojmo od Jihomoravského
kraje obdrží darem travnatou plochu,
o kterou rozšíří zahradu mateřské školy
nacházející se u nemocnice.
zp

Setkání s občany
Oblekovic

Všichni obyvatelé Oblekovic jsou
srdečně zváni na setkání se starostou
Vlastimilem Gabrhelem.
A to v úterý 9. května od 18.00 v místním kulturním domě. Přijďte na diskusi,
vyjádřete svůj názor nebo řekněte, co vás
v Oblekovicích trápí. Starosta Znojma
vám bude rád k dispozici. 
zp

Za Vlkovkou zapálíme
čarodějnice
 Půvab, slunce a znojemské víno. Kombinace, která je vždy lákavou pozvánkou na květnové akce ve Znojmě. 

Foto: Archiv VOC Znojmo

Gymnázium GPOA je mezi elitou
Vysoké učení technické v Brně
zařadilo gymnázium GPOA na Pontassievské ulici mezi TOP 10 škol.
Brněnská vysoká škola sestavuje
každoročně žebříček nejlepších nově
přijatých studentů, a to podle toho, jak
uspěli u státní části maturitní zkoušky.
Na základě toho vytvoří žebříček deset
nejlepších škol, kam se letos dostalo
i gymnázium GPOA Znojmo.

„V současné době se stala diskutovanou otázkou povinná maturita
z matematiky. Nyní si studenti mohou
tento stěžejní předmět vybrat pro maturitu jako jeden z volitelných. Na našem
gymnáziu je ovšem mnoho studentů,
kteří se matematice nevyhýbají, ba právě naopak. Vedle povinných hodin navštěvují ještě další matematické semináře a matematická cvičení. Vědí totiž, že

matematika jim otvírá dveře ke studiu
na kvalitních vysokých školách. Tento
předmět budou potřebovat při studiu
ekonomie, informatiky i na fakultách
technických vysokých škol. To, že se
naše gymnázium dostalo mezi TOP 10,
svědčí o naší dlouhodobě kvalitní výuce
matematiky a dalších přírodovědných
předmětů,“ uvedl Leoš Gretz, ředitel
GPOA Znojmo. 
lp

Lidový zvyk přivítat jaro pálením
čarodějnic držíme i ve Znojmě.
V areálu Kapucínské zahrady za Vlkovou věží bude 30. dubna připravena
nejen velká vatra se symbolickou čarodějnicí, ale i menší ohníčky k opečení
špekáčků, které zakoupíte na místě.
Filipojakubská noc nabídne také zábavu. Začne v 16.00 programem pro děti
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. Připraveno je jídlo i pití,
pivo Znojemského městského pivovaru, ve Vlkově věži vína VOC Znojmo.
Vstup je zdarma. 
lp
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OPRAVY KROVŮ A STROPŮ
NA HRADĚ
Začala poslední etapa oprav krovů a stropů pod nimi na znojemském hradě, a to konkrétně v jeho
středním křídle. Celkem město
do těchto oprav investuje 5,1 milionů korun. Opravy potrvají do konce
listopadu. Opravy spočívají v opravách stropů, krovů, střešní krytiny,
opravě římsy a rovněž se budou
provádět klempířské práce. V části
povalových stropů se počítá s hliněnou dlažbou. Stejně jako tomu
bylo v předchozích etapách oprav
i tentokrát žádá město Znojmo
o finanční podporu od státu a z Jihomoravského kraje. Zda město
dotace obdrží, zatím není jisté. Návštěvníci hradu nebudou opravami
nijak dotčeni.
UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH
Ve Znojmě se jako každý rok uskuteční pietní shromáždění u příležitosti státního svátku 8. května.
Zástupci města, různých spolků
a sdružení i občané města si památku padlých připomenou v pondělí 8. května v 9.00 na městském
hřbitově. Poté budou položeny
květiny také u sochy rudoarmějce
na Mariánském náměstí.
PETR BOJANOVSKÝ JE NOVÝM
ZASTUPITELEM
Novým zastupitelem města Znojma je Petr Bojanovský (Změna
Znojmo), který nahradil zastupitele
Jiřího Ludvíka (Změna Znojmo),
jenž rezignoval na post zastupitele
20. února 2017.
POŽÁRNÍ STANICE DOSTANE
300 000 KORUN
Město Znojmo dá na vybavení
nové požární stanice 300 000 korun. Dotaci Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje – územnímu odboru Znojmo
schválili zastupitelé. Dotace půjde
také na vybavení krizové místnosti, která slouží při mimořádných
událostech. Nová budova centrální
požární stanice znojemských hasičů bude stát na ulici Pražská, právě
se buduje a dokončena má být
závěrem letošního roku.
ŽELEZNÉ DNY VE ZNOJMĚ
Na pátek 19. května chystá město
ve spolupráci se společností Elektrowin akci na podporu třídění
elektroodpadu Železné dny. Uskuteční se na Masarykově náměstí.
Na zábavně naučnou akci se můžou
těšit malí i velcí. Podrobnosti budou
v průběhu května na webu města
a webu www.rodinaokurkova.cz.

Divadlo hostilo mezinárodní
koncert učitelů a žáků
Na konci března hostilo znojemské divadlo ojedinělý koncert učitelů
a žáků dvou uměleckých škol: Základní umělecké školy Znojmo a Musikschulverband Retzer Land.
„Spolupráce s naším partnerským
městem Retz probíhá i na umělecké
úrovni a musím říct, že se této spolupráci opravdu daří. Měl jsem tu čest

být hostem koncertu učitelů a žáků
uměleckých škol Znojma a Retzu a byl
to krásný zážitek,“ komentoval koncert
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Na koncertu zazněly skladby velikánů,
jako jsou Georg Friedrich Händel,
Robert Schumann, Nikolaj Andrejevič
Rimskij-Korsakov nebo Felix Mendelssohn-Bartholdy.

 Společné foto s rakouskými přáteli (starosta Gabrhel druhý zprava). 

Foto: zp

Zdravé Znojmo
ukázalo, co umí
Místostarosta Ludvík Hekrle se
na škole Zdravých měst v Třebíči ujal
prezentace dobré praxe města Znojma v podobě revitalizace městského
parku.

Zmínil historii parku, informace
o přípravě revitalizace nebo informace
k diskusi s občany na toto téma. A zejména adopci stromů, kterou město
v rámci každé etapy revitalizace parku
realizuje a o kterou je mezi občany velký zájem. Adoptovalo se takto už přes
220 stromů. Na škole Zdravých měst šlo
o tradiční setkání zástupců obcí z celé
republiky. Cílem bylo sdílení dobré
praxe a výměna zkušeností. Mezi hlavní
témata patřily finanční zdroje, kvalita
úřadů, udržitelný rozvoj, společensky
odpovědné nakupování, spolupráce
města s mladou generací, zapojování
seniorů do komunitního života, revitalizace městských parků či nabídka
zpracování pocitových map. 
zp

Město žádá o dotaci na územní studie
nejen svých veřejných prostranství
Znojemští zastupitelé schválili
podání žádosti o dotaci na pořízení
územních studií veřejných prostranství ve Znojmě a v obcích na Znojemsku.
Žádost o dotaci z Integrovaného
operačního programu bude město
Znojmo podávat na realizaci projektu
Územní studie veřejných prostranství
správního obvodu obcí s rozšířenou
působností v okresu Znojmo.
Cílem je pořízení sedmnácti
územních studií veřejných prostranství, které budou základem pro
úpravy stávajících či návrh nových
prostranství a budou sloužit pro určení charakteru i náplně jednotlivých
prostranství v obcích Blížkovice, Ctidružice, Dobšice, Hrušovany, Chvalatice, Mikulovice, Podmolí, Přeskače,

Šatov, Šumná, Uherčice, Višňové,
Vratěnín, Vrbovec a Žerotice.
Ve Znojmě se jedná o dvě místa – Pod sv. Janem v Příměticích
a o nábřeží řeky Dyje. Plocha Pod
svatým Janem je určena pro bydlení.
Územní studie navrhne základní prvky prostorového uspořádání zástavby
a bude podkladem pro zpracování
podrobnější dokumentace veřejné
infrastruktury a řešení ulic, chodníků,
ploch pro parkování, náměstí, veřejné
zeleně a větších ploch s parkovými
úpravami a dalších sloužících k obecnému užívání.
U nábřeží řeky Dyje se konkrétně
jedná o tři zdánlivě samostatné lokality – levé nábřeží řeky v úseku od ulice
Dyjské po náhon u Vránova mlýna, plochu svahu propojující dětské dopravní

hřiště při ulici Jindřicha Hořejšího
s nábřežím řeky Dyje a park u Louckého kláštera. Územní studie bude řešit
vzájemné propojení těchto ploch tak,
aby vznikl jeden funkční celek.
Lokalita u řeky Dyje by se měla
stát místem pro každodenní rekreaci,
aktivní odpočinek a hry dospělých
i dětí, to vše při zachování přírodního
charakteru nábřeží. Svah pod dětským
dopravním hřištěm na ul. Jindřicha
Hořejšího i park u Louckého kláštera
vyžadují výraznou revitalizaci, kromě
zeleně by měly být doplněny i dalšími
prvky pro volnočasové aktivity.
Odhad nákladů na projekt je
3,7 milionů korun. Maximální možná
dotace je devadesát procent z výdajů,
spolufinancování obcí a měst by bylo
0,4 miliony korun. 
tp

Na nechráněné nemovitosti jdou peníze

Půl milionu korun půjde z městského rozpočtu pěti žadatelům.
Žadatelé splnili podmínky v rámci dotačního programu Podpora
obnovy památkově nechráněných
nemovitostí na území Městské památkové rezervace (MPR) Znojmo
a jejího ochranného pásma a podpora

reklamního označení provozoven
na území MPR Znojmo. Všechny
předložené žádosti byly schváleny
a podpořeny rovnoměrně, a to ve výši
72 % z požadované dotace.
Konkrétně budou dotace využity na rekonstrukci domu v ulici
Úvoz 8 (obnova fasády včetně obnovy

zdobných architektonických prvků),
na výměnu dřevěných oken domu
v ulici Napajedla 20, na opravu fasády
a výměnu oken domu v ulici U Brány
458/4, na opravu fasády domu na Divišově náměstí 168/2 a na opravu
střešní krytiny a omítek domu Úvoz
13 (projekt Hnízdo). 
tp
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Zraněného z podzemí vytáhli hasiči kanálem
Tématem dubnového taktického cvičení složek integrovaného
záchranného systému (dále IZS)
ve Znojemském podzemí bylo vyproštění zraněné osoby z chodby
adrenalinové trasy.
Na Slepičí trh v centru Znojma
byly 5. dubna v 10.00 hodin vyslány
týmy Hasičského záchranného sboru – územního odboru Znojmo (HZS),
Policie ČR a Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského kraje.

Cílem cvičení bylo na místě prověřit součinnost všech složek IZS při
komunikaci mezi zasahujícími týmy
a operačním střediskem, prověření
příjezdové trasy, komunikaci záchranářů s vedoucím zásahu a následnou
koordinaci všech činností.
Tentokrát bylo ke cvičení vybráno nejužší místo adrenalinové trasy
podzemí a odtud následné vyproštění
a vytažení zraněné osoby na povrch
kanálovou šachtou.

 Pro cvičení v enormně úzké chodbě adrenalinového podzemí si museli hasiči vyrobit
„speciální nosítka“ pro zraněného, jelikož běžný rozměr nosítek se do zmíněného prostoru
nevešel. 
Foto: lp

Integrovaný záchranný systém
vznikl na základě potřeby každodenní spolupráce hasičů,
zdravotníků, policie a dalších
složek při řešení mimořádných
událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Jde o efektivní
systém pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy při společném provádění záchranných
a likvidačních prací a přípravě
na mimořádné události.
Na simulované záchraně se podíleli členové lezecké skupiny HZS, kteří
se specializují na záchranářské práce
v obtížně přístupných terénech, tedy
ve výškách, v podzemí, ve vodě.
„Cvičení potvrdilo, že záchranáři
jsou na komplikované situace v podzemí připraveni. Současně ještě posune
bezpečnost a připravenost. Například
nyní jsou v mapách, které mají záchranáři k dispozici, vstupy do podzemí
pro lepší orientaci označeny čísly, třeba
3/10. Tato čísla budou navíc doplněna o číslo nejbližší budovy u vstupu
do podzemí, což při nahlášení události
přispěje k pružnější komunikaci s dispečinkem,“ uvedl František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, pod jejíž
správu Znojemské podzemí spadá.
Taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému je plánováno pravidelně každý rok na jiném
místě. 
lp

Řidiči autobusů stávkovali. I přes vstřícnost radnice
Ve čtvrtek 6. dubna 2017 proběhla ve Znojmě stávka řidičů městské
autobusové dopravy. A to i přesto,
že znojemská radnice již dříve splnila
všechny požadavky řidičů.
Zastupitelé totiž již 28. března 2017 schválili uzavření dodatku
ke smlouvě se Znojemskou dopravní
společností PSOTA. Dodatek smlouvy
řeší zejména úhradu prokazatelné ztráty dopravci, která vznikla v souvislosti
s vládním nařízením o zvýšení mezd
řidičů a kterou se dle platné smlouvy
s dopravcem zavázalo město hradit.
Celkem se jedná o úhradu ztráty
ve výši cca 3,5 mil. korun. Důležitý dokument také zajišťuje bezproblémovou
autobusovou dopravu ve městě a řidičům autobusů vyšší mzdu, na kterou
mají dle vládního nařízení nárok.
I přes tyto vstřícné kroky radnice
se někteří znojemští odboráři přece
jen rozhodli vstoupit do stávky a podpořit tak své kolegy v jiných městech
republiky.

„Chápu, že naši řidiči nechtějí
trhat partu s ostatními kolegy v zemi,
ale na druhou stranu u nás ve městě
nemají důvod stávkovat,“ okomentoval tehdy vzniklou situaci starosta
města Vlastimil Gabrhel a den před
stávkou také vyzval řidiče „…opravdu
všechny, kterým jsme splnili všechny
mzdové a další požadavky, aby se
do stávky zapojili pouze symbolicky,
takzvaně po česku. To znamená, aby
se vlk nažral a koza zůstala celá.“
A řidiči ho zjevně uposlechli.
„Chtěl bych ocenit, že celostátně vyhlašovaná stávka řidičů měla ve Znojmě poklidný průběh. Páteřní spoje
města fungovaly jen s malými odchylkami a řada řidičů vyslyšela mou
výzvu a ke stávce se nepřipojili vůbec,
nebo jen symbolicky. K žádnému dopravnímu kolapsu nedošlo,” nechal se
po stávce slyšet starosta. „Po celý den
stávky, která trvala až do pozdních
večerních hodin, jsme byli v permanentní komunikaci s dopravcem.

Neustále jsme monitorovali situaci
a informovali občany o aktuálním
dění. Jsem rád, že s pomocí sociálních
sítí a Mobilního rozhlasu byla doprava ve městě plynulá a k žádnému
dopravnímu kolapsu nedošlo,” doplnil
starosta Gabrhel.
„Myslím, že stávka nám přinesla
novou cennou zkušenost, ze které si
znojemská radnice rozhodně vezme
ponaučení do budoucna,” řekl a zdůraznil: „Rád bych ale dodal, že ačkoliv
si práce řidičů vážíme a za svou práci
si zaslouží být náležitě odměněni, nelíbí se nám fakt, že kvůli nařízení vlády
jsme my jako město nuceni z měsíce
na měsíc najít v našem už tak napnutém
rozpočtu 3 miliony korun navíc na věc,
kterou jsme nijak nemohli ovlivnit.
Společně se starosty ze Svazu měst
a obcí tak budeme chtít jednat s vládou,
aby městům tyto neočekávané vícenáklady pokud možno kompenzovala,“
uzavřel starosta Gabrhel. 
zp, lp
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STALO SE
NA VÍDEŇSKÉ
DO KVĚTNA OMEZÍ PROVOZ
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.
PŘÍMĚTICKÁ S OMEZENÍM
Do 30. června 2017 bude z důvodu pokládky kanalizace částečně uzavřena ulice Přímětická
ve Znojmě.
STAVBA OBCHVATU
UZAVŘE ÚNANOVSKOU
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.
SNÍDANĚ S NOVOU
BYLA ZE ZNOJMA
V pátek 21. dubna se diváci
TV Nova mohli podívat do Znojma. Redaktoři zde odvysílali
přímý přenos Snídaně s Novou.
V reportážích se diváci dozvěděli o Znojmě a jeho památkách,
o nové Expozici pivovarnictví,
o víně, Vinobusu, o vodácích
na řece Dyji nebo o úspěšném
týmu znojemských hráčů amerického fotbalu. Mezi hosty vysílání
byl také místostarosta Znojma
Jan Grois.
K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍCH
ŠKOL PŘIŠLO PŘES 500 DĚTÍ
K zápisu do prvních tříd základních
škol ve Znojmě přišlo 535 dětí.
Rodiče 84 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky.
140 dětí dorazilo do základní školy
JUDr. Josefa Mareše, 99 dětí se
zapsalo na ZŠ Pražská, 78 na ZŠ
na náměstí Republiky. Prvňáčky
u zápisu přišel na ZŠ nám. Republiky a do ZŠ Prokopa Diviše
v Příměticích pozdravit i místostarosta Znojma a občanskou profesí pedagog Jan Blaha. V září by
povinnou školní docházku mělo
zahájit 435 dětí ve dvaceti třídách.
Kolik dětí do prvních tříd opravdu
nastoupí, bude jasné prakticky až
1. září 2017.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
25. května, uzávěrka je 15. května.
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.
UPOZORNĚNÍ PRO SIPO
Finanční úřad upozorňuje všechny
poplatníky využívající platbu daně
z nemovitých věcí prostřednictvím
SIPO, aby si zkontrolovali a případně zvýšili inkasní limit pro platby
SIPO tak, aby pokryl celou předpokládanou výši daně. V případě
nedostačujícího limitu nebude
platba SIPO bankou provedena
a může tak dojít ke vzniku nedoplatku na dani.
Poplatníkům, kteří hradí daň prostřednictvím SIPO, nebude příslušným FÚ zaslána poštovní poukázka
pro placení daně, informaci o výši
hrazené daně obdrží od České
pošty v rámci podrobného přehledu jednotlivých předpisů plateb.
Nebude-li do 31. května uhrazena splatná daň prostřednictvím
SIPO, bude poplatníkovi Českou
poštou zaslána upomínka neuhrazených předpisů SIPO. Všechny
potřebné informace jsou na webu
www.financnisprava.cz/sipo.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
2. 5. od 7.30 do 13.00 OBLEKOVICE: Domácnosti, provozy a zařízení v části ulic Šatovská – od domu
č. 36 ve směru k ulici Klínek, včetně domu č. 40 v přilehlé boční ulici
a dále v ulici Klínek od domů č. 5
a 8 ve směru k domu č. 265.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná, se kterou je třeba se předem na zápůjčce domluvit na tel. 721 505 910.
INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete podat jak komerční, tak řádkovou inzerci. Řádkovou inzerci si
mohou podat pouze soukromé
osoby. Inzerenti, kteří nabízí
jakékoliv pracovní místo nebo
brigádu, mají možnost v LISTECH inzerovat vždy zdarma!
Ceník a informace na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz

Dagmar Savková a Karel Fojtík dostali
ocenění za svoji chválihodnou práci
Na Den učitelů opět připadla
představitelům města Znojma milá
povinnost odměnit znojemské pedagogy a pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol.
Ocenění za dlouhodobou a kvalitní pedagogickou činnost letos převzala
Dagmar Savková, která ve školství
pracuje už šestatřicet let a v příštím
roce oslaví dvacátý rok působení
na Základní škole na Pražské.
V kategorii Výrazná pedagogická
osobnost získal ocenění Karel Fojtík,
který byl nominován za vedení Big
Bandu při Základní umělecké škole Znojmo, za úspěchy svých žáků
v soutěžích a za reprezentaci města
Znojma v České republice a zahraničí.
Oblíbeného učitele hudby a pedagoga,
který vychoval generace hudebních
nadšenců, veřejné uznání jeho práce
dojalo. Ocenění společně s místostarostou Janem Blahou a Vladislavem
Krčálem, předsedou Odborového
svazu pracovníků ve školství ve Znoj-

 Oceněná učitelka Dagmar Savková.

Foto:Archiv ZL

 Oblíbený učitel hudby a „kapelmajstr“
Karel Fojtík.
Foto:Archiv ZL

mě, předával také starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel, který uvedl: „Cílem
oceňování pedagogů je upozornit veřejnost na náročnou každodenní práci
pedagogů ve znojemských školách.

Tímto oceněním chceme dát najevo,
že si vážíme jejich píle a trpělivosti
při vzdělávání a výchově našich dětí.“
Úctu si za obětavou práci zaslouží
i mnoho nejmenovaných učitelů.  lp

Přátelské setkání v Retzu aneb
poznání nových směrů v sociální péči
Znojemská delegace pod vedením
místostarosty Jana Blahy navštívila
domov pro seniory v Retzu.
Delegaci tvořili nejen zástupci
znojemské radnice, ale také pracovníci
z různých oblastí sociálních služeb
Šárka Gambasová, Evžen Adámek
nebo Radka Sovjáková. Starosta Retzu

Helmut Koch spolu s ředitelem domova
Horstem Winklerem delegaci seznámili
jak s fungováním provozu, tak i se sociálními službami a péčí, kterou domov
poskytuje.
Landespflegeheim Retz byl zřízen
v roce 2010 v klidné části města a poskytl tak domov více než stovce seniorů.

Ředitel Winkler se svojí spolupracovnicí
přítomným osvětlili, jak dlouhou cestou
a jakým vývojem sociální péče
v Retzu, potažmo v celém Rakousku, prošla. Místostarosta
Blaha návštěvu hodnotil pozitivně: „Děkujeme panu starostovi Kochovi za vřelé přivítání
a panu řediteli Winklerovi
za předání svých zkušeností.
Jejich poznatky a možnost nahlédnout přímo mezi obyvatele
domova pro nás byly inspirací
do dalších dnů,“ uvedl Blaha.
Volnost, otevřenost a styk
seniorů s veřejností jsou
hlavním směrem, kterým se
domov pro seniory v Retzu
ubírá. Díky vhodné poloze
a otevřenosti objektu pro veřejnost se zde setkávají senioři
a mladé generace s dětmi.
Z domova pro seniory se tak
 Na to, jak funguje domov pro seniory v Retzu, se byl podívat také ředitel Oblastní charity Znojmo přirozenou cestou proměnilo
Evžen Adámek (třetí zprava) či vedoucí znojemského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Šárka v centrum mezigeneračního
zp
Gambasová (druhá zleva). 
Foto: zp setkávání. 
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Slavíčci zapějí v doprovodu cimbálky
Regionální kolo Znojemského
slavíčka 2017 přilákalo letos 126
zpěváčků. Přesně tolik se jich ve štukovém sále Znojemské Besedy utkalo v umění sólového zpěvu lidových
písní v pěti věkových kategoriích,
od nejmenších po středoškoláky.
Pro nejmladší děti z mateřských
škol (první kategorie), šlo zároveň
o kolo finálové. Na první tři místa
tak odborná porota usadila zlatého
Jiřího Bauera (z MŠ Olbramkostel),
stříbrnou Kateřinu Čírtkovou (z MŠ
MUDr. J. Janského, Znojmo) a bronzového Petra Severu (z MŠ nám.
Armády, Znojmo).
„Co mě letos potěšilo, byla dobrá
příprava účinkujících, zazněly i nové,
téměř neznámé lidové písně. Porota
to měla těžké v silně zastoupené druhé kategorii, kde na postup, kromě
šesti vybraných, byli nejméně další
čtyři adepti. A to nás přimělo k diskuzi nad obměnou pravidel této soutěže,
která nutně potřebuje změnu,“ zhodnotila dosavadní průběh soutěže Lea
Vrbková, členka poroty a zakladatelka

Centra hudebního vzdělávání bez večer Znojemského slavíčka 2017
bude 21. května v Městském divadle
hranic ve Znojmě.
Postupujícími, kteří se utkají ve Znojmě od 16.00 hodin. Děti si
ve finále Znojemského slavíčka 2017 zde zazpívají za doprovodu Cimbána jevišti znojemského divadla, lové muziky Antonína Stehlíka.  lp
jsou Adam Gargela,
Jan Jaško, Kryštof Jíša,
Gabriela Langmanová, Jan Kubík, Pavlína Peřinková, Anna
Texlová z druhé kategorie. Z třetí kategorie: Adriana Jungová, Lucie Kudrnová,
Gabriela Horáková,
Eliška Ilková, Natálie Ilgnerová, Barbora
Štanclová. Ze čtvrté
kategorie: Barbora Fialová, Lenka Šťavová,
A l e n a Ž e m l i č kov á ,
Jitka Kratochvílová,
Kate ř i n a K l ou d ov á
a z páté kategorie: David Kaštánek, Veronika Cahová, David  Vítězní slavíčci Jiří Bauer, Kateřina Čírtková a Petr Severa
Po k o r n ý. F i n á l o v ý z kategorie mateřských škol. 
Foto: Archiv ZB
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Do práce na kole!
Do 30. dubna se můžete registrovat do soutěže Do práce na kole.
Třetím rokem se do ní, ve spolupráci
s Cyklo Klubem Kučera, zapojuje
i město Znojmo.
Oficiálním
zahájením a zároveň zahájením
cyklistické sezóny v regionu,
bude 1. května
Májová vyjížďka (sraz na Komenského nám. v 9.00
hod.). Účastníci projektu Do práce
na kole dostanou trika s originálním
potiskem, budou moci využívat různé
slevy a výhody u partnerů soutěže.
Tričko bude i vstupenkou na výstavu
v Domě umění, 200 let od vzniku jízdního kola (1.–8. 5.). Vyhlášení projektu
Do práce na kole se uskuteční jako doprovodná akce ukázky zásahu jednotek
integrovaného záchranného sytému
6. června v 15.30 hod. na Horním náměstí. Součásti bude i prezentace kol
a elektrokol s možností testovacích jízd.
Více na www.dopracenakole.cz.  zp

Carmina Clara slaví pětadvacítku. Začala v klášteře
Pěvecký a flétnový soubor Carmina Clara se pyšní mnohými úspěchy,
a tak není divu, že si k pětadvacátým
narozeninám nadělil sobě i svým
příznivcům velký koncert v divadle.
Carminu Claru založila v roce
1992 sbormistryně Ludmila Piknerová. Hudební pedagožka stojí v jeho
čele dosud. Znojemský sbor se pod
jejím vedením a díky píli jednotlivých
členů vypracoval mezi nejlepší sbory
v České republice.
Do svých řad již od počátku přitahoval talentované děti, a tak Ludmila
Piknerová postupně rozšířila portfólio
Carminy Clary o přípravku Karmínku,
chlapecký sbor a sbor učitelský. Některé postupem času zanikly, jiné trvají.
Nicméně sbor Carmina Clara vychoval
za čtvrt století stovky žáků, profesionály i nadšence pro hudbu, a vysokou
uměleckou kvalitu si drží stále.
Sbormistryně skládá i aranžuje
skladby takříkajíc na míru zpěvákům.
Využívá Orffův instrumentář i další
hudební nástroje, které mnohé děti
studují na Základní umělecké škole
ve Znojmě. A tak zpěv doprovází
hoboj, housle, trubka, klarinet i klavír.
Široký repertoár souboru zahrnuje skladby od gregoriánského
chorálu přes lidové písně, spirituály až
po skladby současných autorů zastoupené například písněmi z muzikálů.
Páteří sboru Carminy Clary ale zůstává
hudba označovaná jako artificiální.

Sbor vydal několik cédéček a není
výjimkou, že jeho posluchači také mnohokrát slyšeli v jeho podání i písně cizojazyčné. Zpěváci zpívají v devíti jazycích,
a to i třeba vietnamsky a mongolsky.
Carmina Clara posbírala za svou
dlouholetou uměleckou činnost na desítkách soutěží a přehlídkách mnoho
uznání a většinou si pro ně chodila

na příčky nejvyšší. Sbormistryně Ludmila Piknerová byla několikrát za náročnou, nezištnou práci k hudební výchově mladé generace právem oceněna.
Nyní se k oslavám pětadvacátých
narozenin Carminy Clary sejdou
současní členové a bývalí absolventi v Městském divadle ve Znojmě.
Na jednom pódiu je můžete slyšet

v pátek 5. května od 19.00 hodin. „Už
od ledna se každý měsíc scházíme
v sobotu v dominikánském klášteře,
kam za námi přijíždí i naši absolventi,
kteří už bydlí mimo Znojmo. Je nás
kolem padesáti a cvičíme společně
na náš slavnostní koncert, na který vás
srdečně zveme,“ pozvala na výroční
koncert Ludmila Piknerová.
lp

 Leoš Malena, Zdeněk Doležal, Martina Novotná, Erik Pikner, sbormistryně Ludmila Piknerová, Anna Ondrušová, Lukáš a Martin Mahrovi – současní zpěváci sboru i absolventi z minulých let, kteří vystoupí ve znojemském divadle. 
Foto: Archiv CC
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Chráněné dílny pomáhají a zdobí doma i v zahraničí
Chráněné dílny, které ve Znojmě
fungují na Palackého ulici, již řadu
let zaměstnávají ženy a muže se
zdravotním postižením či zdravotním
znevýhodněním, kteří by jen těžko
hledali zaměstnání na otevřeném
trhu práce.
S ohledem na svůj zdravotní stav
potřebují pracovat na kratší úvazek
nebo ve specifických pracovních podmínkách.
„V současné době zaměstnáváme
ve třech provozovnách šedesát lidí.
Na Palackého ulici pracují v šicí dílně,
košíkářské dílně, dále montážní, tiskařské a svíčkové dílně a také v obchůdku,
kde prodáváme naše výrobky. Devět
zaměstnanců pracuje v našem charitativním bazaru Baltazar na Divišově
náměstí, kam nám lidé nosí k prodeji
oděvy, obuv, knihy, hračky, ložní prádlo,
drobné domácí potřeby i metráž. A právě takto získané věci třídí pro Baltazar
další naši zaměstnanci v bývalé budově
Telecomu na Pražské ulici,“ vysvětluje vedoucí Chráněných dílen Znojmo
Jana Puchegger Chadalíková.
Podle jejích slov jsou některé dílny
během roku enormně vytížené. „Zjara
jede naplno šicí dílna, odkud dodáváme třeba hadrová zvířátka na matriky

 Jana Puchegger Chadalíková.

Foto: Archiv JPCH

k vítání občánků, v létě k tomu ještě
přidáme na prodejní trhy tašky, na podzim začíná sezona svíček, o které je
obrovský zájem a do Vánoc opravdu nestíháme. A podzim je také období, kdy
začíná sezona náhradního plnění, kdy si
podniky objednávají potisky na drobné
reklamní předměty. Využívají tak možnosti nakupovat výrobky chráněných
dílen a tím podporují zaměstnání zdravotně postižených.“
Mnozí z nás mají vyzdobené domovy velikonočními či vánočními dekoracemi právě z rukou pracovníků
znojemských Chráněných dílen.
„Letos nás lidé poprvé najdou
na Slavnostech Jakuba Krčína v Tře-

boni, ale také na trzích v Blansku,
ve Strážnici, v Mikulově i v Holašovicích a samozřejmě nebudeme chybět
ani na historickém tržišti znojemského
vinobraní,“ uvedla Jana Puchegger
Chadalíková.
Chráněné dílny mimo jiného spolupracují se znojemskými firmami
Laufen a Znojemské strojírny i s Oblastní charitou Znojmo, která pomáhá
na Ukrajině.
„Na přání pana ředitele znojemské charity Adámka jsme naučili tři
Ukrajinky pracovní postupy při výrobě
svíček, a když jsem se dostala na Ukra-

jinu a viděla, jak si výrobu přizpůsobili
místním tradicím a tamní svíčková
dílna je soběstačnou, měla jsem velkou radost. Nedávno jsme zaškolili
pracovníky z Oděsy, aby si i oni mohli
otevřít svíčkovou dílnu,“ popsala Jana
Puchegger Chadalíková.
„Stále ale hledáme spolupráci
s podniky v rámci naší montážní dílny, kdy jsou naši zaměstnanci schopni některé práce, jako třeba skládat
něco do krabiček, kompletovat, vyrábět vzorníky, dělat levněji než zdravá
pracovní síla a ušetřit tak podniku
náklady,“ dodala vedoucí.
lp

CHRÁNĚNÉ DÍLNY ZNOJMO

nabízí volná místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním
a osoby se zdravotním postižením.
ŠVADLENA/ŠIČKA
TISKAŘ TAMPONTISKU
ASISTENT/KA PRO ORGANIZACI PRODEJŮ NA TRZÍCH
Nabízíme pouze HPP, jiný není možný. 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.

Znojemská Beseda se pyšní
novým sálem nejen na kulturu
Opraveným sálem pro různé
kulturně-společenské akce se pyšní
Znojemská Beseda, příspěvková organizace města sídlící na Masarykově
náměstí. Dolní sál v přízemí budovy
nyní pojme více než 120 lidí.
V sále proběhly stavební úpravy,
jsou tu nové parkety a osvětlení, sociální
zařízení a sál je také kompletně vybaven
audio a promítací technikou. Součástí
vybavení je i mobilní pódium, díky němuž je možné sál využít jak na menší

divadelní představení, tak i na případné
promítání, semináře či školení, kdy není
nutné pódium, ale je vyžadován větší
prostor k sezení. Rekonstrukce a vybavení dolního sálu stálo město přes 2,5
milionů korun. Znojemská Beseda dolní
sál již využívá nejen pro své akce, ale také
ho pronajímá za 200 Kč/hod pro příspěvkové organizace města, školy, školky.
Za 300 Kč/hod pro neziskové spolky
a neziskové organizace a za 500 Kč/hod
pro komerční akce. 
zp, lp

Využívejte aplikaci každý den!
Buďte informováni o všem, co se
ve městě děje. Stačí, abyste si stáhli
aplikaci Mobilní rozhlas pro Znojmo!
Aplikace je jednoduše ke stažení
zdarma ve vašich chytrých telefonech
přes Google Play (Android) a App
Store (iOS). Mezi užitečné funkce aplikace patří Chytrá nástěnka s informacemi o dění ve městě, Info o obci,
Fotohlášky ZmapujTo nebo Tísňové
linky.
Novinky v aplikaci se vám zobrazí
nejen Push notifikací, ale aplikace

funguje velice dobře i sama o sobě.
Nečekejte proto jen na Push notifikace, ale používejte tuto aplikaci i sami!
Prakticky denně v ní totiž přibývají
nové informace, a to právě i bez upozornění. 
zp

ANDROID

iOS

 Jako první mohli nový sál využít návštěvníci filmového festivalu dokumentů Jeden svět
(na snímku). Během Velikonoc se do něho přestěhovali tvořivé Jájiny dílničky a gastroshow.
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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/UČITELKU pro výuku
odborného výcviku oboru
Hotelnictví a turismus /
Cestovní ruch / Kuchař-číšník
Kontakt: hanzal.libor@sousoszn.cz
telefon: 537 020 555, 602 541 973
EXCALIBUR CITY
přijme pro provozovny Hatě/Hevlín
KUCHAŘE/ŘKY
PIZZA – KUCHAŘE/ŘKY
POMOCNÉ KUCHAŘE/ŘKY
SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
Brigádníky
– bar – vhodné pro studenty
a maminky na mateřské
– kuchyň – vhodné pro studenty,
maminky na mateřské a aktivní
důchodce
Nabízíme: stravu zdarma,
zaměstnanecké výhody
Životopisy zasílejte na:
monika.bulinova@excaliburcity.com,
tel. 515/ 206 378

Call centrum nabízí
Skvělá práce (z domova) pro
rodiče na rodičovské dovolené,
studenty, důchodce nebo osoby
se zdravotním postižením. Chceš
si vydělat 100 Kč a více za hodinu?
Nebojíš se a nevadí Ti telefonování?
Fix a bonusový systém bez
omezení – čím lepší výsledky,
tím lepší plat, možnost práce
z domova. Telefonické oslovování
našich klientů s nabídkou vlastních
produktů (akcie, dluhopisy). Napiš
info@epcmanagement.org, nebo
zavolej +420 774 613 059.

PRÁCE V RAKOUSKU
VÝPOMOC DO OBSLUHY
Servicekraft
Windmühlheuriger , Retz 15 km
office@windmuehle.at
+43 664 73 415 419
Flexibilita, dynamičnost, přátelské
vystupování.
Práce na 20 hod. týdně.

ÚKLIDOVÝ PERSONÁL
Reinigungspersonal
ACS Gebäudereinigung GmbH
NÖ, Wien
office@raumpflege.at
+43 664 912 7527
NJ, zaměstnání na 10–20 hod.
týdně. Mzda dle KS.

MYTÍ OKEN
Fensterputzer
Fach W. Gebäudeservice Ges.m.b.H.
NÖ, Wien, sonderreinigung@fach.com
NJ, ŘP B a zkušenosti se strojním
mytím výhodou. Plný úvazek, prac.
doba dohodou, mzda dle KS min.
9,36 EUR/hod. btto.

Hilfswerk NÖ sucht
DIPLOMIERTE GESUNDHEITSUND KRANKENPFLEGER/INNEN
Ihr Profil: Diplom für allg. und/oder
psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege (nicht österr. Abschlüsse benötigen eine Nostrifikation durch das
Bundesministerium für Gesundheit),
sehr gute Deutschkenntnisse (B2/
C1), Führerschein B (eigener PKW von
Vorteil). Unser Angebot: Teilzeit oder
Vollzeit, keine Nachtdienste, Kilometergeld/Dienstauto, Gehalt lt. SWÖ-KV,
Einstufung: Verwendungsgruppe 7
Kontakt: Hilfswerk NÖ, Mag. Maria
Zednik, Tel.: +43 2742/249-1094, jobs@
noe.hilfswerk.at, Ferstlergasse 4, 3100
St. Pölten

PODLAHÁŘ
Bodenleger
Epron Estrichtechnik, Hofstetten 120km
+43 664 8873 6802, Hr. Schleifer
NJ, víceletá profesní praxe, ŘP B,
ŘP E výhodou. Trvalý PP 39 hod.
týdně, prac. doba 6–16 hod.
Dorfheurigen Rafing hledá
KUCHAŘE/KU nebo
POMOCNÉHO KUCHAŘE/KU
Částečný úvazek v délce 15 h týdně,
ohodnocení dle kolektivní smlouvy,
min. 8,10 € hrubého/hodina
Místo: 3741 Rafing bei Pulkau.
Pracovní doba: pá–ne. Kontakt:
Manuela Vittek, +43 660 487 44 69,
E-Mail: dorfheurigen@aon.at

ARDAGH METAL PACKAGING
CZECH REPUBLIC S.R.O.

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

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

přijme pro výrobní závod ve Znojmě

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Příležitost i pro absolventy
Požadujeme: SOU/SŠ technického
zaměření, technické myšlení, manuální
zručnost, samostatnost, flexibilitu
a ochotu k sebevzdělávání

REFERENT/KA SKLADOVÁNÍ
Příležitost i pro absolventy
Požadujeme: ÚSŠ vzdělání, komunikativní
osobnost se silným vztahem k týmové
práci, odolnost vůči stresu, samostatnost,
flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání.
Znalost cizího jazyka (angličtina, němčina,
polština nebo i maďarština) výhodou.
Zkušenosti na podobné pozici vítány.
Nabízíme: perspektivní a stabilní
zaměstnání, možnost profesního růstu.
Benefity - příspěvek na stravování, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na PP/ŽP
Životopisy zasílejte na:
Ardagh Metal Packaging
Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo
Michaela Ambrozková
Průmyslová 715/24, 669 02 Znojmo
tel.: 515 284 130, e-mail:
Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

AGENTURA SLUNÍČKO
hledá na brigádu

CHŮVIČKY

do Dětského koutku
Sluníčko/Freeport
Zájemkyně mohou poslat
profesní životopis, svoji fotografií
a informaci, jakou představu
o práci s dětmi mají na
softplay@email.cz.
Vhodné pro studentky SŠ, VŠ.

ŽENY STŘEDNÍHO
VĚKU A BABIČKY

které baví práce s dětmi, jsou
spolehlivé, zodpovědné a chtějí část
svého času věnovat mladé generaci.
Máme pro vás rodiny, které na vás
čekají!
Práce není na HPP.
Máte-li zájem o přivýdělek, pište
na info@agenturaslunicko.cz,
www.agenturaslunicko.cz
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Začíná turistická sezóna nejen na Vranovsku
Vranovsko zahajuje sezónu s výhodným ubytováním a zábavou
Víkend plný zážitků nabízí tradiční Zahájení rekreační sezóny 2017
na Vranovsku, které si můžete v oblíbené turistické destinaci užít od pátku 19. května do neděle 21. května.
Provozovatelé turistických míst,
atrakcí, restauratéři a ubytovatelé připravili na sobotu 20. května a neděli
21. května speciální akce a služby pro
návštěvníky Vranovska. Mnohé z akcí
a služeb budou ve zvýhodněných cenách nebo i zdarma.
Těšit se můžete na varhanní koncert, návštěvu keramické dílny, exkurzi do vodní elektrárny, vycházku
do přírody s průvodci Národního
parku Podyjí. Pro sportovně zaměřené rodiny i jednotlivce je připraveno
množství adrenalinových aktivit jako

hradě a turistického
vláčku, který pojme
až šestatřicet cestujících. Představeny
budou také novinky
letošní sezóny jako
nově vybudovaná turistická stezka Lesů
ČR ve Vranově nad
Dyjí, nová prohlídková trasa vranovského zámku s názvem
Soukromé pokoje
 Vranovsko je hojně navštěvováno i obyvateli Znojma. K let- a také nový prohlídním radovánkám je to jen pár kilometrů.
kový okruh na hra
Foto: www.navstivtevranovsko.cz
dě Bítově s názvem
jsou netradiční cyklokuriozity či šla- Hradní pivovar. A letos nový je též
pací káry. Nedílnou součástí víkendu lodní převoz ve Vranově nad Dyjí Skalbude i provoz lodí na Vranovské pře- ka – hráz a mnohé další.

Mnohoslibné Diamantbraní
pro vás připraví parádní den
Příjemně strávený den pro celou rodinu skýtá návštěva letošního
Diamantbraní 2017 Střediska volného času na Sokolské ulici ve Znojmě.
Tradiční akci, s podporou města
Znojma, v loňském roce navštívilo
na dva tisíce spokojených účastníků.
Letos ji mohou opět navštívit, a to
v sobotu 20. května od 10.00 do 17.00
hod v areálu Střediska volného času
(SVČ, bývalé DDM) ve Znojmě
a v přilehlých venkovních bazénech
na Sokolské ulici. Těšit se můžete
na představení zájmových vzdělávání a činnosti SVČ Znojmo (sportovní,
taneční a hudební kroužky), výstavu
výtvarníků, modelářů a rukodělných
kroužků, workshopy, atrakce pro děti,
Kinderwelt – malování na obličej.
Představí se uniformované složky

a novinkou bude představení Znojemských ostrostřelců KVH Znojmo.
Uvidíte modulovou železniční trať,
digitální autodráhu, RC auta a tanky
a mnoho dalšího. Chybět nebudou
ani oblíbené autogramiády znojemských hokejistů, fotbalistů, florbalistů
i borců amerického fotbalu Znojmo
Knights. Během Diamantbraní bude
představen kromě vítězného poháru pro vítěze 1. florbalové ligy ČR
také i tým s hráči, kteří vybojovali
pro Znojmo na příští sezonu účast
v nejvyšší florbalové soutěži – superlize ČR. O hudbu se postará country
skupina PAROHÁČI. A v areálu bude
také připraveno bohaté občerstvení
pro dospělé i děti. Kdo přijde na Diamantbraní 2017, jistě zažije parádní
den! 
lp

Některé z penzionů a dalších ubytovacích zařízení ve Vranově poskytnou ubytování se slevou a mnozí ubytovatelé připraví pro své hosty speciální
služby. Ve vybraných restauracích budou připravena velmi výhodná slavnostní menu, za hrází přehrady bude možno
v ochutnávkovém stánku degustovat
kvalitní moravská vína nebo v rámci
exkurze v bítovském pivovaru je možno
ochutnat místní specialitu – pivo Tesák.
Podrobný program a další informace naleznete na www.navstivtevranovsko.cz.

zp, lp

Módní přehlídka Tajemství života
Oblastní charita Znojmo, Domov pro matky a otce v tísni ve spolupráci s Věznicí Znojmo připravuje
již posedmé módní přehlídku. Letos
na téma Tajemství života.
Přehlídka se bude konat v rámci

Týdne rodiny a společně tak oslavíme
i Den matek. Zvány jsou ale nejen maminky, ale všichni, kteří chtějí zažít,
velmi originální ukázku módy. Vše
vypukne ve Znojemské Besedě v pátek
19. května v 10.00 hodin.
lp

 Snímek z předchozího ročníku napovídá, že podobnou módní přehlídku, jakou pořádá
charita, hned tak neuvidíte.
Foto: Archiv OCH Znojmo

Bavit se bude celá rodina

 Ani v tomto roce na Diamantbraní nebude chybět tanec. 

Foto: Archiv SVČ

V rámci Rodinné politiky města
Znojma budete moci navštívit akci
Baví se celá rodina.
Sportovně-kulturní odpoledne
připravilo město Znojmo na neděli
21. května od 13.00 do 17.00 hodin
v oblíbeném vodáckém centru Stará
Vodárna, v těsné blízkosti řeky Dyje.
Příchozí tam najdou dětský koutek,

sportovní i výtvarné aktivity, poznávání lidského těla, kulturní zážitky
a mnohé další. Celým odpolednem je
bude provázet kejklíř Jonáš a DJ Izzy,
který se postará o hudbení doprovod.
Zajištěno je i dostatečné množství
občerstvení, takže ani děti, ani jejich rodiče nebudou o hladu či žízni.
Vstup na akci je zdarma. 
lp

ZNOJEMSKÉ LISTY 27. DUBNA 2017

Společnost

Týden pro rodinu ve Znojmě 15. – 21. 5. 2017
Týden pro rodinu ve Znojmě 15. – 21. 5. 2017
Den
Den

Po
15.
Po5.
15. 5.

Út
16.
Út5.
16. 5.
St
17.
St5.
17. 5.

Čt
18.
Čt5.
18. 5.

Pá
19.
Pá5.
19. 5.

So
20.
So5.
20. 5.

Čas
Čas
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30
9:15 - 9:30
9:15 - 9:30
9:30 - 10:30
9:30 - 10:30

15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
15:30 - 17:00
15:30 - 17:00
od 16:00
od 16:00
16:00 - 17:30
16:00 - 17:30

od 16:00
od 16:00

Rodinné centrum Maceška
Rodinné centrum Maceška

8:00 - 13:00
8:00 - 13:00

od 19:00
od 19:00

Rodinné centrum Maceška
Rodinné centrum Maceška
Oblastní charita Znojmo
Domov
pro matky
otce v tísni
Oblastní
charitaa Znojmo
Domov pro matky a otce v tísni
Cyklo Klub Kučera Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo

od 9:00
od 9:00

Cyklo Klub Kučera Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo

průběh dne
průběh dne

Cyklo Klub Kučera Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00

10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
Ne
21.
Ne5.
21. 5.
11. - 26. 5.
11. - 26. 5.

Pořádající organizace
Pořádající organizace
Oblastní charita Znojmo
Pečovatelská
Oblastní
charitaslužba
Znojmo
Pečovatelská služba
Město Znojmo,
Odbor
sociálních
Město
Znojmo,věcí
a zdravotnictví
Odbor
sociálních věcí
Mateřské
centrum Miniklub
a zdravotnictví
Mateřské Znojmo
centrum Miniklub
ZŠ a MŠZnojmo
ul. Pražská 98,
Znojmo,
příspěvková
ZŠ
a MŠ ul.
Pražská 98,
organizace
Znojmo,
příspěvková
organizace
Mateřské
centrum Miniklub
Mateřské Znojmo
centrum Miniklub
Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo
Cyklo Klub Kučera Znojmo
Oblastní charita Znojmo
Sociální
klub
Oblastnírehabilitace,
charita Znojmo
Pharos,
Denní
stacionář
Sociální rehabilitace, klub
sv.Denní
Damiána
Pharos,
stacionář
sv. Damiána

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00

Středisko volného času
Znojmo,
Středisko
volného času
příspěvková
organizace
Znojmo,
příspěvková organizace
Město Znojmo
a další
Městoorganizace
Znojmo
a další organizace
GPOA Znojmo
GPOA Znojmo

Program
Programslužba
Pečovatelská
ve
vztahu
k rodině
–
Pečovatelská
služba
workshop
ve vztahu
k rodině –
workshop
Oficiální zahájení
Týdne
pro
rodinu
Oficiální
zahájení
Týdne pro rodinu
Domácí a komunitní školství
beseda školství
Domácí a–komunitní
– beseda
Rodinné sportování
Rodinné sportování
Hrajeme si s papírem –
Hrajemedílničky
si s papírem –
dílničky
Závod horských kol –
Znojemský
VZP CUP
Závod horských
kol2017
–
Znojemský
VZP
CUP 2017
Slučitelnost
zaměstnání
s péčí pečujících
osob,
Slučitelnost
zaměstnání
příklady
dobré
praxe
–
s péčí pečujících osob,
příkladybeseda
dobré praxe –
„Jak v rodině
besedaposilovat
myšlení
a jiné schopnosti
„Jak v rodině
posilovat
dítěte“ aa„Jak
na to, aby
myšlení
jiné schopnosti
inteligence
byla na
úspěšná“
dítěte“ a „Jak
to, aby –
s Mgr. Janou
Flachowskou
inteligence
byla
úspěšná“ –
s Mgr.
Flachowskou
Den Janou
otevřených
dveří
Den otevřených dveří
Módní přehlídka
Módní přehlídka
Znojemská muzejní noc –
cyklistická
vyjížďka
Znojemská
muzejní
noc –
cyklistická
vyjížďka
„Na kole a na koni“ –
cyklistická
vyjížďka
„Na
kole a na
koni“ –
cyklistická
vyjížďka
Setkání velocipedistů

k 200. výročí
vzniku
Setkání
velocipedistů
předchůdce
jízdního
kola –
k 200. výročí
vzniku
výstava, jízdního
soutěže kola
aj. –
předchůdce
výstava, soutěže aj.
Diamantbraní
Diamantbraní
„Baví se celá rodina“
Oficiální
ukončení
„Baví
se celá
rodina“
Týdne pro
rodinu
Oficiální
ukončení
Týdne pro rodinu
Výstava
reminiscenčních
Výstava kufříků
reminiscenčních kufříků

Místo konání
Místo konání
Pečovatelská
služba,
Dolní
Česká
1,
Znojmo,
Pečovatelská služba,
zasedací
místnost,1.
patro
Dolní Česká
1, Znojmo,
zasedací místnost,1. patro
MC Miniklub,
Zámečnická
3, Znojmo
MC Miniklub,
Zámečnická 3, Znojmo
MC Miniklub,
Zámečnická
3, Znojmo
MC Miniklub,
Zámečnická 3, Znojmo
hřiště ZŠ a MŠ Pražská 98,
hřiště ZŠ aZnojmo
MŠ Pražská 98,
Znojmo
MC Miniklub,
Zámečnická
3, Znojmo
MC Miniklub,
Zámečnická 3, Znojmo
Městský lesík
Městský lesík
Městská knihovna Znojmo,
Zámečnická
9
Městská
knihovna Znojmo,
Zámečnická 9
RC Maceška, Pražská 80,
Znojmo
RC Maceška,
Pražská 80,
Znojmo
RC Maceška, Pražská 80,
Znojmo
RC Maceška,
Pražská 80,
Znojemská
Beseda,
Znojmo
Masarykovo
nám. 22,
Znojemská Beseda,
Znojmo
Masarykovo nám. 22,
sraz u Znojmo
Domu umění,
náměstí
T.G.M.
sraz
u Domu
umění,
náměstí
T.G.M.
Sraz cyklostezka nám.
Komenského
v 9:00
Sraz
cyklostezka
nám.
Komenského v 9:00
Znojemský městský
pivovar,
Masarykovo
Znojemský
městský
náměstí,
Loucký
klášter
pivovar, Masarykovo
náměstí,
Loucký
klášter
Areál SVČ
Znojmo,

Sokolská
8,
Areál
SVČ Znojmo,
a prostory
„starého
Sokolská 8,bazénu“
a Centrum
prostory „starého
bazénu“
Volnočasových
aktivit, Stará
Vodárna,
Centrum
Volnočasových
Uaktivit,
Obří hlavy
Znojmo
Stará 7,
Vodárna,
UBudova
Obří hlavy
7, GPOA
Znojmo
školy
Znojmo,
Budova školy GPOA
Dolní
Česká
Znojmo,
Dolní Česká

Motto: „Hledáme své kořeny“
Motto: „Hledáme své kořeny“
Více na www.znojmocity.cz
Více na www.znojmocity.cz
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Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Kdy se obrátit na službu sociální rehabilitace?
Sociální rehabilitace je služba,
která má pomoci lidem řešit nepříznivé sociální situace tak, aby byli
samostatnější a nezávislejší.
Pomáhá osobám vést běžný život,
využívat volný čas dle svých potřeb
a rozhodovat se sami za sebe. Sociální
rehabilitace je poskytována buď formou terénní, nebo ambulantní, nebo
formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
Od května 2016 poskytuje organizace Práh jižní Morava tyto služby prostřednictvím terénního týmu i v ORP
Znojmo. Cílovou skupinou jsou osoby
s duševním onemocněním starší 15 let.
V terénním týmu sociální rehabilitace pracují jak sociální pracovníci,

tak i psycholog, psychiatrická sestra
a psychiatr. Nabízí:
• komplexní podporu člověku, který
se ocitl v těžké životní situaci kvůli
duševnímu onemocnění
• aktivní vyhledávání uživatelů v terénu
• podporu v přirozeném prostředí
• pravidelné schůzky
• úzkou spolupráci s rodinou
• mapování psychického stavu
• doprovod uživatelů na úřady a jiné
instituce
Na Znojemsku je možné službu
využít u organizace Práh jižní Morava,
z. ú., Pražská 7, 669 02 Znojmo, kontakt: tel. 733 601 427, klara.zarubova@
prah-brno.cz. Více informací získají
zájemci na www.prah-brno.cz
rs

Liga vozíčkářů pomůže i pečujícím

Nejprve jsem byla v rozpacích,
pak se můj život změnil
Jana Balíková, dobrovolnice znojemského centra ADRA již dva roky
věnuje část svého volného času druhým. A život se jí změnil.
„Když mi zavolala moje kamarádka a vedoucí dobrovolnického centra
Zdeňka Severinová, zda bych chtěla
chodit jako dobrovolnice do pečovatelských domů nebo do nemocnice,
byla jsem v rozpacích. Mám dvě již
dospělé děti. Můj život byl naplněný
prací a rodinou. Volný čas jsem trávila většinou na procházkách, nebo
u televize. V hlavě jsem měla spoustu
otázek, ale v srdci sílící touhu být
prospěšná. Jak mě ale nemocní nebo
starší lidé přijmou? Budou si chtít
povídat s cizím člověkem? Zvládnu
pohled na nemocné, dokážu nevnímat některé nepříjemné pachy?“ popisuje první pocity Jana Balíková,
a pokračuje: „Všechny tyto obavy se
velmi brzy rozplynuly. Co chodím
na oddělení dlouhodobě nemocných,
můžu jen říct: Děkuji ti, Bože, za ty
úžasné opravdové chvíle. Čas, jako
kdyby se zde skoro zastavil. Život
tady má úplně jinou hodnotu než

Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo hledá dobrovolníky
od 18 do 100 let, kteří by navštěvovali osamělé seniory, osoby se
zdravotním postižením, osoby
s chronickým duševním onemocněním nebo trávili společný čas
s dětmi v programu Pět P. Více
info na tel. 607 144 090 nebo
na znojmo@adra.cz
za zdmi nemocnice. Vždy procházím
jeden pokoj za druhým se starými
časopisy. Někdo chce číst či něco podat, jiný si potřebuje povídat, někdo
držet za ruce nebo jen naslouchat.
Všichni ale potřebujeme blízkého člověka. Můj život se dobrovolnictvím
změnil. Je bohatší o stovky úsměvů,
které jsem dala a dostala, o desítky
životních příběhů, které jsem slyšela
a dokonce i o přátelství, která vytrvala
i po odchodu z nemocnice. Věřím,
že stejně tak jako mě, může služba
druhým lidem naplnit radostí a vděčností také další dobrovolníky, kteří
přijdou.“ 
lp

Ve Znojmě se schází rodiče autistů.
Hledají vzájemnou pomoc i inspiraci

 Pro terénní sociální pracovnice Martu Svatuškovou a Silvii Stehlíkovou je nový automobil
velkým pomocníkem v práci. 
Foto: Archiv K-centra

Nezisková organizace Liga vozíčkářů, která působí už šestadvacet
let nejen v Brně, nabízí od května
ve Znojmě pomoc rodinným pečujícím o handicapované.
„Uvědomujeme si, že nejen lidé
s handicapem, ale i ti, kteří o ně v domácím prostředí pečuji, potřebují
naši podporu. Proto všem rodinným
pečujícím nabízíme pomoc v rámci projektu Umím a pečuji, který je
spolufinancovaný Evropskou unií.
Všechny aktivity jsou zaměřeny tak,
aby pečující získali potřebné infor-

mace a dovednosti, které potřebují při
každodenním zvládání často obtížné
péče,“ uvedla Andrea Slavíčková.
Pečující mohou zdarma od 6. května do 3. června vždy od 8.30 hod. v budově Domova pro seniory U Lesíka 11
ve Znojmě navštívit vzdělávací kurzy
zaměřené na širokou škálu témat nebo
využít pomoc psychologa, ať již individuálně, nebo v rámci skupinového sdílení zkušeností. K bližším informacím
o kurzech stačí kontaktovat Andreu
Slavíčkovou (andrea.slavickova@ligavozic.cz, tel. 725 464 268). 
lp

6. 5.	Sám sobě fundraiserem
13. 5.	Ergonomie a autorehabilitace (Měj se ráda, šetři záda)
20. 5.	Zvládání psychické zátěže při péči, řešení krizových situací,
psychohygiena, odborná skupinová konzultace s psychologem
27. 5.	Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky
3. 6.	Základy poskytování první pomoci

Zhruba desítka rodičů dětí s různými formami autismu se od konce
minulého roku začala scházet na faře
u kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.
V současnosti jsou setkání plánovaná jednou za čtrnáct dní v úterý.
Příchozí si na nich vyměňují zkušenosti, získávají nové informace a hledají
způsoby, jak si vzájemně pomoci.
„Zatímco v jiných městech mají
rodiče autistů možnost se setkávat,

 Snímek z ceněného dokumentu Normální autistický film, který byl k vidění na březnovém festivalu dokumentárních filmů
JEDEN SVĚT. Do znojemského kina přilákal
desítky diváků. 
Foto: Archiv JS

ve Znojmě podobná příležitost dosud
chyběla, proto jsme zde před třemi měsíci založili podpůrnou skupinu pod
názvem Buďme v tom spolu,“ shrnula
důvody nové aktivity jedna z organizátorek setkání Eva Veselá.
Po několika měsících fungování
chce nyní podpůrná skupina oslovit
další případné zájemce o pravidelnou
výměnu informací. „Hledáme autisty,
kteří nám mohou říct, jak se jim žije,
jakou pomoc by uvítali a co je naopak
otravuje,“ vypočítala Veselá. Založením facebookové stránky – Buďme
v tom spolu – chce skupina zkontaktovat učitele, asistenty, psychology, lékaře
a další odborníky, kteří se o problematiku autismu ve Znojmě zajímají.
„Rádi mezi sebou přivítáme i další
rodiče, kteří hledají pochopení nebo
někoho, komu se můžou s důvěrou
svěřit se svými zážitky. A občas se hodí
trocha pomoci i našim dětem. Nehledáme ji jen u jiných, začali jsme
u sebe. Společně sdílíme své zážitky
a plánujeme. Společně rozmýšlíme, co
je v naších silách a co bychom mohli
udělat,“ doplnila Eva Veselá.
Případní zájemci se mohou se
skupinou Buďme v tom spolu spojit na Facebooku nebo na tel. čísle
731 014 010. 
lp
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Tomáš Milička sbíral
zkušenosti za oceánem

 Tomáš Milička na fotografii třetí zleva. 

Tomáš Milička učí studenty matematiku a předměty IT na GPOA
ve Znojmě. Aby před ně předstoupil
se zajímavými novinkami, vydal se
sbírat další střípky vědění za oceán –
na mezinárodní konferenci inovativních učitelů do kanadského Toronta.
Můžete přiblížit, o čem konference byla?
Konference Education Exchange
E2 je celosvětové setkání učitelů, kteří
se zabývají inovacemi ve vzdělávání.
Je zaměřena na rozvoj vzdělávání pro
21. století podle kurikula UNESCO.
Loni byla v Budapešti, letos v Torontu,
kam přijelo téměř tři sta pedagogů
z třiaosmdesáti zemí.
Co přesně znamená kurikulum
UNESCA?
Kurikulum lze chápat jako popis
toho, co chceme, aby žáci po ukončení
studia v 21. století zvládali – vytvářet
nové věci, spolupracovat, komunikovat, kriticky myslet, uplatňovat informace a využívat moderní technologie.
Zároveň jsou zde rozpracovány postupy, jak toho dosáhnout.
Byl jste tam jediný český pedagog?
Ne, bylo nás šest. Doprovázel nás
Karel Klatovský, manažer vzdělávacích
programů ve společnosti Microsoft,
která je organizátorem konference.
Proto se také na konferenci využívá
informačních technologií. Každý z nás
na konferenci představoval nějaký projekt, který využíval nástroje vytvořené
Microsoftem – například programování her, využití hry Minecraft ve výuce
nebo vytváření speciálních prezentací.
Čím jste se na konferenci prezentoval?
Zabývám se v poslední době tím,
jak zatraktivnit studentům programování. A v Torontu jsem ukazoval jeden
z těch úspěšných nápadů – vytvoření

Foto. Archiv GPOA

jednoduchých her ve vývojovém prostředí Microsoft TouchDevelop, které
lze hrát na tabletech nebo mobilech.
Tu nejjednodušší hru jsme se studenty
vytvořili během 3 vyučovacích hodin.
A co bylo pro vás největším přínosem?
Jednoznačně projekt, který jsme
museli vytvořit v mezinárodním týmu.
Měli jsme vymyslet a představit porotě
nějakou inovaci v oblasti delokalizace
výuky. Tedy vymyslet nový postup
nebo nástroj, který bude potřeba vytvořit, aby výuka nebyla vázaná pouze
na jednu učebnu, na jednu školu, na jeden kraj, stát. Navrhli jsme systém,
který by propojil Skypovou telekonferenci s elektronickým poznámkovým
blokem OneNote. Pracovali jsme společně s Novozélanďanem, Jihoafričanem, Irkou, Maďarkou, Američankou
a Kazachem. Celou dobu jsme museli
pamatovat na pravidla projektu – naše
práce musí být tvořivá, musíme při
ní spolu komunikovat, vše musíme
vytvořit společně, máme používat kritické myšlení a při návrhu používat
informatické myšlení. A přitom mluvit
v angličtině. Nakonec jsme vytvořili
multimediální prezentaci tohoto nápadu. Byla to zkušenost, kterou lze doma
jen těžko získat.
Co z konference přenesete do své
praxe?
Chtěl bych nabídnout studentům
kurz aplikované vědy, o kterém jsem
zde už mluvil – minikurz STEM. Mám
v plánu zapojit více studenty v hodinách pomocí skupinových projektů
a rád bych je poslal na jejich základní
školy, aby tam ukázali, že informatika
nejsou jen hry ale ani nudné psaní
kódu. Ve spolupráci s angličtináři bych
rád zkusil uspořádat telekonference
studentů se studenty z jiných států.

Ľuba Peterková
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Blíží se čas zápisu dětí
do mateřských škol
Ve čtvrtek 11. května 2017 se
od 8.00 do 16.00 hodin koná zápis
dětí do mateřských škol zřizovaných
městem Znojmem pro školní rok
2017/2018.
Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií. V den zápisu přinese zákonný zástupce dítěte vyplněnou žádost,
originál rodného listu dítěte a občanský průkaz k ověření uvedených údajů.
Po ověření bude žádost zaevidována
a přiděleno registrační číslo dítěte. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti
a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte. Bez lékařského
potvrzení je žádost neplatná a nebude
zaevidována.
Od září 2017 musí do školky k poslednímu roku předškolního vzdělávání nastoupit povinně děti narozené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. S tím souvisí i nová vyhlášky stanovující spadové oblasti pro mateřské školy. „U nás by
k žádným větším potížím v souvislosti
s novou vyhláškou docházet nemělo,
neboť díky dostatečné kapacitě našich
školek pravděpodobně většina těchto

pětiletých dětí už do školky chodí,“
říká místostarosta Znojma Jan Grois.
Více informací k zápisům najdete
na webu města pod Odborem školství,
kultury a památkové péče. 
zp
ZÁPISY BUDOU NA ŠKOLÁCH
•M
 Š Znojmo, nám. Armády 9
•M
 Š Znojmo, Dělnická 2
(i pro odlouč. prac.Gránická)
•M
 Š Znojmo, Holandská 2
(i pro odlouč. prac. Loucká 7)
•M
 Š Znojmo, Pražská 80
(i pro odlouč. prac.
MUDr. J. Janského 13)
•M
 Š Znojmo, Přímětice 279
(i pro odlouč. prac. Přímětice 116)
•M
 Š Znojmo, nám. Republiky 15
(i pro odlouč. prac.
Rudoleckého 19)
•Z
 Š JUDr. J. Mareše
a MŠ, Znojmo, Klášterní 2
a na odlouč. prac. v Konicích
•Z
 Š P. Diviše a MŠ, ZnojmoPřímětice 569 na odlouč.prac.
MŠ v Mramoticích
• ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98
na odlouč. prac. MŠ Slovenská 33

Endy

Věk: 1,5 roku
Plemeno: x-borderkolie
Poslušný pes, společenský, s ostatními psy nemá problém. Nejlépe
ke sportovně založené rodině a do domu se zahradou či dvorem. Není
vhodný do bytu (dost štěká).
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek–naceratice.blog.cz
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Do Znojma míří Šarm evokoval eleganci první republiky
umělci přijeli na Šarm
K příjemné atmosféře soutěžního či taneční studio M a M, ukázky bojo500 tanečníků 2017Mladí
do Znojma z mnoha míst České dne přispěl také doprovodný program, vých umění a workoutu či bodypain-

Sportovní hala v Horním parku
ve Znojmě bude 6. a 7. května 2017
hostit účastníky 20. mistrovství ČR
v dětských country tancích a americkém stepu (cloggingu).
Pořadatelem mistrovství je Taneční
country skupina Zuzana, působící při
Základní škole Mládeže ve Znojmě.
„Přihlášeno je sedmadvacet tanečních
souborů z celé republiky a ze Slovenska.
Celkem přijede kolem pěti set tanečníků. V pátek od 18.00 hodin budou
probíhat prostorové zkoušky. Vlastní
soutěž začne v sobotu od 9.00 slavnostním nástupem všech skupin,“ uvedl Jiří
Blažek, vedoucí a manažer TCS Zuzana.
Máte-li rádi ladné pohyby tanečníků
plujících po parketu i temperamentní
kreace, budete srdečně vítáni. Podrobnosti k mistrovství najdou zájemci
na webu www.tcs-zuzana.cz
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 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

republiky i z rakouského Salzburgu,
aby se utkali ve dvou kategoriích.
V účesové tvorbě dostali kadeřníci
zadání vytvořit na modelce náročný
účes ala dvacátá léta. Pro kosmetičky
to bylo dekorativní líčení, kdy v časovém limitu musely zvládnout nalíčit
modelku v souladu s účesem a kostýmem opět dle zvoleného tématu.
Kreativita dostala zelenou a tak
soutěžící neměly v nápaditosti hranice.
Odborná porota dohlížela na dodržování pravidel a regulérnost celé soutěže. Hodnotila především celkovou
originalitu finálního výsledku.
Pořádající znojemskou Přímku
reprezentovaly kadeřnice druhého
ročníku Jana Polášková, která získala
bronz a Kristýna Procházková skončila
osmá. Kosmetičky zastupovala Michaela Jandásková z druhého ročníku,
obsadila místo čtvrté a Anežka Duchoňová ze čtvrtého ročníku, kterou
porota za její výkon dekorativního
líčení poslala na příčku nejvyšší.

ve kterém vystoupil pěvecký sbor při
SOU a SOŠ Přímětická, taneční skupina pod vedením Lenky Reichmanové

 Vítězné dekorativní líčení Lady 20. let od Anežky Duchoňové.

Foto: Archiv školy

Rakušané za zvuků řízné kapely
opěvovali Znojmo a jeho slavnou okurku
Jihomoravské krajanské muzeum v rakouské Lavě nad Dyjí (Laa an
der Thaya) otevřelo 7. dubna 2017
výstavu věnovanou městu Znojmu,
jeho historii, současnosti, aktuální
turistické nabídce i slavné okurce.
Na vernisáž výstavy o Znojmě,
sestavené z dobových fotografií i exponátů zapůjčených ze znojemského
muzea, se přišla do muzea v budo-

vě lavské Staré radnice podívat asi
sedmdesátka návštěvníků. Pozvání
od organizátorů přijali také neoficiální
zástupci města Znojma, mimo jiných
historik Jiří Kacetl a majitel znojemské
cestovní agentury Lukáš David. Reportáž z otevírání výstavy o našem městě
natáčela televize ORF, která oba pány
vyzpovídala. Účastníci vernisáže vedle
několika slovních projevů pěli, a to do-

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.

ting. Celkové výsledky soutěže Šarm
2017 najdete na webových stránkách
školy. 
lp, kk

 Lukáš David a Jiří Kacetl s Brigittou Appelovou, předsedkyní Muzejního spolku Podyjí
(Museumsverein Thayatal). 
Foto: lp

slova, chválu na Znojmo a její, i za hranicemi proslavenou okurku. V sále
muzea zahrála městská kapela například píseň Znojmo je krásné město,
zaznamenanou roku 1935. Všichni ji
společně zazpívali, stejně jako úryvek
z hudební básně o padesáti slokách,
velebících znojemskou okurku.
Hned druhý den na to, 8. dubna,
zažilo Znojmo nebývalý nápor rakouských turistů.
„Přijelo k nám jedenáct autobusů
rakouské CK Elite Tours. Rakouské
návštěvníky jsme provedli po památkách našeho města, navštívili s nimi
městské divadlo, kde pro ně byl připraven program, a také se podívali
do nedalekého Vranova nad Dyjí.
Nevím o žádné větší akci, která by
naráz do Znojma nalákala 497 turistů. Berme to jako malou generálku na Zemskou výstavu v roce 2021,
o kterou se ale ještě obě města – Retz
a hlavně Znojmo – musí hodně zasadit,“ uvedl s úsměvem Lukáš David,
který se s dalšími kolegy o zahraniční
návštěvníky staral. Na výstavu o Znojmě do Jihomoravského krajanského
muzea v Lavě nad Dyjí můžete vzít až
do konce sezony i děti. Drtivá většina
popisek u vystavených exponátů je
vyvedena v obou jazycích a v několika
místnostech lze zhlédnout půvabné
tematické scénky. 
lp
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Okrašlovací spolek je Famózní Lenka Nová
pětadvacetiletý mladík zazpívá Horáčkovy texty
veřejnost. Máme ale zájem o uchování
širší krajiny našeho regionu, a tak jsme
se dali do boje s větrnými elektrárnami. Zde se nám podařilo zastavit
několik projektů, které by hyzdily naši
kulturní krajinu. Naopak se nám nepodařilo zachránit historický duch Středního a Dolního parku, který vytvořily
minulé generace,“ popisuje předseda
OS Otto Bouda.
Spolek podporuje i ochranu kulturního a přírodního dědictví, rozvoj
místní kultury a šetrného cestovního
ruchu. Upevňuje ve veřejnosti povědomí a hrdost na osobnosti či historii
místa a regionu konkrétní prací – pomoc pro umístění Kamene zmizelých
na Rudoleckého ulici, realizace a instalace pamětních desek medailérovi
J. T. Fischerovi, J. G. Mendlovi nebo
sládku Hostanovi a mnohá další.
Dlouhodobě se věnujeme památce
spisovatele Charlese Sealsfielda. Každoročně uděluje spolek ocenění
osobnosti z oblasti kultury, ekologie
a badatelské práce v našem regionu.
Podílí se na nezávislé veřejné kontrole
a odborné oponentuře
činnosti orgánů a institucí veřejné správy
a jiných subjektů.
Již roce 2013 vznikla ve spolku myšlenka
ujmout se chátrajícího hraničního mostu
z 19. století nad hraničním potokem mezi
jižní Moravou a Dolním
Rakouskem, který měl
být zbourán. Spojoval
Stálky a Heinrichsreith.
„Úřad Jihomoravského kraje nám v minulém roce most převedl
do našeho vlastnictví.
Na jeho opravu jsme
nechali vypracovat studii a rozpočet, prozradil
Otto Bouda další z aktivit spolku, a dodal: „Nadále chceme pokračovat
i v oblíbených vycházkách, výletech a promenádním koncertu v historických kostýmech.
Velkým úkolem bude
i vydání knihy Adolfa
Foyta Znojmo – perla
jižní Moravy.“ Veškeré
dění ve spolku dokumentují jednoduché
 Začátek snažení o záchranu mostu u Stálek začal perfor- webové stránky www.
mací na mostě, kde mimo jiných vídeňská umělkyně Sabine
Müller-Funk (na snímku) vytvořila ze skleněných panelů okraspol.sweb.cz, pečSkleněnou cestu, nyní umístěnou v trvalé expozici Open-air livě aktualizované Karve Farním dvoře ve Stálkách. 
Foto: K.Jakl lem Jaklem. 
lp

Okrašlovací spolek ve Znojmě
slaví 25 let od svého novodobého
založení. A má za sebou, i před sebou,
obrovský kus práce.
Jde o nepolitické dobrovolné seskupení patriotů usilujících o všestranné zkrášlování Znojma a jeho okolí.
Původně vznikl v roce 1878 jako Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě.
Jeho novodobá činnost byla obnovena
s novým názvem Okrašlovací spolek
ve Znojmě (dále jen spolek) v roce
1992. Už pětadvacet let se tak jeho
členové pravidelně scházejí každých
čtrnáct dní, aby se aktivně angažovali
ve společenském a kulturním životě.
Od počátků se, stejně jako jejich
předchůdci, soustředí především na co
největší zachování a rozšiřování zeleně
ve městě a jeho okolí. „Část našich aktivit směřujeme do Gránického údolí,
kde jsme během let 2012 až 2016 umísťovali lavičky, starali se o historické nápisy a pamětní desky. Na podzim 2015
jsme ve spolupráci s Klubem českých
turistů proznačili novou Cestu Jakuba
Jirala a Městské lesy ji upravily pro

Do znojemského divadla se chys- je i tím, že nemá skladatelské ambitá majitelka famózního hlasu, zpě- ce,“ popsala zpěvačka vznik aktuálvačka Lenka Nová.
ně své nejnovější desky, kterou uslyší
Její hlasovou ekvilibristiku pa- i znojemské publikum, a to 18. května
matují zasvěcení z dob, kdy zpívala od 19.00 hodin v Městském divadle
ve skupině Laura a její tygři. V součas- ve Znojmě.
lp
nosti je na pódiu nejvíce
spojována s Michalem Horáčkem. Právě on má prsty
v jejím albu Čtyřicítka.
„V posledních letech
jsem byla součástí projektů kolem Michala Horáčka, kde vzniklo taky několik desek, kterých jsem
ale byla pouze součástí.
Jak jsme tak jezdili společně po krajích českých
a moravských (s recitálem
Na cestě – pozn. red.), napsal Michal napřed desku
pro Frantu Segrada, jeho
první sólovku k jeho šedesátinám a pak přišel nápad na Čtyřicítku. Michal
přinesl čtrnáct výstižnejch
a krásnejch textů a chtěl,
abych to všechno zhudebnila sama. Dal mi vlastně
obrovskou důvěru, asi jako
Foto: Archiv ZL
nikdo před tím. Možná to  Lenka Nová. 

Illegal bar k vám přijede,
kam si budete přát
Není bar jako bar. Znojemská
restaurace ILLEGAL BAR disponuje
hned dvěma bary.
K jednomu si můžete přijít přisednout v útulném prostředí restaurace
na Sokolské ulici a ten druhý, mobilní
Illegální bar s širokou nabídkou nápojového cateringu k vám přijede, kam
si jen budete přát. „S našim mobilním Illegal barem přijedeme kamkoliv
za Vámi a připravíme Vám jedinečnou
a originální hostinu v oblasti nápojové gastronomie. Sestavíme takovou

nabídku drinků, aby tematicky vyhovovala Vaší akci. Nabídneme Vám
cocktail catering pro veškeré společenské akce jako jsou oslavy, festivaly, svatby, zahradní párty a podobně.
Máme kompletní vybavení pro indoor
i outdoor párty. Uděláme maximum,
abychom proměnili Vaši párty na nevšední chuťový a smyslový zážitek,“
zvou k mobilnímu Illegálnímu baru
jeho majitelé.
Vhodným doplňkem Vašich společenských akcí mohou být také řízené
degustace rumů i koktejlů, na které se
v restauraci ILLEGAL BAR specializují. Zakládají si na špičkové kvalitě,
kterou při míchání drinků staví na vybraných destilátech, čerstvých surovinách a ingrediencích pro dochucení
autorských drinků připravených pouze
za pomoci bylin, ovoce a třtinového
cukru. Proto Illegal drinky nejen chutnají, ale i lahodně voní. Přesvědčit se
můžete třeba při ochutnávce nového
letního drinku Gin+Tonik v novém
kabátu. V ILLEGAL BARU se totiž
drží motta: Chutný koktejl = prémiový
alkohol.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: duben Po–So 10.00–17.00,
Ne 13.00–16.00, květen Po–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. a 30. dubna 9.00–17.00,
květen – 1. října Út–Ne 9.00–17.00,
otevřeno i ve svátky.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Út–Ne 10.00–12.30
13.00–16.00, květen Po–Ne
9.00–17.00 (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,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. a 30. dubna 9.00–17.00,
květen–září Út–Ne 9.00–17.00
za příznivých klimatických podmínek!
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–
11.30, 12.00–17.00, květen–září také
So–Ne. 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, ZnojmoPřímětice, tel.: 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno po tel. domluvě 1. 5. – 1. 10.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, tel.
604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
27. 5. Vzhůru na Cornštejn! –
zahájení návštěvnické sezóny.
Otevřeno: květen–září Po–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: duben–říjen Út–Ne
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 8.00–18.00, So
9.00–13.00, květen–červen Po–Pá 8.00–
18.00, So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.
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
Otevřeno:
TIC duben Út–So 9.00–16.00,
květen–září Po–Ne 9.00–16.00.
Jižní příst. cesta duben Po 9.00–17.00,
Út–Ne 9.00–20.00, květen–září Po–Čt,
Ne 9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.
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 a svátky
10.00–18.00, Ne 10.00–15.00, květen–
září Po–Čt 10.00–18.00, Pá–So 9.00–
19.00, Ne 9.00–15.00 včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: od 16. dubna–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. Návštěvy je
nutné hlásit nejméně den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20,
tel.: 515 224 324, e-mail:
maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji!
28. 4. NEBE NA ZEMI
Divadelní studio Martiny Výhodové
dává hru W+V, k níž hudbu složil
Jaroslav Ježek. 19.00.
2. 5. OPALU MÁ KAŽDÝ RÁD
Divadelní spolek Rotunda – komedie
o trojici podvodníků a bezbřehé
naivní dobrotě opuštěné dámy. 19.00.
9. – 12. 5. ČESKÝ STŘEDOVĚK
Předplatné pro ZŠ – Divadlo Polárka,
Brno: dějepis trochu jinak. 8.30,
10.30.
13. 5. PŘEHLÍDKA
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Již 12. ročník přehlídky kroužků
orientálních kurzů Střediska volného
času ve Znojmě. 14.00.
14. 5. JARNÍ MUZIKÁLOVÝ
KONCERT ALEŠE SLANINY
a jeho hostů
Tradiční koncert herců Městského
divadla v Brně L. Bergerová,
E.Skálová, J. Mach, M. Salvadori
a A. Slanina se studenty Gymnázia
Dr. K. Polesného ve Znojmě.
Vstupné na Gymnáziu
Dr. K. Polesného, u pí Rivolové.
15.00, 18.00.
15. – 19. 5. PUTOVÁNÍ
ZTRACENÉ KAPKY
Předplatné pro ZŠ – Divadlo Kapsa.
8.30, 10.15.
17. 5. PADESÁTKA
Pavka je nejstarším žijícím členem
běžkařské rodiny Bulánů. Bojí se,
že syn Jura nedokáže naplnit jeho
odkaz, neb ho zajímají více ženské.
Režie: V. Kotek. Hrají: O. Pavelka,
J. Prachař, M. Taclík. 19.00.
19. 5. OPALU MÁ KAŽDÝ RÁD
Divadelní spolek Rotunda – komedie
o trojici podvodníků a bezbřehé
naivní dobrotě opuštěné dámy. 19.00.
21. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Městské divadlo – finále regionální
soutěže v sólovém zpěvu moravských
lidových písní. 16.00.

23. – 25. 5. OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Předplatné MŠ – Divadelní
společnost Julie Jurištové – klasická
pohádka na motivy K. J. Erbena
tentokrát v muzikálovém podání.
8.30, 10.15.

KONCERTY
27. 4. MICHAL PAVLÍČEK &
MONIKA NAČEVA
Městské divadlo – koncert
kytarového mága, originální zpěvačky
a smyčcového kvarteta Pavla
Bořkovce. 19.00.
27. 4. MARTA KUBIŠOVÁ –
POSLEDNÍ RECITÁL
Dukla – legenda šedesátých letkončí
s uměleckou kariérou. Vstupenky
v prodeji na TIC Obroková ul. 19.00.
28. 4. HUDEBNÍ VEČER
S OCHUTNÁVKOU
VK Harvart – hraje Néša, ochutnávka
z vinařství Partilia. 20.00.
28. 4. TOMÁŠ KOČKO &
ORCHESTR
Dům Na Věčnosti – world music
inspirovaná moravskou tradiční
hudbou. 20.30. Více na str. 15.
5. 5. CARMINA CLARA –
průlet 25 lety historie souboru
Městské divadlo. 19.00. Více na str. 5.
5. 5. TANČÍRNA
Jezuitská 1 – vystoupí Ondřej
Smeykal (electrodidgeridoo)
a Zdeněk Konopásek (bicí, trumpeta).
19.00. Vstupné na tel. 774 924 924,
723 454 091.
17. 5. KONCERT PRO MÍŠU –
Tomáš Klus, Čechomor, No Name
a Ivan Mládek
Zimní stadion – charitativní koncert
na podporu nemocného chlapce.
18.00. Více na str. 15.
18. 5. LENKA NOVÁ
Městské divadlo – koncert s novým
albem Čtyřicítka. 19.00
19. 5. TOM JEGR AND GANG
Dům Na Věčnosti – blues rock
z Brna. 20.30.
21. 5. EVANGELICKÉ
HUDEBNÍ NEŠPORY
Kaple sv. Václava – zpívá ChraPoT
z Brna – Židenic. 16.00.

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.
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24. 3. – 28. 5. FENOMÉN MERKUR
Dům umění – historie a současnost
legendární české stavebnice. Součástí
výstavy je herna pro návštěvníky.
20. 4. – 31. 5. NÁRODNÍ PARKY
VE FOTOGRAFII
Jubilejní park – velkoformátové fotky
z Podyjí, Českého Švýcarska, Šumavy
a Krkonoš.
21. 4. – 8. 5. HISTORICKÁ KOLA
Dům umění – výstava k 200. výročí
vynálezu jízdního kola (spolupráce
CKK Znojmo).
12. 5. – 30. 7. ZNOJEMSKO LETECKY
Dům umění – letecké snímky
Znojma a obcí regionu, fotografie
a pohlednice historické i novodobější.
12. 5. – 13. 8. POKLAD CÍSAŘE
DYNASTIE TCHANG
Znojemský hrad – autentický poklad
císařské dynastie 8.–9. stol. n. l.

29. 4. VYNÁŠENÍ HROZNOVÉHO
KOZLA DO VINOHRADU
Znojmo-Popice – tradiční vinařská
akce, kdy je hroznový kozel vypuštěn
do vinohradu, který střeží až
do sklizně. www.hroznovakoza.cz

Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ
KOVADLINA
Minoritský klášter – výstava volně
navazující na stálou muzejní expozici
černého řemesla.

10. 5. ANIBALL PRO SNAZŠÍ
POROD
Znojemské Beseda – III. přednáška
z cyklu FORUM VITALIS,
přednáší Renata Zichová. 17.00.

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

DALŠÍ AKCE
26. 4. ZDRAVÉ SRDCE
NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ
Hotel ITVV, Hatě – Kurz vaření
vedený Ivanou Stenzlovou. Více
na ivana@stenzlova.cz. Od 15.00.
27. 4. ÚSMĚVY 2017
Sportovní hala v Horním parku –
přátelské sportovně zábavné setkání
lidí s postižením a bez něj. 9.00–13.00.

 KONCERT

5. – 7. 5. JARNÍ ZNOJEMSKÝ
AUTOMOTOSALON
Zimní stadion – osmý ročník
představí renomované značky aut,
motocyklů i čtyřkolek. Doprovodný
program.

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.

11. 5. UČÍME SE ČÍST
A PSÁT HRAVĚ
Školka Dobromysl – přednáška Ireny
Kubantové pouze pro rodiče. 16.30.
Více na www.skolkadobromysl.cz
11. 5. ŠŤASTNÝ A NAD VĚCÍ
I V NEPOHODĚ…
Městská knihovna – přednáška
kazatele Vladimíra Kalety. 17.00.
15. 5. MEZINÁRODNÍ DEN
RODINY/ Týden pro rodinu
(14. – 21. května)
Různá místa ve Znojmě – akce se
zaměřením na rodinu ve spolupráci
s mnoha zainteresovanými
organizacemi.

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

19. 5. ZNOJEMSKÁ
MUZEJNÍ NOC
Minoritský klášter, Dům umění,
hrad - večerní prohlídky expozic
a výstav spojené s bohatým kulturním
programem s tématem Bez práce
nejsou koláče.

27. 4. PROSPĚŠNÉ A ŠKODLIVÉ
LÁTKY V POTRAVINÁCH aneb
Víte, co jíte? Znojemské Beseda –
II. přednáška z cyklu FORUM
VITALIS, přednáší J. Hořejšová.
17.00.

20. 5. PROTÁHNU SE
S KAMARÁDY ZVÍŘÁTKY
Havraníky, dětské hřiště pod
kaštany – sraz v 9.00, rodinná
inspirativní vycházka po NP Podyjí.
Více na www.skolkadobromysl.cz

15

NENECHTE SI UJÍT

30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Kapucínská zahrada za Vlkovou
věží – tradice v centru města
Znojma, program pro děti, koncerty.
Od 16.00. Pálení čarodějnic také
v Dobšicích – sportovní areál
a v Únanově – koupaliště Pohoda.

9. 5. a 23. 5. RELAXAČNÍ
MUZIKOTERAPIE
Centrum Stará vodárna u Dyje –
relaxace vhodná pro ženy, muže
i děti všeho věku. S sebou: pohodlné
oblečení, polštářek pod hlavu
nebo na sezení, deku nebo spacák
na přikrytí, případně deku nebo
karimatku. 18.30–20.00.

KINO SVĚT

Společnost

Foto: Rafal Nowakowski

Tomáš Kočko to rozbalí
Na Věčnosti
Se svou muzikou inspirovanou tradiční moravskou
hudbou objíždějí Tomáš Kočko a jeho orchestr Evropu
od Ruska až po Irsko, hrají
na folklórních, folkových,
rockových i metalových festivalech a všude jejich muzika
„padne, jak poklička na hrnec“. Přesvědčit se o tom můžete ve znojemské Hospůdce
Na Věčnosti, kde to dvojnásobní držitelé ceny Anděl
za album roku rozbalí v pátek
28. dubna. Koncert world
music s moravskými kořeny
začne ve 20.30 hodin. 
lp

 HRAD BÍTOV
Proti proudu času na řekách i v historii se projdete
majestátním Bítovem
Hrad Bítov patří mezi nejvyhledávanější památky v Česku. Zahájení jeho
turistické sezony každoročně vítají turisté i Znojmáci, z nichž mnozí
s příchodem jara otevírají své chaty v blízkosti jeho majestátní architektury. Nemalý počet se jich vydává také na výlety do okolí a prohlídku
hradu. Od 1. května do 30. září vedle bohaté historie letos na bítovském
hradě najdou i dvě výstavy. Výstava PROTI PROUDU ČASU NA ŽELETAVCE A DYJI mapuje historické a současné stavby od soutoku řeky Želetavky s Dyjí po Vranovskou přehradu. A výstava REFLEXIONEN ukáže
obrazy, grafické fotografie a asambláže Otakara a Lenky Babůrkových.
Více na www.hradbitov.cz. 
lp
 CHARITU PRO MÍŠU
Tomáš Klus, Čechomor,
No Name a Ivan Mládek
pomohou nemocnému Míšovi
Na Koncert pro Míšu, který bude
17. května od 18.00 hodin na Zimním stadionu ve Znojmě, se sjedou
Tomáš Klus, Čechomor, No Name
a Ivan Mládek, aby svým vystoupením přilákali co největší počet
posluchačů. Ti pak, stejně jako
muzikanti, výrazně přispějí k léčbě
čtyřletého Michala Pelána trpícího
Duchennovou svalovou dystrofií.
Koncert se koná za účelem shromáždění dobrovolných finančních
prostředků na terapii kmenovými
buňkami pro nemocného chlapce.
Foto: David Podrabský
Léčba bude prováděna v Tel Avivu
v medicínském pracovišti The International Center for Cell Therapy and
Cancer Immunotherapy, které, jako jedno z mála na světě, dlouhodobě
a úspěšně realizuje terapii kmenovými buňkami. Výše příspěvku na veřejnou sbírku je 250 z každé vstupenky. Ty lze v ceně od 350 do 500 korun na znojemský Koncert pro Míšu zakoupit na TIC (Obrokova ul.) nebo
na Ticketstream. Nemocného Míšu lze podpořit přímo také na sbírkovém
účtu: 4200083902/5500. Koncert zaštítila Oblastní charita Znojmo. 
lp
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Florbalisté vybojovali pro Znojmo Superligu
Florbalisté TJ Znojmo LaufenCZ to
dokázali a ve finále první ligy v souboji
s Českou Lípou vybojovali pro Znojmo
nejvyšší soutěž. V sérii hrané na tři vítězná utkání neponechali nic náhodě
a zvítězili 3:0, i když průběh jednotlivých zápasů nebyl tak jednoznačný
jako konečný výsledek.
Do bojů o superligu vstoupili
znojemští florbalisté dvěma zápasy
na svojí palubovce. Za úspěchem je
hnala vyprodaná hala, kde ještě pořadatelé vytvořili provizorní tribuny
za oběma brankami. V úžasné atmosféře se Znojemským v úvodním duelu dařilo zejména střelecky. Zatímco
soupeř se s proměňováním šancí trápil, domácím to tam padalo a nakonec
zvítězili jednoznačně 7:2.
Druhý duel byl dlouho vyrovnaný.
Ještě pět minut před koncem to bylo
2:2, pak ale Znojemští dvěma góly
během osmi sekund svému soupeři
utekli a do konce zápasu přidali ještě
jednu branku, takže zvítězili 5:2.
Na sever Čech tak florbalisté ze
Znojma odjížděli s pocitem, že jim
stačí ze třech pokusů jediné vítězství,
aby postoupili mezi elitu. A využili
k tomu hned pr vní souboj. Ten
měl podobný ráz jako úvodní duel
ve Znojmě. Znojemští si postupně

 Vítězný tým florbalistů TJ Znojmo LaufenCZ. 

vypracovali třígólový náskok, ale
Česká Lípa tři a půl minuty před koncem snížila na rozdíl jediné branky
a nastalo velké drama. V hektickém
závěru ale hosté těsný náskok už
uhájili a mohly propuknout dlouhé
oslavy. Zaslouženě. Na cestě za po-

stupem v play off prohráli znojemští
florbalisté jen jeden zápas ze sedmi.
„Dámy a pánové TJ Znojmo
LAUFEN CZ je superligové, jsem
na hráče náležitě hrdý, poslední zápas
byl herně nejslabší v celé finálové sérii,
ale doslova jsme to urvali maximální

Foto: jk

obětavostí a nasazením. Díky našim
fanouškům, kteří nás podporovali
doma i venku a nebylo jich málo,
a děkuji soupeři za velmi korektní
sérii a přeji hodně štěstí v baráži,“
uvedl po zápase trenér znojemských
florbalistů Jan Šťastník. 
eks

Rytíři válcují ve IV. divizi všechny soupeře
Velmi úspěšně si vede ve IV. divizi
rakouské ligy amerického footballu
tým Znojmo Knights. Všechny tři
úvodní zápasy vyhrál, navíc soupeřům nepovolil ani bod.
Znojmo Knights neboli Rytíři
se před letošní sezónou rozhodli

po vzoru hokejistů vstoupit do soutěže v sousedním Rakousku, kde
má americký football přece jen větší
tradici než u nás. Rakušané je zařadili
do IV. divize, a jak se ukazuje, Znojmo
v nich nemá soupeře. Hned úvodní
zápas na hřišti Legionářů z Carnunta

 Historický okamžik. Ve Znojmě se premiérově odehrává zápas Austria Football League.
Místostarosta Znojma Jan Grois právě hodil minci, která určí, kdo bude začínat. Foto: eks

(Carnuntum Legionars) Rytíři zvládli
a vyhráli ho 28:0. Poté následoval
historicky první zápas rakouské ligy
amerického footballu ve Znojmě.
Před bouřlivým publikem v něm Rytíři porazili druhý tým Dunajských
draků (Danube Dragons II) 37:0 a na-

posledy si smlsli na vídeňských Viking
Superseniors 42:0. Znojmo Knights
tak s přehledem vedou tabulku své
skupiny IV. divize a v dalším zápase
doma přivítají na Městském stadionu
v sobotu 7. května od 18 hod. tým Air
Force Hawks. 
eks

 Jeden z mnoha tvrdých soubojů, ve kterých měli znojemští Knights nad vídeňskými Danube Dragons navrch. 
Foto: eks
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