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Ochutnejte #znojmochutna
Nechte se unést chutěmi, které
nabízí nová kampaň #znojmochutna. Na ochutnávce jsou vítáni místní
i turisté.
Turistická sezóna bude ve znamení požitků. Znojmo totiž útočí
na všechny naše smysly a láká jas-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
KVĚTEN 2017

ným sloganem: #znojmochutna. Cílem kampaně je dát Znojmu značku,
která nejlépe vystihuje jeho potenciál
a jedinečnost v podobě vína, piva,
okurek, historického centra města,
krásy okolní přírody a zážitků z místních kulturních akcí.

„Letos a v letech následujících bychom rádi, aby se Znojmo profilovalo
jako město, kam je radost cestovat,
jako město, které nabízí spoustu zážitků, a jako město, kam se lidé rádi
vracejí,“ dodává místostarosta Grois.
Více o nové kampani na str. 8. 
lp

Sítě v pivovaru
V červnu by měly v areálu pivovaru
v Hradní ulici začít práce na budování
kompletně nových inženýrských sítí.
Jedná se o jednu největších investic
města pro letošní rok, a to ve výši cca
12,4 milionů korun. Vybudování inženýrských sítí jsou nutnou podmínkou
pro další rozvoj areálu a pro přilákání
dalších investorů. V souvislosti se stavebními pracemi prosíme všechny, aby
k rotundě a hradu chodili Jižní přístupovou cestu. Ti, kteří budou mířit do nově
otevřené Expozice pivovarnictví, se k ní
Hradní ulicí samozřejmě dostanou.  zp

Setkání s občany
Oblekovic
Obyvatelé Oblekovic jsou srdečně
zváni na další setkání se starostou
Znojma Vlastimilem Gabrhelem.
Uskuteční se v úterý 12. června
od 18.00 hodin v místním kulturním
domě. Přijďte na diskusi a vyjádřete
svůj názor. Starosta Znojma vám bude
rád k dispozici. 
zp

Pro silné muže

 Jak je vidět, Znojmo opravdu chutná všem. 

Foto: Archiv Vinařství LAHOFER

Vinobraní zve do historické krčmy
Od června si můžete koupit
zvýhodněné vstupenky na Znojemské historické vinobraní 2017, které
od 15. do 17. září přinese ještě více historie a několik novinek.
Tou největší bude v areálu znojemského hradu Historická krčma. Novou
tvář dostane i královna v podání Michaely Filipové (na snímku) a větší bude
hlavní tribuna na Masarykově náměstí,
kterou budou lemovat dvě věže hlídané
zbrojnoši. Dvoudenní permanentku

 Z princezny královnou. 

Foto: Šil

na vinobraní bude možné zakoupit již
od 1. června. V tomto měsíci je její cena
nejnižší, a to 300 Kč (zlevněná 250 Kč).
Od 1. července to bude 350 Kč a od 1.
září 390 Kč. Vstupné na pátek (270 Kč)
nebo sobotu (290 Kč) bude možné koupit v den konání vinobraní. Nedělní
program bude opět zdarma. Vstupenky
lze pořídit v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici ve Znojmě
i v síti Ticketpro. Více o vinobraní se
dočtete na str. 8.
lp

Vinobraní potřebuje silné muže
do průvodu.
Na vědomost se proto dává, že
konkurz na siláky do průvodu se bude
konati v úterý 30. května od 17.00
do 18.00 hod. v Dolním sále Znojemské Besedy, Masarykovo nám. 22.
Občanský průkaz s sebou. 
lp

 

Foto: Archiv ZL
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NA KOLE PODYJÍM
Na kole Podyjím je aktuálně nejnovější propagační leták zpracovaný
a vydaný pracovníky Znojemské
Besedy. Popisuje šest vybraných
cyklocílů v okolí Znojma s přesahem do Rakouska. Nejdelší trasa
53 km tak vede ze Znojma do Hardeggu. Leták je zdarma k dispozici
na turistických informačních centrech města.
ZÁPASY V GLADORK ARENĚ
V pátek 16. června se bude konat
9. galavečer zápasů v kleci – GLADORK ARENA. Začátek je v 19.00.
Hala v Gladork Gym na Vídeňské
25 bude otevřena od 18.00 hodin.
Znojemští bojovníci se představí
v oktagonu při zápasech MMA
a Muay Thai. Vstupenky je možno
zakoupit na místě, nebo již nyní
za zvýhodněnou cenu v předprodeji na recepci Gladork Gym. Více
info na Facebooku či stránkách
w w w.gladorkgym.cz. Na organizaci zápasů novodobých
gladiátorů se podílí také město
Znojmo.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Vodárenská akciová společnost
ve Znojmě pořádá 16. června
od 9.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří. Pro veřejnost bude
připraven komentovaný výklad
a prohlídka objektů – úpravna
vody na ulici Pražská a ČOV v Dobšicích. Jednotlivé prohlídky budou začínat vždy v celou hodinu.
Podrobnější informace získáte
na tel. 515 226 045 (úpravna vody,
p. Juhaňák) a tel. 515 224 643 (ČOV
Dobšice, p. Jílek).
NA PAMÁTKY JDE MILION
Město Znojmo poskytlo ze svého
rozpočtu milion korun na obnovu
dvou sakrálních památek, a to
na kostel sv. Mikuláše a kostela
sv. Kříže.
KONCERTY PRO MÍŠU
POMOHLY
Oblastní charita Znojmo zveřejnila finální výtěžek ze dvou
znojemských koncertů konaných
na podporu léčby Míši Pelána, který trpí svalovou dystrofií. Koncert
v divadle vynesl 78 400 Kč. Výtěžek
z koncertu na zimním stadionu je
345 053 Kč včetně pokladničky,
do které se během koncertu sesbíralo 10 803 Kč. Prodáno bylo
1337 ks vstupenek. V tuto chvíli
je na sbírkovém účtu nemocného
chlapce 658 334 Kč. Na nákladnou
léčbu v Tel Avivu je třeba částky
vyšší než dva miliony korun.

Výzdobou vyvolali pravou V Torgau uctilo
Znojmo padlé
velikonoční atmosféru
Místostarosta Jan Grois se setkal
s vítězi soutěže Velikonoční Znojmo
2017. Poděkoval jim, že město zvelebili a dodali mu pravou velikonoční
atmosféru.
„Letošní výzdoby byly opravdu
nápadité a moc hezké. Jen škoda, že se
do soutěže nezapojilo víc lidí, ale třeba
se to napraví v dalších soutěžích. V létě
nás čeká Rozkvetlé Znojmo a v období
adventu Vánoční Znojmo,“ řekl místostarosta Grois.
Odborná porota rozhodla takto:
nejkrásnější velikonoční výzdobu
měly Lenka Klempová (Mramotice),

na druhém místě Lucie Minaříková
(Kasárna) a třetí Marcela Jordánová
(Znojmo). O tři nejkrásnější velikonoční výlohy se podělily obchody
na Obrokové ulici. První místo obsadily Klenoty Mareš, druhé optika
U Radnice a třetí lékárna U Radnice.
Velké díky a uznání patřilo i školám a školkám, které ve velikonočním
období vyzdobily Obrokovu ulici
břízkami. Za nejkrásnější velikonoční
břízku byly oceněny MŠ Holandská, ZŠ
Jubilejní park.
A zvláštní cena připadla školní
družině při ZŠ JUDr. Mareše. 
pm

Do partnerského města Torgau
v Německu zavítala na tradiční Elbe-Day delegace Znojma v čele s místostarostou Janem Groisem.
Na Elbe-Day 25. dubna si v Torgau
připomínají setkání ruských a amerických vojsk a s tím související konec
druhé světové války. Položit věnec
a uctít památku padlých sem přijeli
místostarosta Jan Grois a tisková mluvčí
Zuzana Pastrňáková. Znojemskou delegaci přijala na radnici také starostka
Romina Barth a pozvala ji na následný
slavnostní program, věnovaný mimo jiného pětistému výročí reformace, jelikož
Torgau je známo jako město renesance
a reformace. Na víkendové kulturní slavnosti Elbe-Day reprezentovala Znojmo
také hudební skupina Hickory Jack. zp

Naši běžci v Itálii

 Výherci si z návštěvy radnice, kde je přijal místostarosta Jan Grois, odnesli nejen poděkování, ale i hodnotné ceny. 
Foto: Archiv ZL

Vzpomněli na bojovníky
i oběti druhé světové války
V den státního svátku 8. května si
dvaasedmdesátileté výročí od konce
druhé světové války připomněli
i ve Znojmě.
Na městském hřbitově se sešli
zástupci vedení města, Českého svazu
bojovníků za svobodu, členové různých spolků a sdružení a také četní

 Místostarosta Ludvík Hekrle ve svém
projevu poděkoval všem, kteří přišli uctít
památku obětí druhé světové války.

Foto. Archiv ZL

hosté, mezi nimiž byla i atašé generálního konzulátu Ruské federace v Brně
Karina Sultanova.
Pietní akt se těšil velkému zájmu
veřejnosti. Místostarosta Znojma
Ludvík Hekrle připomněl hrůzy druhé
světové války i klíčovou úlohu našich
spojenců a domácího a zahraničního odboje i osvobozování Znojma
Rudou armádou. Bojovníky i oběti
druhé světové války připomněla také
atašé Karina Sultanova. „Chtěla bych
poděkovat městu Znojmu a všem,
kdo udržují památku na hrdiny druhé světové války a památku padlých
Rudoarmějců,“ uvedla. Zástupkyně
Českého svazu bojovníků za svobodu
Vratislava Skřivánková připomněla
členy svazu, kteří v minulých dnech
obdrželi zlatou medaili Jihomoravského kraje z rukou hejtmana Bohumila
Šimka. Jsou to zasloužilí občané, kteří
s velkým štěstím přežili koncentrační
tábory nebo byli ukrýváni před nacisty.
Pietní akt pokračoval v komornějším
duchu na Mariánském náměstí, kde
byly kladeny věnce a květiny k soše Rudoarmějce. Na obou místech zazněly
státní hymny.
zp

Znojemští běžci i letos reprezentovali město na půlmarotonu v partnerském městě Pontassieve.
Mezi tři sta sportovců se zařadil
znojemský tým – pět žen a čtyři muži.
Šampiónem byl Pavel Kratochvíl, který
doběhl celkově desátý a suverénně byl
ve své kategorii nejlepší s časem 1:25:48.
Dalšími běžci byli členové Rabbits Znojmo, a to Romana Smolková s časem
1:56:38 a Lubomír Pokorný s časem
1:43:00. Znojemskou delegaci přijala
na radnici i starostka města Pontassieve
Monica Marini. 
zp

První pomoc v centru
Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Znojmo
zvou veřejnost na ukázku profesionálního zásahu při dopravní nehodě.
Akce vypukne 6. června v 10.00
hod. v centru města na Horním náměstí, kde pacienty – simulanty – přijedou
z vraku auta simulované nehody vyprostit přivolané složky Integrovaného
záchranného systému – hasiči, zdravotníci a policie. Součástí akce bude
také technická prohlídka jízdních kol či
jízda zručnosti i vyhodnocení projektu
Do práce na kole za účasti starosty Znojma Vlastimila Gabrhela. 
lp
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Spolupráce s nejlepším městem pro byznys
jako nejlepší město pro byznys za rok
2016. Takže úspěšné čerpání dotací z EU
a snaha neustále investovat do dalšího
rozvoje města a podnikatelského prostředí, to je pro Znojmo velká
inspirace,“ vysvětluje důvod
návštěvy místostarosta Znojma
Jan Blaha. Po jednání na radnici, kde se hovořilo mimo jiné
také o udělování cen města či
o úloze městského architekta,
zavítali znojemští do domova
pro seniory, který, stejně jako
ve Znojmě, zřizuje město. „Jednalo se vlastně o reciproční
návštěvu. Před rokem a půl byli
zástupci pelhřimovské radnice
ve Znojmě. Přijeli se inspirovat
našimi investicemi do zimního
stadionu, neboť plánovali také
nějaké rekonstrukce na zimním
 Znojemská delegace s místostarostou Janem Blahou (přední řada) spolu s pelhřimovskými mís- stadionu v Pelhřimově,“ doplnil
tostarosty a tajemníkem úřadu.
Foto. Archiv ZL místostarosta Blaha.
zp

Na přátelskou návštěvu spojenou
s výměnou zkušeností zavítala do Pelhřimova pětičlenná delegace v čele
s místostarostou Janem Blahou.

Uvítána byla pelhřimovskými místostarosty Josefem Kochem a Ladislavem
Medem i tajemníkem úřadu Janem Machyánem. „Pelhřimov byl vyhodnocen

Mosty na obchvatu vyrostou do konce roku
Stavba znojemského obchvatu
od kasárenské křižovatky k únanovské křižovatce je v plném proudu.
Stavbaři pracují na několika místech zároveň, přičemž hlavní práce
nyní probíhají na stavbách mostů
a přeložkách inženýrských sítí. „Je
radost vidět, jak nám obchvat téměř
roste před očima,“ komentuje stavbu
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Čtyři z pěti mostních objektů,
které vznikají na aktuálně budované
trase obchvatu Znojma, budou hotovy
v hrubé stavbě do konce roku. Jedná se
o přemostění u kasárenské křižovatky,
o přemostění vodoteče Leska, přemostění polní cesty židovského hřbitova
a o přemostění u Nové nemocnice –
to bude dokončeno letos kompletně
a bude uvedeno do provozu. Přemostění Přímětické ulice je v souvislosti
s nutnými dopravními omezeními
Stavba II. části obchvatu je součástí souboru tří staveb severního silničního obchvatu města
Znojma. Spolu s rozestavěnou
I. částí a připravovanou III. částí bude tvořit ucelený obchvat
města. Dokončený celý obchvat
bude sloužit především k odklonu tranzitní dopravy mimo
město Znojmo, což bude mít vliv
na bezpečnost silničního provozu a zlepšení životního prostředí
v celém městě. Vybudováním obchvatu dojde také ke zvýšení plynulosti dopravy, a tím i k úspoře
nákladů a snížení emisí.

v plánu až příští rok (v současné době
již z důvodu stavby obchvatu až do 9.
prosince 2017 uzavřena Únanovská
ulice nad Novou nemocnicí).
Současně stavbaři pracují na přeložkách inženýrských sítí, kvůli kterým
platí v těchto dnech na Přímětické
ulici dopravní omezení (u křižovatky
s Únanovskou se jezdí pouze dvěma
pruhy). Po celé trase stavěného úseku obchvatu také probíhají skrývky

zaplevelených podorničních vrstev
a připravují se hrubé zemní práce –
těžení zářezů a sypání násypů.
Kompletně by tato část obchvatu
měla být dostavěna v roce 2019. Jak
vypadá kompletní trasa obchvatu tak,
jak je naplánována až po Hatě, je k vidění na videu, které nechalo zpracovat
Ředitelství silnic a dálnic, investor celé
akce. K nalezení je na jejich YouTube
kanále.zp
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STALO SE
KABELKOMÁNIE POSLALA
NADACI 75 352 KORUN
Letošní KABELKO…mánie, na které během pěti dní Znojemských
Velikonoc (12.–16. 4.) lidé kupovali darované kabelky, batohy
i tašky, poslala díky jejich štědrým příspěvkům na účet Nadace
pro transplantace kostní dřeně
75 352 korun. Velké poděkování
patří především všem dárcům
a přispěvatelům, ale také podporovatelům a pomocníkům při
organizaci charitativní aktivity –
městu Znojmu, Znojemské Besedě, firmě PAKETO, Tru Agency
Security i mnoha dobrovolníkům.
KVĚTINOVÝ DEN POMÁHAL
21. ročník celonárodní veřejné
sbírky Český den proti rakovině
vynesl ve Znojmě 42 593 korun,
které lidé darovali do čtrnácti
pokladniček skautského Junáka
Podyjí Znojmo. Za finanční dar
dostal každý dárce tradiční kvítek
měsíčku lékařského.
PRO OSOBY BEZ DOMOVA
900 POLÉVEK
Oblastní charita Znojmo vydávala
od listopadu 2016 do první poloviny dubna 2017 polévku lidem bez
domova. Během této doby vydali
dobrovolníci, kterým patří velké
díky, celkem 916 porcí polévky.
Do výdeje se zapojila řada dobrovolníků z Klubu seniorů Znojmo,
dobrovolníci z Věznice Znojmo,
řádová sestra Tereza i bývalá pracovnice Oblastní charity Znojmo.
PARKOVÁNÍ U HALY
U sportovní haly F. J. Curie v Horním
parku začal platit krátkodobý systém parkování. Od pondělí do pátku
od 8.00 do 18.00 hodin tam zaparkujete maximálně na dvě hodiny.
Důvodem je zajištění parkování
pro ty, kteří do haly míří za sportem.

 Práce na stavbě mostů. 

Foto: zp

MĚSTEM VYHLÍDKOVÝM
VLÁČKEM
Od 1. května je v provozu vyhlídkový vláček. Vyjíždí pětkrát za den
po trase: Plovárna – Klášter Louka – Přehrada u údolí Dyje – Kostel
sv. Mikuláše – Rotunda sv. Kateřiny – Znojemský hrad – Ul. Přemyslovců – Městské lázně – Mariánské
nám. – Masarykovo nám. – Nádraží – Plovárna. Základní cena okružní jízdy je 70 korun. Pro studenty,
děti a ZTP a rodiny s dětmi jsou
jízdenky cenově zvýhodněné.
Turistickým skupinám se vyplatí
rezervace minimálně 24 hodin
před uskutečněním jízdy.
Více na www.zde-psota.cz.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
29. června, uzávěrka je 19. června.
POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června 2017 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.

Florbalové finále v Praze ovládlo vítězné Znojmo
Tým florbalistů ze základní školy
náměstí Republiky si odnesl vítězství
z emotivního finálového utkání na turnaji základních škol ve florbale v Praze.
Pozornosti neunikaly ani dívčí a chlapecké týmy ze základní školy Mládeže.

„Gratuluji vám k úspěchu a doufám, že se budete dál snažit a trénovat
a příští rok se tu znovu setkáme. Nezapomínejte na to, že velkou zásluhu
na vaší hře mají i trenéři, škola a rodina, takže děkuji i jim,“ pogratulo-

CYKLISTÉ ZAVŘOU
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání 23. ročníku závodu horských kol – Velké ceny
města Znojma – bude 28. května
od 8.30 do 14.00 hod. zcela uzavřena komunikace na Masarykově náměstí ve Znojmě.
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. Inzerenti, kteří nabízí
jakékoliv pracovní místo nebo
brigádu, mají vše zdarma! Ceník
a veškeré informace získáte na
tel.: 515 300 251 nebo e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Janského, tel. 515 215 563) Po–Pá
17.00–22.00, So, ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 222.
So ne, svátky 8.00–13.00 hod.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Ví d e ňsk á t ř í d a , te l.
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30,
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30.
Albert (Brněnská ul., tel.
515 223 616): Po–So 9.00–20.30,
Ne 9.00–20.00.
Kaufland ( Jarošova ul., tel.
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00.

 Úspěšní znojemští florbalisté se na radnici setkali s místostarostou Groisem i vedoucí odboru školství Denisou Krátkou (oba zcela vpravo).
Foto: Archiv ZL

val za výbornou reprezentaci nejen
sportovcům místostarosta Znojma
Jan Grois.
Nejlépe se turnaj vydařil florbalistům ZŠ nám. Republiky. Přes
okresní kolo ve Znojmě, kde je porazila ZŠ Mládeže, postoupily oba týmy
do krajského kola v Brně, posléze
do národního finále východ v Olomouci a nakonec je čekalo náročné
finále v Praze. Finálový zápas proti
Liberci plný zvratů a emocí kluci ZŠ
nám. Republiky ustáli a po nájezdech
slavili vítězství!
Do finálového turnaje v Praze se
probojovalo šest týmů v každé kategorii, mezi nimi mělo Znojmo hned trojí
zastoupení. Zmíněný zlatý chlapecký
tým ZŠ nám. Republiky a dva týmy
ZŠ Mládeže Znojmo. Florbalistky ze
ZŠ Mládeže po hladkém semifinále
dovezly domů nakonec krásné stříbrné
medaile. Chlapci z Mládežky skončili na 5. místě, což je nemalý úspěch
v konkurenci více než tisíce týmů republiky a skvělá vizitka pro znojemský
florbal. 
pm

Hasiči nebudou bojovat s ohněm, ale mezi sebou
Na atletický stadion v Horním
parku ve Znojmě se chystají desítky
hasičů. Tentokrát ale nebudou bojovat s ohněm, ale mezi sebou v Okresním kole hasičského sportu.
Na oválu se utkají dobrovolné sbory
hasičů ze Znojemska. Soutěž, na kterou
je zvána široká veřejnost, začne 17. června v 8.00 hodin a vítěz z kategorie muži
a ženy postoupí do Krajského kola, které
se koná 5. srpna 2017 v Brně.
Než se tak stane, budou svoji fyzickou kondici na znojemském stadionu
měřit hasiči i hasičky v disciplínách
jako požární útok, kdy musí překonat
různě vysoké bariéry, běh 100 metrů
s překážkami a štafeta 4× 100 metrů
s překážkami. Podívat se na výkony
hasičů bude možné do 16.00 hodin. lp

 Požární sport vždy prověří fyzičku hasičů i hasiček. 

Foto: Archiv ZL

Za snahu a práci teď mají v rukách odměnu
Žáci dvou znojemských základních škol – Mládeže a náměstí Republiky – úspěšně složili mezinárodní zkoušky z anglického jazyka
Cambridge, úroveň KET. Certifikáty,
dokládající jejich znalosti, jim předal
místostarosta Jan Grois.
Zkouškám předchází několikaměsíční příprava ve vyučování
i doma. Žáci se musí zdokonalovat
v konverzaci, práci s textem, gramatice i psaní. „Všichni víme, že znalost
jazyků je v dnešní době extrémně
důležitá. Musím poděkovat školám

i rodičům, že děti tímto směrem vedou a hlavně gratuluji všem žákům,
kterým se podařilo certifikát získat,“
ocenil snahu a odvedenou práci mladých lidí Jan Grois.
Celkově se na zkoušku přihlásilo
dvacet žáků. Ze ZŠ Mládeže zkoušku
složili s pochvalou Jiří Oberdörfer
a Jan Václav Sládek, úspěšně složil
Vojtěch Petržilka. Dosáhli tak úrovně A2.
Větší zastoupení měla ZŠ náměstí
Republiky. S vyznamenáním složili
zkoušku, a dosáhli tak úrovně B1,

Pavlína Elsnicová, Natálie Gregorová,
Nina Kalašová, Kateřina Loucká, Veronika Pekárková, Lukáš Křivánek, Ondřej Švanda, David Zamazal a Magdaléna Zdražilová, s pochvalou Veronika
Janská, Nela Komendová, Kristýna
Mészová, Milan Protivinský a úspěšně složili Petr Spurný, Jaroslav Šula,
Tereza Zvolská, Natálie Wyczawská.
Všem žákům, kteří zkoušku úspěšně
složili a splnili podmínky projektu
Znojmo mluví anglicky, byly jazykové
certifikáty ze strany znojemské radnice
proplaceny.
pm
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Proč u bazénů potřebují svářečské rukavice
Znojemské venkovní Koupaliště
Louka letos již čtrnáctou sezónu otevírá brány návštěvníků. Od 20. května je vítají perfektně čisté bazény,
šatny a také upravená zeleň s novými
stromy i tisícovky keřů růží, na které
jsou třeba svářečské rukavice.
O zeleň se na Koupališti Louka
již několik let starají vlastními silami pracovníci plovárny. „Jsme plně
vybaveni stroji na údržbu trávníků.
Máme své lidi, kteří se starají nejen
o provoz plovárny, ale navíc také o zelené plochy a stromy. Městská zeleň
nám je občas prostříhá, aby odlehčila
koruně a strom déle vydržel, ale jinak
si vše děláme sami. Dobře se rozrůstají
původně osázené stromy. Jen hrušně
se silou větru naklání a kuželovitá
koruna nedává tolik vyhledávaný stín.
V budoucnu je nejspíše nahradíme
stromy s košatější korunou. Snažíme
se tady zachránit každý strom. Vždyť
to je nádhera! Ale vloni nám borovice napadla plíseň. Nepomohly rady
odborníků ani postřik. Museli jsme
čtyři skácet. Díky dobrému hospodaření Správy nemovitostí města Znojma
jsme mohli letos nakoupit šest nových
vzrostlých borovic. Stromy jsou tu naše
dominanty, které nám návštěvníci z jiných měst závidí,“ říká František Svoboda, správce oblíbeného koupaliště.
Pásy podél bazénů, zahrnující
na dva a půl tisíce růží, mají na starosti
dvě pracovní směny. „Ženským jsem
musel nakoupit vysoké svářečské ruka-

dělat plavčíka i člověk ve vyšším
věku. Vloni nám dělal plavčíka senior
ve výborné kondici. Kdybych měl tři
takové! Zodpovědný, klidný, uměl
jednat s lidmi a to je důležité. Už se
párkrát stalo, že plavčíci nenechali
vygradovat případný konflikt. Jsme
blízko hranic s Rakouskem a bohužel
stále více musím myslet i na bezpečnost našich návštěvnic. Na koupaliště
chodí i muži jiné víry než křesťanské,
pro které nejsou ženy rovnocenné.
Plavčíci proto byli proškoleni jednotkou městské policie, aby se ženy
nemusely na plovárně obávat nechtěného fyzického kontaktu,“ vysvětluje
správce znojemské plovárny.

 Se sázení nových borovic v areálu plovárny pomohla zapůjčená technika znojemské
firmy Profi-Gips. Nákup, dovoz i osázení tak vysokých vzrostlých stromů by od renomované firmy stálo asi 100 000 korun. Plovárna vše zvládla za třetinovou cenu. 
Foto: lp

vice, aby mohly záhony plet, což dělají
tak desetkrát za sezónu. Dát sem růže
byla skvělá volba. Často se totiž mezi
bazény a oddechové trávníky sází túje,
rychle rostou do výšky a plocha se tak
stává méně přehlednou. Naopak přes
růže vidí dobře návštěvníci a hlavně
plavčíci, kteří hlídají bezpečnost na celém koupališti,“ vysvětlil František
Svoboda a neopomenul také „své“ ženy
za nelehkou práci v trnitých záhonech
chválit.

Zapojte se do rozvoje města.
Zveme vás na Fórum
Velký sál v budově městského
úřadu na náměstí Armády bude opět
dějištěm dalšího, již čtvrtého diskuzního Fóra Zdravého města.
„V úterý 20. června od 17.00 hodin
jsou všichni občané Znojma a jeho příměstských částí srdečně zváni na Fó-

rum Zdravého města, kde může každý
vyjádřit svůj názor a zapojit se do diskuze o nejpalčivějších problémech
našeho města,“ zve starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Výstupem bude
formulace deseti nejzásadnějších problémů města z pohledu obyvatel (takzvaných 10P), stejně jako vyhodnocení
závěrů z minulého fóra a vyhodnocení
výsledků pocitové mapy.

U osmi tematických stolů mohou
občané hovořit k těmto tématům: občan a úřad, veřejná prostranství a budovy; doprava a infrastruktura; životní
prostředí a odpadové hospodářství;
místní ekonomika a podnikání; kultura a místní tradice, cestovní ruch;
sociální oblast a zdravotnictví; vzdělávání, výchova a sport.
Chybět nebude také
stůl mladých, kde
žáci a studenti budou
moci formulovat problémy napříč všemi výše uvedenými oblastmi. U každého stolu bude garant z městského
úřadu, který účastníkům pomůže problémy formulovat.
Fórum, které je součástí aktivit
Zdravého města Znojma, je každoročně se opakující veřejné projednání, jehož cílem je získat co nejširší zpětnou
vazbu od občanů. 
zp

Nedostatkoví plavčíci
Nedílnou součástí provozu koupaliště jsou vyškolení plavčíci. „Stávají se nedostatkovou pracovní silou.
Být mi dvacet let a dostat na plovárně
nabídku třináct tisíc čistého a stravenky, okamžitě bych po takové
brigádě skočil. Mladí lidé asi nechtějí
pracovat,“ stýská si jindy optimistický správce a dodává, že plavčíkem
nemusí být jen sportovci a študáci.
„Pokud zvládne fyzické testy, může

Kvalita se vyplácí
Znojemská plovárna funguje
již čtrnáctou sezónu, a jak uvedl
její správce, pomalu se blíží doba
finančně náročných generálních
oprav. „Drahá investice do nerezu
se vyplatila, bazény vypadají pořád
skvěle. Určitě vydrží ještě tak třicet
let, ale například rošty podél bazénů
se již budou muset vyměnit a to odhaduji tak na 400 tisíc korun. Nejsme
tak bohatí, abychom mohli kupovat
levné nekvalitní materiály. To se nám
osvědčilo i při nátěrech na dřevěné
lávky mezi bazény,“ vysvětlil František Svoboda, který pohledem kontroloval finální práce před otevřením
návštěvníky vyhledávaného koupaliště. 
lp
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Inzerce

Slavnost vinařů v Retzu – „Das
Fest der Winzer“
48. SLAVNOST
Retzer Weinwoche
an der Weinstraße Weinviertel

Srdečně všechny zveme na slavnost vinařů – Retzer Weinwoche, která
je jedním z vrcholů vinařské sezóny
a kulturního života v Retzu. Od 15.
do 25. června 2017 můžete ochutnat
v zahradě spořitelny 700 nejlepších
rakouských vín z oblasti západního
Weinviertelu a vybrané speciality dolnorakouské kuchyně. Všechna vína
jsou degustována komisí odborníků
a ta nejlepší oceněna jako vítězové
dané odrůdy (Sortensieger), v rámci

VINAŘŮ V RETZU

slavností je udělen i titul „Vinař roku“.
Na své si přijdou milovníci veltlínu
zeleného DAC s typickými pepřovými
tóny i ti, kteří mají rádi víno, které je
více „lieblich“ – tedy sladší. Těšit se
můžete i na hudební kapely, představení jednotlivých obcí regionu Retzer
Land a také doprovodný program pro
děti. Vše v kulisách malebného historického městečka Retz.
Více informací a program jednotlivých dnů: www.retzer-weinwoche.at. PI

26. MAI - 5. JUNI 2016

„Vinařské dny Weinstrasse Weinviertel“

www.retzer-weinwoche.at

IM SPARKASSENGARTEN

15. – 25. ČERVNA 2017

Im einmalig schönen Ambiente
desSPARKASSENGARTEN
Sparkassengartens–
MÍSTO:

von den
Winzern
rundSTANICI
700 feinste
Weine
ZAHRADAwerden
SPARKASSE
NAPROTI
ČERPACÍ
SHELL,
RETZ
aus dem Westlichen Weinviertel
zur Verkostung angeboten.

700 nejlepších vín z oblasti západního Weinviertelu.

BOHATÝ PROGRAM (MIMO PONDĚLÍ A ÚTERÝ)

wein
Die Weinstraße
Die Weinstraße

est
Weinviertel West
Weinviertel W

Programm
Programm

www.retzer-weinwoche.at

www.retzer-weinwoche.at

Donnerstag,47.
4. Juni
– ab 15 Uhr
geöffnet
Programm
Retzer
Weinwoche
16.00 Uhr Eröffnung mit Sortensieger- und
Donnerstag,
4. Juni
– ab 15Ehrung.
Uhr geöffnet
„Winzer
des Jahres“

WinzerInitiative Probus freuen sich auf besonderen Besuch aus
Die Weinstraße Weinviertel und die Generali Winzerdem
Ländle:
Diefreuen
KäseStrasse
kommt
mit
Initiative
Probus
sich aufBregenzerwald
besonderen Besuch
aus
ihren
kulinarischen
naturbelassenen
Kostbarkeiten
nach
dem Ländle:
Die KäseStrasse
Bregenzerwald
kommt mit
Retz.
Sie Käse
vom Feinsten Kostbarkeiten
- von mild bis würzig,
ihrenGenießen
kulinarischen
naturbelassenen
nach
dazu
ein gutesSie
Glas
Wein
der Weinstraße
Weinviertel.
Retz. Genießen
Käse
vomvon
Feinsten
- von mild bis
würzig,
Musik
ausgutes
demGlas
Bregenzerwald
durch den
dazu ein
Wein von der begleitet
WeinstraßeSie
Weinviertel.
Abend.
Weitere
unter: www.weinstrasse.co.at
Musik aus
demInfos
Bregenzerwald
begleitet Sie durch den
Druck
Hofer
Abend. Weitere Inserat
Infos unter:
www.weinstrasse.co.at

16.00 Uhr Eröffnung
mit
Sortensiegerund
– AB
15.00
UHR GEÖFFNETRahmen
DONNERSTAG,
26. Für
5. den
musikalischen
sorgt die
„Winzer des Jahres“ Ehrung.

„Stadtkapelle
16.00Für
Uhr
Eröffnung mitRetz“
Sortensiegerund die
den musikalischen
Rahmen sorgt
Nachmittag
Kinderprogramm
„WinzerRetz“
des
Jahres“ Ehrung.
„Stadtkapelle
Für den
musikalischen
Rahmen
Nachmittag
Kinderprogramm
19.00 Uhr
Musikalische
Unterhaltung
mitsorgt
„BAFF“
die „Stadtkapelle Retz“

19.00 Uhr Musikalische Unterhaltung mit „BAFF“

Nachmittag
Freitag, 5. Juni
– ab Kinderprogramm
17 Uhr geöffnet
18.0019.00
Uhr
Unterhaltung
Freitag,
5.UhrMusikkapelle
JuniMusikalische
– ab 17Röschitz
Uhr
geöffnet mit „BAFF“

18.00 Uhr Musikkapelle Röschitz
20.30 Uhr
Tag der
FREITAG,
27. 5.
– ABGroßgemeinde
17.00 UHR GEÖFFNET Zellerndorf mit der
20.30 Uhr Tag„Trachtenkapelle
der GroßgemeindeZellerndorf“
Zellerndorf mit der
18.00 Uhr
„Musikkapelle Röschitz“
„Trachtenkapelle Zellerndorf“

20.30 Uhr 6. Juni
Tag der Großgemeinde
Samstag,
– ab 15 UhrZellerndorf
geöffnetmit der
„Musikkapelle
Zellerndorf“
Samstag,
Juni
– ab Kinderprogramm
15 Uhr geöffnet
15.30 Uhr 6.Nachmittag

15.30 Uhr Nachmittag Kinderprogramm
SAMSTAG,
28. Tag
5. der
– ABGroßgemeinde
15.00 UHR GEÖFFNET Retzbach mit der
17.00 Uhr
17.00 Uhr
der Großgemeinde
Retzbach mit der
Unterretzbach”
15.30Tag
Uhr„Trachtenkapelle
Nachmittag Kinderprogramm
„Trachtenkapelle Unterretzbach”
Tag der Großgemeinde
RetzbachFetzer“
mit der
20.0018.00
Uhr Uhr
unterhalten
Sie „Die Jungen
20.00 Uhr unterhalten
Sie „Die Jungen
Fetzer“
„Trachtenkapelle
Retzbach“

9. Weinberglauf

Foto: Schleich
Foto:
Schleich

46. Retzer Weinwoche
Herzlich
46. Retzer Weinwoche
Herzlich

Dienstag, 9. Juni – ab 18 Uhr geöffnet
www.retzer-weinwoche.at
„Jam-Session“ by Musikschule Retz
Dienstag, 9. Juni – ab 18 Uhr geöffnet
„Jam-Session“
byUHR
Musikschule Retz
MITTWOCH,
1. 6. –10.
AB 18.00
Mittwoch,
JuniGEÖFFNET
– ab 18 Uhr geöffnet
Vom
Session“
by Musikschule
Ein„Jam
Abend
bei Wein
& KäseRetz
Mittwoch, 10.
Juni
– ab 18 Uhr geöffnet
Kulinarische Kostbarkeiten von der KäseStraße steht

Willkommen
Willkommen

48. VINAŘSKÉ
47. Retzer
DNY VWOCHE
RETZU

Mittwoch, 10. Juni 2015 ab 18 Uhr:
Ein
Abend10.
beiJuni
Wein
& Käse
Mittwoch,
2015
ab 18 Uhr:
Die
und die Generali
Ein Weinstraße
Abend beiWeinviertel
Wein & Käse

im Retzer Land

20.30 Uhr7. Juni
„Willy &–Poor
Sonntag,
ab Boys“
15 Uhr geöffnet
Sonntag,
Juni – ab Kinderprogramm
15 Uhr geöffnet
15.30 Uhr 7.Nachmittag

Sonntag, 12. Juni 2016, ab 10 Uhr

Retz-Hauptplatz www.weinberglauf.at

Foto: Schleich
Foto: Schleich

15.30
Uhr 29.
Nachmittag
Kinderprogramm
SONNTAG,
5. – AB 15.00
UHR GEÖFFNET
17.0015.30
Uhr Uhr
Tag der
Stadtgemeinde
Hardegg mit der
Nachmittag
Kinderprogramm
17.00 Uhr
Tag der Stadtgemeinde
Hardegg mit der
„Burgmusik Kaja“
Kaja“
17.00„Burgmusik
Uhr
Tag der
Stadtgemeinde Hardegg mit der

„Grenzlandkapelle Hardegg“

Montag,
Juni
– veranstaltungsfrei
Montag,
8. 8.
Juni
– veranstaltungsfrei
MONTAG, 30. 5.
DIENSTAG, 31. 5.

www.marzek-group.com
www.marzek-group.com
+43
2252
90500
+43
2252
90500

– VERANSTALTUNGSFREI

– VERANSTALTUNGSFREI

Vom 04. bis 14. Juni
steht Retz ganz im
04. bis 14. Juni
Zeichen des Weines. Die
Retz ganz im
Weinwoche ist ein besonZeichen des Weines. Die
derer Höhepunkt im
Weinwoche ist ein besonRetzer Kulturleben
und
derer Höhepunkt
im
der „Dorfmusik Hadres“
für die Besucher
Musik ausmit
Vorarlberg.
Retzer Kulturleben
und eine gute
Donnerstag,
11. Juni – ab 18 Uhr geöffnet
Gelegenheit,
die Weine der
für
die
Besucher
eine gute
20.00 Uhr
Bezirksweinbauverbandes
Donnerstag,
11.– des
Juni
– ab
18 Uhr geöffnet Haugsdorf
FREITAG,
3. 6.Tag
AB
16.00
UHR
GEÖFFNET
Region
kennenzulernen.
Gelegenheit,
die Weine
der
mit
dem „Musikverein Untermarkersdorf“
20.00 Uhr16.00
TagUhr
des
Bezirksweinbauverbandes
Haugsdorf
einmalig schönen Ambiente des Sparkassengartens
Bezirkstreffen des Pensionistenverbandes
Region Im
kennenzulernen.
mit dem „Musikverein Untermarkersdorf“
werden
von den
Winzerndes
rund
700 feinste Weine aus dem
Im einmalig
schönen
Ambiente
Sparkassengartens
Freitag,
Juni – ab 16 Uhr geöffnet
17.00 Uhr 12.
„Windmühlenecho“
Westlichen
Weinviertel
Verkostung
Alle
werden von
den Winzern
rund 700zur
feinste
Weine ausangeboten.
dem
16.00 12.
Uhr Juni
Bezirkstreffen
desgeöffnet
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BAU & GARTENMARKT

2070 RETZ

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
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Gebietsvinothek Weinviertel GmbH
Gebietsvinothek Weinviertel GmbH
2070 Retz | Hauptplatz 4-5
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F: 02942/20188
F: 02942/20188
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www.weinquartier.at

vypisuje výběrové řízení na pozici

HOLLABRUNN
HOLLABRUNN
28.03.17 18:13

02.05.17 15:11

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
PRO NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KLUB COOLNA VE ZNOJMĚ

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

Podmínky: vzdělání pro sociálního pracovníka, trestní bezúhonnost, práce
v klubu i v terénu, zájem o problematiku práce s mládeží ve věku 11–26 let,
empatie, schopnost samostatné i týmové práce, znalosti práce na PC
Nabízíme: PP na celý úvazek, další vzdělávání v oboru, nové praktické
zkušenosti, možnost seberealizace, práce pod supervizí
Nutnou podmínkou je strukturované CV a motivačního dopis (max. A4),
vše zaslané do 20. 6. 2017 na radka.ruzickova@znojmo.charita.cz
Vybraní uchazeči budou kontaktováni e-mailem nebo telefonicky, aby se dostavili
k osobnímu pohovoru. Kontaktní osoby: Mgr. Robert Knebl – tel. 739389275 –
vedoucí služby, Mgr. Radka Růžičková – tel. 604 294 189.
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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

Firma Dřevoartikl
hledá pracovní pozice
TESAŘ, TRUHLÁŘ, MONTÁŽNÍ
PRACOVNÍK
Bližší informace najdete na www.
drevoartikl.cz v záložce „Kariéra“,
popřípadě na tel. 602 441 912,
Ing. Benák, nebo emailu benak@
drevoartikl.cz

BMTI ČR s.r.o., pobočka Miroslav
hledá kolegu/kolegyni na pozici
PROJEKTANT BEDNĚNÍ / LEŠENÍ
Požadujeme: SŠ/VŠ technického
směru, znalost programu AutoCAD
a MS Office, uvítáme NJ (není
podmínkou)
Nabízíme: práci na plný úvazek,
stravenky, zajímavé platové
ohodnocení
V případě zájmu zašlete životopis na:
martina.hornackova@bauholding.com,
tel. 515 282 032.

PRÁCE V RAKOUSKU

EXCALIBUR CITY
pro provozovny Hatě/ Hevlín
- KUCHAŘE/ KUCHAŘKY
- PIZZA – KUCHAŘE/KUCHAŘKY
- POMOCNÉ KUCHAŘE/ KUCHAŘKY
- SERVÍRKY/ ČÍŠNÍKY
BRIGÁDNÍKY: bar/ kuchyň
Nabízíme: stravu zdarma,
zaměstnanecké výhody
Životopisy zasílejte na:
monika.bulinova@excaliburcity.com,
tel. 515/ 206 378
EXCALIBUR CITY hledá
BRIGÁDNÍKY NA POKLADNU
práce o víkendech, doprava zajištěna,
strava zdarma, 130 Kč/hod. Kontakt:
Petr Šrubař, tel. 724 724 204, petr.
srubar@excaliburcity.com

Firma Tonality Communications
hledá do týmu se sídlem v Retzu
GRAFICKÉHO DESIGNERA
zkušenost v programech Adobe,
spolehlivý, flexibilní a všestranný
výborná znalost NJ, AJ
Plat € 1.428,90
Žádost (s životopisem a referencemi
z předchozího zaměstnání) zašlete
na Nicolas Thal, nt@tonality.at
Firma Julius Kiennast hledá
VEDOUCÍHO SKLADU
Vyřizování objednávek, kontrola
kvality se zaměřením na výdej
zboží, administrativní práce. Víceleté
zkušenosti s vedením spolupracovníků.
Znalosti systémech zajištění kvality (IFS
apod.). Znalosti ve zpracování dat.
Minimální hrubá mzda od € 1.600/měs.
Písemnou žádost s životopisem
a fotografií na: Firma JULIUS KIENNAST

MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LOUKA ZNOJMO
hledá

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

Lebensmittelgroßhandels GmbH.
z. H. Fr. Silvia Schuh
Hauptplatz 7, 3571 Gars am Kamp
Tel. 02985 / 30200 – 305
silvia.schuh@kiennast.at
Ref.-Nr. 04/17
Firma Julius Kiennast hledá
ŘIDIČE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
na PP pro centrum sídlící v Gars
am Kamp. Expedice objednávek
po Rakousku. Dokončené základní
vzdělání, ŘP C+E, C 95 (průkaz profesní
způsobilosti). Flexibilita, spolehlivost
a odolnosti vůči zátěži. Víceleté profesní
zkušenosti výhodou. Dobrá znalost NJ.
Měsíční plat od €1.702 (hrubý příjem)
+ prémie dle kolektivní smlouvy.
Žádost s fotografií a životopisem
na adresu: Firma JULIUS KIENNAST
Lebensmittelgroßhandels GmbH
Herrn Ing. Gerald Kiefer
Wiener Straße 635, 3571 Gars am Kamp
Tel.: 02985/30200-400
Email: gerald.kiefer@kiennast.at
Ref.-Nr. 05/17
Firma Julius Kiennast hledá
VEDOUCÍHO SKLADU
Povinnosti: Shromažďování objednávek
pomocí skenovacího přístroje
a přeprava zboží po skladu. Příprava
zboží.
Požadavky: Flexibilita ohledně pracovní
doby. Pracovní nasazení a spolehlivost.

SPOLEČNOST
AK DENT, S.R.O.
ZUBNÍ ORDINACE
MUDR. KLEJDUSOVÉ

Požadavky: dobrý zdravotní stav,
osvědčení (akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy)

HATĚ, HEVLÍN, MIROSLAV

Kontakt: Městská plovárna Louka Znojmo, tel. 736 656 684.

ZDRAVOTNÍ SESTRY

hledá

na HPP (praxe není podmínkou)

OBLASTNÍ CHARITA ZNOJMO
hledá

do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Coolna ve Znojmě

DVA PRACOVNÍKY PRO DLOUHODOBĚJŠÍ SPOLUPRÁCI
Vhodné pro studenty!

Nabízíme: práci s dětmi, dospívajícími v klubu či v terénu, DPP,
možnost přivýdělku, praxe v oboru, profesní rozvoj
Požadujeme: minim. 18 let, trestní bezúhonnost, aktivní přístup
Strukturovaný životopis zašlete na: coolna@znojmo.charita.cz – vedoucí
Mgr. Robert Knebl, tel. 739 389 275 nebo Mgr. Radka Růžičková,
radka.ruzickova@znojmo.charita.cz, tel. 604 294 189.

ZUBNÍ LABORANTY
na HPP do laboratoře nové zubní
kliniky v Miroslavi
Požadujeme:
vysoké pracovní nasazení, pečlivost,
spolehlivost, korektnost, znalost NJ.
Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, práci
v moderním prostředí úspěšné firmy

Zkušeností s prací ve skladu.
Nabízíme: Zajímavá pracovní nabídka.
Spolehlivé a jisté pracovní místo.
Odměna odpovídající výkonu práce.
Plný pracovní úvazek: 38, 5 hod./týdně,
měsíční plat od € 1.528 (+ prémie dle
výkonu)
V případě zájmu zasílejte písemnou
žádost s fotografií na:
Firma JULIUS KIENNAST
Lebensmittelgroßhandels GmbH.
z.H. Herrn Karl Dittrich
Wiener Straße 635, 3571 Gars am Kamp
Tel.: 02985/30200-445
karl.dittrich@kiennast.at
Úklidová síla
Reinigungskraf
ISS Austria Holding GmbH
Laa a.d. Thaya 45 km
+43 57 400 Michaela Schauer
NJ, práce na 18 hod. týdně, směny
(6:00-9:00 hod.)
Obsluha čerpací stanice
TankwartIn
ENI Tankstelle
Horn 45 km
+43 660 523 7227 Frau Haas
NJ, osobní nasazení, spolehlivost.

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!

Kontakt, kam můžete zaslat CV:

Práce není na HPP.
Máte-li zájem o přivýdělek, pište na
info@agenturaslunicko.cz

miroslav.akdent@volny.cz

www.agenturaslunicko.cz
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Znojmo vstupuje do nové sezóny s novinkami
Děti obsadí parky i náměstí Vinobraní bude více historické
V sobotu 27. května od 10.00
do 17.00 hodin zde najdou dětské
atrakce a oblíbená číslovaná stanoviště s úkoly, za jejichž splnění dostanou vždy odměnu (výdej soutěžních
kartiček bude do 16.00). Dále uvidí ukázky slaňování, složky
Integrovaného záchranného
systému – tedy hasiče, policisty i zdravotníky, také zástupce Městské policie Znojmo.
O zábavu se postarají vystoupení kroužků Střediska volného času Znojmo, skupinové
bubnování Barevná symfonie s boomwhackers, kejklíři
na chůdách a připraven je
také piknik zóna s cukrovou
vatou, ledovou tříští a cukro Na Dětském dni je vždy co objevovat.  Foto: Archiv ZL vinkami.lp

Děti od nejmenších po náctileté
obsadí Dolní park, Hradební příkop,
Střední park a Komenského náměstí.
Všude na těchto místech pro ně pracovníci Znojemské Besedy zorganizovali Dětský den.

O největší novinku je obrovský zájem
Expozice pivovarnictví, kterou zase mohou těšit na bonus v podobě
město ve spolupráci s Národním ze- zvýhodněné exkurze do Znojemského
mědělským muzeem a společností městského pivovaru.
Heineken otevřelo na konci dubna,
V Expozici pivovarnictví v ulici
přilákala během prvních pár dnů té- Hradní je otevřeno denně od 9.30
měř 750 návštěvníků. Zájem je tak do 17.30 až do konce října. Vstupenky
obrovský.
je nutné zakoupit v TIC na Jižní příExpozici pivovarnictví zařadilo měs- stupové cestě ke znojemskému hradu.
to Znojmo na do akce Brány památek Vstupné je 60 korun, snížené 40 korun,
dokořán. „Chtěli jsme novou expozici co rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti)
nejvíce zpropagovat, proto jsme zvolili je 150 korun. Provozovatelem expomodel, kdy první dva dny byl vstup zdar- zice je Znojemská Beseda. Více na
ma. Jsem rád, že si cestu do naší nové www.expozicepivovarnictvi.cz.  zp
chlouby našlo tolik lidí,“ komentuje návštěvnost
starosta Vlastimil
Gabrhel.
Dominantou expozice je
původní technologické zařízení
z roku 1930, jehož
majitelem je společnost Heineken.
Návště v ní k s e
v expozici dozví
i spoustu zajímavého o historii pivovarnictví v regionu, seznámí se
se surovinami pro
výrobu piva i se
způsobem vaření
piva od historie
po současnost.
Dětské návštěvníky provede Pivní
kvasinka. Dospě-  S návštěvou nové Expozice pivovarnictví získáte i slevu na čepolí návštěvníky se vané Znojemské pivo podávané na TeraZe u rotundy.  Foto: Archiv ZL

Z celkových třinácti scén letošního Znojemského historického
vinobraní (15.–17. září) bude šest
zaměřeno striktně na historii. Další ovládnou divadelní a hudební
představení.
Novinka Historická krčma na hradě nabídne pokrmy z doby Jana Lucemburského. Mezi hosty se budou
proplétat tanečnice či šermíři, aby
vystoupením dodali na dobové atmosféře. „Našim přáním je, aby si hosté
po všech stránkách vychutnali středověký gastronomický zážitek. A jako
suvenýr si třeba odnesli dřevěnou lžíci
s logem vinobraní, kterou si tu budou
moci zakoupit,“ přibližuje novinku
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, pořadatele Znojemského historického vinobraní.
Krále opět ztvární známý herec
Miroslav Hrabě, avšak představitelkou Elišky Přemyslovny se nově
stane Michaela Filipová. Ta předešlých osm let figurovala v průvodu
jako princezna Anna. Její povinností
mimo jiné bude mezi přihlížející dav
rozhazovat deset tisíc pamětních
mincí s motivem Louckého kláštera.

Návštěvníci vinobraní se mohou
těšit na rytířské turnaje, uličku chudiny, netradiční ochutnávku Víno
všemi smysly nebo středověkou hudbu v ulicích. Z programu hudebních
scén uveďme jména jako Bohouš Josef
a Burma Jones, Yo Yo Band, Mňága
a Žďorp, Vašo Patejdl, Rybičky 48,
Ewa Farna či Vojtěch Dyk & B-SIDE
BAND. Na alternativní scéně Na Káře
zahrají Švihadlo, Mucha nebo Boris
Carloff. Zůstanou zachovány i dvě
ryze vinařské scény – rozlehlá a populární s vinaři VOC Znojmo u rotundy
sv. Kateřiny a menší, komornější
na Vinném trhu.
Novou podobu získá i hlavní
pódium na Masarykově nám. Změn
dozná i program v hradebním příkopu, na scéně určené dětem. Těšit se
mohou na interaktivní zábavu lovení
draků. A zachovány zůstávají i odpočinkové zóny. 
lp
Na YouTube
města Znojma
najdete i krátkou
videopozvánku.

Nejen letos bude Znojmo chutné
Nosným mottem
Znojma v oblasti turistického ruchu se letos
stává slogan #znojmochutna.
„Když jsme vymýšleli, jak Znojmo v souvislosti s naším novým
tahákem – Expozicí pivovarnictví –
propagovat, došli jsme k závěru, že
nechceme prezentovat jen samotnou
expozici a pivo, ale chceme představit město Znojmo jako místo, které
si vychutnáte všemi smysly,“ uvádí
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, která má podporu cestovního
ruchu na starosti. „Máme lahodná
vína, výborné pivo, město je proslulé
okurkami, památkami a jeho celkovou historickou podobou, navíc
ho obklopuje překrásná příroda
a konají se tu vyhlášené kulturní
akce. A za tím vším k nám turisté
jezdí,“ doplňuje Koudela. Hlavními
komunikovanými tématy tak budou:
víno, pivo, okurky, památky, příroda
(turistika, vodáctví) a kulturní akce.
Pro propagaci město zvolilo
moderní způsob: slogan v podobě
hashtagu. „Souvisí to nejen s tím, že
velká část propagace bude probíhat

přes sociální sítě, ale také s tím,
že jsme chtěli dát Znojmu novou,
moderní a neotřelou tvář. Navíc jde
o jednoduše pochopitelný a zapamatovatelný slogan,“ doplňuje Koudela.
Motto #znojmochutna tak brzy potkáte na billboardech u vybraných
úseků dálnic a na nádražích v Brně,
Břeclavi, Ostravě, Pardubicích, Praze
a Přerově.
Pro jasnou komunikaci bude sloužit nový propagační materiál a byla
zaregistrována také nová doména
www.znojmochutna.cz. Podstatná část
kampaně bude realizována přes sociální sítě, především pak přes Instagram
znojmochutna. „Chceme, aby sami návštěvníci, ale i místní, utvářeli podobu
této kampaně sdílením svých zážitků
z města Znojma a jeho okolí,“ dodává
Koudela. Kampaň bude Znojemská
Beseda dále rozvíjet a dlouhodobě s ní
pracovat.
jch, lp
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Zábava se ve slunečných dnech teprve rozjíždí

Na Pivních slavnostech se vždy dobře žije i pije
„Kde se pivo vaří, tam se dobře
daří…“ zpívá se ve známé písničce.
A ve Znojmě se pivo nejen vaří, ale
dobře se i daří. Přesvědčit se o tom
může každý návštěvník letošních Pivních slavností 2017.
Třetí ročník vyhledávané lidové
zábavy vypukne v sobotu 10. června
v centru města v blízkosti areálu pivovaru. Pivní svátek zorganizovalo město
Znojmo a Znojemská Beseda za spolupráce dvou generálních partnerů Znojemského městského pivovaru a pivovaru Heineken. Prodejní stánky obou
tak najdou vyznavači zrzavého moku
na Horním i Václavském náměstí.
Na ulici Přemyslovců je doplní stánky
Hasičského pivovaru Bítov a znojemského pivovaru U Šneka.
Hned do dvou pivních hospod se
budete moci podívat na Horním náměstí, na kterém ve 14.00 hodin odstartuje
i hudební program. Na pódiu se vystří-

ba Ovoce nebo Jaksi Taksi, ale i další.
Zábavy i piva bude určitě dostatek a ten,
kdo přijde, si tak bude moci zanotovat
další slova v úvodu zmíněné písničky…
kde se pivo pije, tam se dobře žije.  lp
Program
Horní náměstí
moderuje Tomáš Kraus
14.00 The Fialky
16.00 Medvěd 009
18.00 Walda gang
20.00 Arakain
22.00 Wohnout

 Pivní slavnosti se ve Znojmě vždy těší velkému zájmu lidí a tak pivovary už stojí s dobře
vychlazeným mokem na startu.
Foto: Archiv ZL

dá pět kapel s hvězdným Wohnoutem
v závěru. A pokud by někomu k pivku
tahle muzika neseděla, stačí se přesu-

nout jen o pár metrů vedle na Václavské
náměstí. I tady bude od 13.00 hodin
připravené pódium, uslyšíte z něho tře-

Václavské náměstí
moderuje Vojtěch Čabala
13.00 Louty
15.00 Civilní Obrana
17.00 Ovoce
19.00 Quattro Buggy
21.00 Jaksi Taksi

Extreme 790 znamená sport,
Na Dyji lákají kvalitnější
celodenní program i after party tábořiště i vodácký autobus
Druhý ročník závodu ve výběNa Horním náměstí proběhne kohu na radniční věž – Znojmo Extre- lem 18.00 hodiny vyhlášení výsledků
me 790 – odstartuje 17. června.
závodu a předání cen.
Organizátoři slibují nejen skvělé
Na náměstí bude po celé odpolesportovní výkony, zábavu pro fanoušky, dne, díky spolupráci s kampaní Znodoprovodný program pro děti i večerní jemsko na dřeň, kooperující s Nadací
after party na Horním náměstí. „Závod pro transplantace kostní dřeně, možné
Znojmo Extreme 790 má být hlavně zaregistrovat se do registru dárců kostní
příjemně stráveným dnem pro závodní- dřeně. Startovné závodu šlo totiž přímo
ky i jejich rodiny a fanoušky. A tak dou- na účet Nadace, které tak bude předán
fám, že vše dobře dopadne, počasí nám pouze symbolický šek.
bude přát, nikdo se nezraní – přece jen
After party na Horním náměstí
jde o závod v extrémních podmínkách začne v 17.00 a vystoupí Cimbálová
a všichni si tento den užijí,“ komentuje muzika Veltlínek, Taneční studio M+M,
akci místostarosta Jan Grois.
Taneční country skupina Zuzana a MiZávodní listina Znojmo Extreme ghty Shake. Hlavním hudebním hostem
790 je zaplněná do posledního místa. večera bude mladá rapperka SharkaSs
Start závodu je ve 13.00 hodin na Obro- s bubeníkem. O další hudební produkci
kové ulici. „Běžce bude možné sledovat se ve volných chvílích od začátku after
na velkoplošné obrazovce a nabídneme party až do jejího konce ve 23.00 postai online přenos na internetu. Vloni se rá DJ Rádia Blaník. 
zp
nám tento koncept osvědčil,
pro diváky to bylo atraktivní.
A tak jsme televizi vyměnili
na velkoplošnou obrazovku,
abychom fanouškům nabídli ještě lepší emoce,“ dodává
za spoluorganizátory Rabbits
Znojmo Jakub Šigut. Chybět
nebudou ani stánky s občerstvením, pro děti nafukovací hrad od Znojmo Knights
nebo malování na obličej
s Kinderweltem.
 Těsně před startem. 
Foto: Archiv ZL

Kdo chce strávit víkendy aktivně, ať určitě
vyrazí na Dyji. Ideální je
řeka Dyje k výletu pro
rodiny s dětmi.
„Lidé rádi tráví dovolenou aktivně.
Ve Znojmě se mohou
vydat nejen na cyklovýlet nebo na procházku
do Národního Podyjí, ale meandr y řeky
Dyje nabízejí krásný
výlet po vodě až k Novomlýnským nádržím.  O vodácké řece Dyji referovala už několikrát také Česká
Foto: Archiv ZL
Vodáctví radnice pod- televize. 
poruje již několik let
právě s ohledem na rozšiřování nabíd„Novinkou je letos i vodácký autoky pro turisty,“ říká starosta Znojma bus, který o víkendech vodáků zajistí
Vlastimil Gabrhel. Pro lepší sjízdnost dopravu zpět do Znojma. Jezdí na trařeky nechalo město Znojmo před se Hevlín–Hrádek–Krhovice–Tasovice
třemi lety vybudovat tři skluzavky, a Znojmo. Je to možná paradox, ale
ve spolupráci s Vodáckým oddílem díky vodáckému autobusu jsme mohli
Neptun vybudovalo tábořiště v Krho- zlevnit cenu dopravy, neboť nám to
vicích a Hrádku. V Krhovicích letos umožnilo lepší organizaci dopradíky dotaci Znojma dostanou vodáci vy,“ dodává s úsměvem David Gros
splachovací záchod, díky pracovní- z Půjčovny lodí Dyje. Lepší bude také
kům Půjčovny lodí Dyje se zase budou vodácké značení řeky, na trase mají
moci těšit na odstavné parkoviště, přibýt nové tabule – kilometrovníky.
tekoucí pitnou vodu, elektřinu i stánek „Nově budeme nabízet také typické
s občerstvením. Vodáci zapracovali vodácké suvenýry – stylové tričko či
také na rozšíření tábořiště, a tak se hrneček. Z výletu si tak návštěvníci odsem pohodlně vejde asi 80 stanů. nesou nejen krásný zážitek, ale i něco
V Hrádku také najdou více toalet.
na památku,“ doplňuje Gros. 
zp
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Ve Znojmě pracují dvě dobrovolnická centra
Dobrovolnické centrum ADRA
Znojmo vysílá proškolené dobrovolníky do sociálních a zdravotních organizací a zajišťuje pomoc sociálně ohroženým dětem v programu Pět P.
Smyslem práce dobrovolníků není
nahradit zaměstnance zařízení, do kterého dobrovolníci docházejí, ale přinést
klientům něco navíc. Dobrovolníci společně s klienty chodí na procházky, jezdí
na výlety, hrají společenské hry, čtou
si, malují, povídají si a přináší nové
podněty, zajímavé aktivity a kontakt
s veřejným děním. Dobrovolníci jsou
zdarma proškoleni, pojištěni a po dobu
výkonu činnosti jim dobrovolnické centrum poskytuje potřebné zázemí. Pod
dobrovolnickým centrem také funguje
humanitární sklad, který je vybaven
přístroji na odstraňování povodní, krizových či havarijních situací a slouží
občanům na Znojemsku.
Zájemci o dobrovolnictví se mohou hlásit na adrese DC ADRA – Veselá 20, Znojmo, tel. 607 144 090,
znojmo@adra.cz, www.adraznojmo.cz.

Dobrovolnické centrum Oblastní
charity Znojmo (dále jen Centrum) poskytuje profesionální i dobrovolnickou
pomoc v oblasti sociální a zdravotnické
péče na Znojemsku a organizuje humanitární pomoc v zahraničí, převážně
na Ukrajině. Dobrovolnické centrum
bylo založeno v roce 2000 a je držitelem
akreditace Ministerstva vnitra.
Centrum je přijímající organizací,
která nabírá dobrovolníky, eviduje je
a připravuje je na výkon dobrovolnické
služby pouze ve službách znojemské
Charity. Ti pak působí v sociálních
službách pro nejrůznější cílové skupiny: sociálně znevýhodnění, děti, mládež, osoby ohrožené závislostí, senioři,
zdravotně znevýhodnění, nevyléčitelně
nemocní a umírající v rámci hospicové
péče a další. Dobrovolnickou službu
vykonávají studenti, dospělí i senioři.
Kontaktní místo je Oblastní charita
Znojmo, Dobrovolnické centrum, Dolní Česká 1, Znojmo, tel. 736 529 392,
dobrovolnici@charita.znojmo.cz,
www.znojmo.charita.cz.rs

Senioři úspěšně absolvovali
Univerzitu třetího věku
V rámci Univerzity třetího věku
Masarykovy univerzity připravilo
Centrum sociálních služeb Znojmo
pro klienty seniorského domova kurz
Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí.
Minulý měsíc obdrželo třináct
absolventek osvědčení z rukou Barbory
Haškové, manažerky pro koordinaci celoživotního vzdělávání na Masarykově
univerzitě.
Poblahopřát přišel seniorkám
i místostarosta Znojma Jan Blaha, který
uvedl: „Cílem vzdělávání je, řečeno Komenským, bystrý rozum, pevná vůle

a dovednosti. Tento cíl byl beze zbytku
ve vašem případě splněn. Vážím si
vašeho rozhodnutí jít do toho, nezůstat
pasivními seniory. Vaše studium je
i osvětou pro mladé. Je příkladem, co
znamená celoživotní vzdělávání.“
Slavnostní ráz předávání absolventských osvědčení podtrhlo i vystoupení
znojemského pěveckého sboru Carmina Clara. Univerzita třetího věku
reflektuje zájem starších lidí s chutí
a vůlí smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky ze světa
vědy a současně se seznamovat s lidmi
a odborníky z praxe. 
lp

 Vzdělávání je celoživotní náplní aktivních seniorů. 

Foto: Archiv ZL

Bezplatné obědy půjdou
i do čtyřech základních škol
škol v Jihomoravském kraji. Tímto
škola poskytne dítěti možnost zůstat
v odpoledních hodinách, účastnit se
zájmových aktivit a zapojit se do kolektivu. Zároveň tak kontroluje docházku,
neboť pravidelná docházka je jedna
z podmínek poskytnutí financí.
Už potřetí využijí projektu ZŠ Mládeže, ZŠ a MŠ Pražská a ZŠ JUDr. J. Mareše, poprvé se připojí i MŠ nám. Armády. Školám ani městu, jako zřizovateli,
nevzniká žádná povinnost spolufinancování. Výdaje projektu jsou hrazeny z 85 % z Fondu evropské
pomoci nejchudším osobám
(FEAD) a z 15 % z prostředků
státního rozpočtu.
Je třeba vyzdvihnout smysluplný projekt, ať už vzhledem
k jeho charakteru, cílové skupině, které pomáhá, nebo i finanční nenáročnosti pro školy.
Podrobné informace o projektu
naleznete na webových stránkách Jihomoravského kraje
Foto: Archiv ZL nebo MPSV.
pm

Způsob, jak pomoci rodinám
v těžké životní situaci, nalezly znojemské školy, a to zapojením do projektu
Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou.
Ve Znojmě se do projektu přihlásily
čtyři školy a ve školním roce 2017/2018
tak pomohou téměř sedmdesáti dětem.
Cílem projektu je zajistit dětem ze
sociálně a ekonomicky slabých rodin
pravidelnou kvalitní stravu ve školních
jídelnách mateřských a základních

 Zdravá strava je základ.

Přínos psychologů ve školách
Pět znojemských základních škol
projevilo před třemi lety zájem o odborníka, který by pravidelně působil
přímo na půdě škol, zapojil se do života
dětí, a tak napomáhal řešit problémy
jednotlivců i třídních kolektivů. Vedení
města myšlenku podpořilo a v roce
2015 tak začal fungovat projekt Psychologové do škol.
Zapojily se do něho základní školy
Václavské náměstí, Pražská, Mládeže, Prokopa Diviše v Příměticích
a JUDr. Josefa Mareše.
S odstupem času vyhodnocují školy
projekt jako přínosný. Práci psychologa
zhodnotil ředitel ZŠ na Václavském nám.
Vladimír Pařízek: „Dochází do vyučování a sleduje žáky, kteří potřebují pomoc.
Doporučuje nám vzdělávací opatření.
Je taky dostupnější než psycholog
v pedagogicko-psychologické poradně
a poskytuje okamžitou intervenci.“
Podle ředitelky ZŠ Mládeže Romany Loydové zvýšil projekt samotnou
kvalitu školy v oblasti poradenství:
„Stále častěji provádí psycholožka osobní intervenci, obracejí se na ni nejen
žáci, ale i rodiče. Většina učitelů si její
přítomnost ve škole pochvaluje a oceňuje přínos v práci se třídou,“ chválí
působení psycholožky ředitelka.
Dvojí práci měl psycholog v ZŠ
a MŠ Pražská. V rámci MŠ se jednalo
o dlouhodobou práci se zaměřením
na problémy v chování a se zvládáním

emocí, kdežto v ZŠ byla dlouhodobá
práce věnována především poruchám
učení, výchovným, rodinným a osobním problémům. Díky mapování
vztahů ve třídách dokázal psycholog
usnadnit práci pedagogům a působil
tak preventivně například v problematice šikany.
Projekt ale provází i úskalí. Na ZŠ
JUDr. Josefa Mareše působila psycholožka ve školním roce 2015/2016. Po ukončení spolupráce má škola problém sehnat
náhradu. Dalším je poskytování služeb
pouze dva dny v týdnu: „Vzhledem k celkovému vysokému počtu žáků na škole
a s přihlédnutím k narůstající potřebě
služeb psychologa je nezbytné, aby byl
specialista ve škole přítomen každý den,“
konstatovala Eva Hubatková, ředitelka
ZŠ JUDr. Mareše.
Město do projektu Psychologové
do škol investuje ročně 750 000 Kč, jako
zřizovatel školám poskytuje finanční prostředky, které pokryjí náklady
na zaměstnání psychologa na poloviční
úvazek. Školy mají možnost získat další
finance z projektů EU, i s ohledem na to
již navýšení financování není v plánu.
Suma sumárum, dá se říci, že jde o projekt pozitivně hodnocený s přínosem pro
všechny, kterých se dotýká, ať už jsou
to žáci, pedagogové nebo celé rodiny.
Okamžitá intervence, prevence, zvýšení
efektivity poradenských služeb a hlavně
pomoc na správném místě. 
pm
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Studenti pro nás otevřeli Čokoládová Finka
kufříky vzpomínek
upekla máslové slzy
S t u d e n t i z n o j e m s ké
střední školy GPOA připravili
výstavu, která návštěvníkům
dovolí otevřít cizí kufříky
ukrývající vzpomínky.
Pod názvem Reminiscenční kufříky se skr ývá
autorská v ýstava, kterou
mladí lidé vytvořili k podpoře mezigeneračních vztahů
mezi senior y a vnoučaty.
Do jednotlivých vystavených
kufrů vložili předměty evokující vzpomínky našich babiček
a dědů. Ti při pohledu na ně
mohou pak začít vyprávět
svým potomkům o veselé
i méně radostné době jejich
mládí.
Reminiscenční kufříky
si můžete prohlédnout v aule
GPOA na ulici Dolní Česká
ve Znojmě do 29. května.
Výstava je bezplatně přístupná
všem zájemcům vždy od 9.00
do 13.00 hodin. 
lp

 Obsahy kufříků odkrývají vzpomínky na bezstarostné mládí i dobu smutnější. Tento například je
vyzdoben milostnými dopisy, které psal dědeček jisté
krásné babičce. 
Foto: lp

V prostorách školy na ulici Dolní Česká se 13. června uskuteční také
projekt Chceme být zdraví, zaměřeny na děti z mateřských škol. Při příznivém počasí je naplánován do hradní příkopu. GPOA také spolupracuje
s Jihomoravským muzeem Znojmo a to 20. a 21. června na aktivitě Hurá
na prázdniny, určené dětem na prvním stupni základních škol.

Studenti znojemských škol jezdí pro ni byly i bramboráky a lokše. Obojí
na zkušenou do světa a ze světa se znala z domova, jen se tam dělají trochu
jezdí i do Znojma.
jinak. Na oplátku upekla finské koláče.
Jde o výměnné pobyty a několik fin- Domácí recept nazvala Emillyny másských studentů hostila také SOŠ a SOU lové slzy, protože máslo z důlku koláče
na Přímětické ulici. Pracovali ve školce, vytéká jako slzy. „Máte to tu krásné,“
v kadeřnictví i v kuchyni. Jednou z nich řekla, než odjela, a slíbila, že se do Znobyla i sympatická Finka snědé pleti. jma vrátí. 
lp, Anna Černá
„Můj tatínek je Afričan
a maminka Ruska. Oba ale
žijí a pracují ve Finsku, a tak
jsme Finové,“ vysvětlila
s odzbrojujícím úsměvem
Emilly. Jejím oborem je
už třetím rokem kuchař –
číšník. „A moc mě to baví.
Ráda bych po zkouškách
zkusila jít ještě na univerzitu a chtěla bych studovat
obor managament – hotelnictví,“ svěřila se usměvavá
studentka. Mezi znojemskými učni a studenty se
rozhodně neztratila. Vyzkoušela si, jak se zadělává
na české buchtičky s vanilkovým krémem, které jí
velmi chutnaly a zajímavé  Emilly a její máslové slzy. 
Foto: Anna Černá

Lucky

Přímka frčí na kolech
Simulace řízení v opilosti, snímání otisků prstů nebo hašení hořícího
oleje, to vše, a mnoho dalšího, si
budete moci vyzkoušet na zábavném
dni Přímka na kolech.
Ve středu 14. června od 9.00
do 16.00 hodin bude Přímka na kolech
v areálu znojemské školy SOU a SOŠ
SČMSD na Přímětické ulici připravena
pro všechny věkové skupiny.
Na programu návštěvníci najdou
také přehlídku motocyklů a automo-

bilů, vyhodnocení nejlepšího exponátu v kategorii veterán, trenažéry,
simulace řízení pod vlivem alkoholu
nebo drog pomoci brýlí, ukázku
činnosti policie, hasičského sboru
a záchranné služby, připraveno je grilování, soutěže zručnosti i přehlídka
oborů školy – automechanik, kadeřník, kuchař-číšník, prodavač, truhlář,
cestovní ruch, hotelnictví – turismus,
kosmetička, podnikání a sociální
činnost.
lp

O Dvořákové si v rozhlase
povídal herec Zdeněk Junák
Střední odborná škole na Dvořákově ulici ve Znojmě byla slyšet na vlnách
Českého rozhlasu. „Oslovili nás redaktoři Českého rozhlasu Brno, abychom
představili naši školu v regionálním
vysílání. V týdnu od 6. do 10. března tak
o nás bylo slyšet v rozhlase každý den.
Lenka Pikartová, učitelka odborného výcviku, odpovídala na odborné

i soukromé otázky moderátora Zdeňka
Junáka a mluvila o dění na škole a především o šikovných žácích oboru pekař.
Každý den v týdnu byl v pořadu Apetýt
také vysílán jeden náš recept,“ uvedla
Helena Rokosová, zástupkyně ředitele
zmíněné školy. Prezentované recepty
najdete na webu Českého rozhlasu
Brno. 
lp

Věk: 1 rok
Plemeno: kříženec
Laky je chytrý, veselý, vnímavý mladý psík. Hledá stálou milující rodinu,
která by ocenila čtyřnohého kamaráda.
Kontakt: p. Vítová – tel: 602 452 171, Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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Zrušená Lenka Nová
Z důvodu nemoci interpretky byl
17. května zrušen koncert Lenky Nové
v Městském divadle ve Znojmě. Organizátoři jednají se zpěvačkou o náhradním termínu. Vstupenky zůstávají v platnosti. Sledujte proto Facebook
Znojemské Besedy nebo se informujte
na TIC, tel. 515 222 552. 
lp

Druzí nejlepší tanečníci v Česku
změní bazény koupaliště
Bazény starého koupaliště na Sokolské ulici změní stříbrní znojemští
tanečníci na dance scénu.

Tanečníci znojemského studia
Mighty Shake Znojmo zabodovali
výborným druhým místem na Beat

Noc kostelů

Znojemské kostely se otevřou veřejnosti v noci 9. června.
Celostátní akce Noc kostelů nabízí
ve svatostáncích každoročně koncerty,
prohlídky od krypty až po věže, přednášky. Prohlédnout si budete moci
například kostel sv. Václava v Louce, chrám sv. Mikuláše, ale i Sborový
dům Jednoty bratrské (Raisova ulice),
který nabídne od 16.00–21.00 hodin
program zahrnující od 18.00 pěvecký
koncert Milady Havlíkové a od 19.00
seminář kazatele Miroslava Čížka:
Od úsvitu reformace k dnešku.
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
DO 16. ČERVNA
Pondělí 17.00–20.00
Úterý
17.00–20.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek 17.00–20.00
Pátek
17.00–20.00

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

 Mighty Shake a jeho stříbrná choreografie na mistrovství ČR.

Foto: Archiv MS

Street – mistrovství ČR. Aby ukázali,
co vše umí, připravili pro veřejnost
na 3. června od 12.00 hodin v bývalých
bazénech na Sokolské ulici jednodenní akci MIGHTY SHAKE: STREET
STUFF 2017. Na programu bude street
dance, workshopy a battly, které doplní
skateboarding, biketrial, YOYO Factory,
Graffiti Art, GUMU (skákací guma),
hudební produkce formou DJs a rapová
vystoupení. Tahákem pro návštěvníky
bude přední hudebník české scény DJ
WICH. A myšleno je i na občerstvení.
„Touto akcí bychom rádi přiblížili
využití volnočasových aktivit specifických obvykle pro mládež a oslovili
širokou veřejnost, kdy cílová skupina je
18 let a výše, a zároveň tak prezentovali
město Znojmo jako kulturní destinaci
Jihomoravského kraje,“ vysvětlil priority Petr Velecký, vedoucí Mighty Shake
ve Znojmě. Projekt STREET STUFF
ZNOJMO 2017 je součástí dlouhodobého programového projektu KDOTANCUJENEZLOBÍ a znojemské taneční
studio podporuje i starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Vstupné lze pořídit
v Tanečním studiu Mighty Shake Znojmo, Horní nám. 4 (vchod z Václavského
nám.), tel. 777236291.
lp

Na prázdniny pošlete děti do dílny
Blíží se prázdniny a s nimi i každoroční problém mnoha rodičů. Většině
totiž není jedno, jak budou jejich děti
trávit dny volna, zatímco oni musí
do práce.
Se zajímavým nápadem přišla letos
znojemská šperkařka Iveta Hlobilová.
Její ateliér v centru města stojí v historickém domě s malebným dvorkem,
na kterém bude během letních měsíců
pořádat denní výtvarně řemeslné dílny. Tam mohou rodiče ráno dovézt své
potomky a v podvečer si je vyzvednout
společně s nejrůznějšími výrobky,
které si děti přes den pod odborným
dohledem vlastnoručně vytvoří.
„Na myšlenku uspořádat řemeslné
dílny mě přivedla kamarádka, která již
nesehnala pro svoji dceru volné místo
na příměstském táboře a obrátila se
na mne s dotazem, zda by nemohla její
desetiletá dcera trávit několik prázdninových dnů nějakým tvořením v mém
ateliéru,“ prozradila Iveta Hlobilová.
Společně s dcerou Veronikou
Dusilovou, studentkou oboru Design
šperku na Západočeské univerzitě
v Plzni, mají pro malé i větší děti
připravený zábavný tvořivý program.
„Děti se dozví o nejrůznějších výtvar-

ných technikách i řemeslech, pracovat budou s papírem i látkou,
budou vyrábět šperky z recyklovatelných
materiálů, skleněných
korálků, společně si vytvoří originální tričko,
ručně malovaný šáteček
i přívěsek z vinutého
skla. Chybět nebudou
procházky po zajímavých místech Znojma
a na závěr společně
stráveného prázdninového týdne se mohou
všichni těšit na opékání
špekáčků a letní kino,“  Šperkařka Iveta Hlobilová dlouhodobě pomáhá nemocným. Pomoc druhým zakomponovala i do programu svých
vyjmenovává Veronika prázdninových řemeslných dílen. Společně na nich bude
Dusilová.
s dětmi vyrábět sluníčka, která pomohou těžce nemocným
Jednotlivé termíny dětem.
Foto: Archiv IH
dílen jsou rozděleny
do kategorií od 5 do 9 let (10.–14. čer- poledních a odpoledních svačin v souvence) a od 10 do 15 let (24.–28. čer- sední čokoládovně a samozřejmostí je
vence). Program tak bude lépe při- pitný režim po celý den. Přihlásit se
způsoben jak pětiletému dítěti, tak lze do 30. června. Více informací ráda
i patnáctileté slečně.
sdělím osobně nebo je možné najít je
„Máme pro děti zajištěný oběd na webové nebo facebookové stránce
v jedné ze znojemských restaurací, mého ateliéru ArtFashion,“ dodala
po domluvě s rodiči také možnost do- Iveta Hlobilová. 
lp
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Vydejte se o prázdninách
The Tap Tap zahraje
u rotundy. Pro Konipasku za tajemstvím planety Země
Charitativní koncert Spolku Konipaska nabídne v sobotu 3. června
vynikající hudební uskupení The Tap
Tap. V prostoru u rotundy sv. Kateřiny je
ale připraven nejen hudební program.
Otevře ho v 17.00 hodin skupina
Hodiny. V 18.00 vystoupí dětský pěvecký sbor Libohlásek Znojmo za doprovodu Hudební školy YAMAHA
Znojmo a od 19.00 uslyší publikum
skupinu The Tap Tap, která s Konipaskou spolupracuje již několik let.
Děti se budou moci pobavit s facepaintingem, pro dospělé je připrave-

 Školka Dobromysl učí děti hravou formou. 

na degustace vín Vinařství Lahofer
a Hanzal. Zajištěno je i občerstvení.
Vstupné je symbolická stokoruna.
Děti do 15 let, studenti a důchodci mají vstupné dobrovolné.
Výtěžek akce bude opět použit
pro udržitelnost činnosti Domácí hospicové péče na Znojemsku.
Charitativní akce proběhne ve spolupráci se Znojemskou Besedou
a pod záštitou místostarosty Znojma Jana Blahy. Bližší informace o akcích a činnosti Spolku Konipaska na
www.konipaska.cz

Foto: Archiv školky

Dyjavánek slavil bronzový úspěch
Znojemský folklorní soubor Dyjavánek bude na podzim slavit kulaté
výročí 30. let od založení. A nadělil si
v předstihu krásný bronzový dárek.
Na přelomu dubna a května se konal již 13. ročník soutěžní přehlídky
dětských folklorních souborů. Na oblastní kolo v Kosticích se připravovaly
mimo jiné folklorní soubory i děti ze
znojemského souboru Dyjavánek.
Taneční skupina Srnečky, kterou vede
Bohdana Ottová, předvedla společně za doprovodu cimbálové muziky Veltlínek pod vedením Luboše
Pokorného a Jiřího Ludvíka pásmo

inspirované Valašskem s názvem Kuchařka sa bójí.
Markéta Vančurová a Eva Zvěřinová nacvičily s dětmi ze skupiny Sýkorky
společně s cimbálovou muzikou Vinohrádek pod vedením Zbyňka Súkupa
pásmo Tak, tak, všelijak. S tímto pásmem pak ve Strážnici v konkurenci
souborů z tradičních folklórních oblastí
obsadili bronzovou příčku. Nejen za vynikající třetí místo, ale za mnohaletou
práci patří velký dík dětem a rodičům,
jejich vedoucím, zakladatelům souboru, všem příznivcům a podporovatelům
včetně města Znojma.
tz

 Cimbálová muzika Veltlínek a taneční skupina Srnečky soutěžili v Kosticích.  Foto: Archiv ZL

Za tajemstvím
planety Země aneb
Objevnou cestou
od nejmenšího kvítku až k největším
planetám se můžete vydat s vašimi
dětmi vstříc letním
prázdninám.
Znojemská Školka Dobromysl pořádá od 31. července do 6. srpna 2017
v Havraníkách letní  Školka Dobromysl učí děti hravou formou.  Foto: Archiv školky
prázdninový pobyt
pro rodiče (i prarodiče) s dětmi ve věku Dopolední program bude určen dětem,
0-6 let. Týdenní pobyt s prvky Monte- odpoledne se pak podle chuti zapojí
ssori pedagogiky nabízí především i dospělí,“ vysvětlila Lucie Komendová
dětem prostřednictvím společných ze školky Dobromysl.
her a tvůrčích aktivit seznámení s příNavíc Montessori školka Dobrodou i s fungováním planety Země. romysl nabízí o letních prázdninách
„A také si protáhneme tělo při zdolá- 2017 volná místa pro děti ve věku 3–6
vání překážkové dráhy nebo procvičí- let. Více informací o pobytech a akcích
me šikovnost prstů při výrobě rakety. získáte na www.skolkadobromysl.cz lp

Na English Campu vás
hravě naučí anglicky
Rodilí Angličané budou opět učit
ovládat jejich rodnou řeč všechny
zájemce na letošním, již sedmém Summer English Campu 2017, podporovaném městem Znojmem.
Na anglický kemp se můžete vydat
od 31. července do 6. srpna do Koberova mlýna v krásné přírodě u řeky
Želetavky.
Neumíte anglicky nebo naopak
touto mezinárodní řečí hovoříte,
a chcete se zdokonalit? Pak se můžete
zapsat na Summer English Camp 2017/
Letní Anglický kemp 2017, na kterém
se světový jazyk učí zábavou. Vítáni
jsou pokročilí i úplné začátečníci 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, čtení
nebo třeba tvoření. To vše děláme společně s rodilými mluvčími z anglického
města Bedford, kteří se na zábavné výuce výrazně podílejí. Po letech zkušeností vám mohu slíbit, že získáte nejen
znalost světového jazyka, ale také přátele a zdravé sebevědomí,“ říká zakladatelka kempu Monika Proche. Přihlásit
se na kemp můžete do 31. dubna 2017.
Podrobné informace včetně přihlášky
a platby najdete na stránkách http://
summerenglishcamp.webnode.cz/ nebo
u Moniky Proche, tel. 737589041.  lp

 Anglický kemp 2017 podporuje University of Cambridge a město Znojmo.  Foto: Archiv ZL
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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:
květen–červen, září Po–Ne 9.00–17.00,
červenec a srpen 9.00–18.00 (poslední
prohlídka hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen–září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: květen, červen, září denně
9.00–17.00, červenec a srpen denně
9.00–18.00 (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: květen–září Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
čtvrt hodinu zavírací dobou).
Vstup pouze 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. 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,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno po telefonické domluvě
květen – 1. října.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, tel.
604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
27. 5. Vzhůru na Cornštejn! – zahájení
návštěvnické sezóny.
Otevřeno: 27. 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: 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 květen–září Po–Ne
9.00–16.00, Jižní příst. cesta
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: 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: květen–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!
25. 5. OBUŠKU, Z PYTLE VEN
Předplatné MŠ – Divadelní společnost
Julie Jurištové – klasická pohádka
v muzikálovém podání. 8.30, 10.15.
29. 5. BÁJEČNÁ NEDĚLE
V PARKU CRÉVE COEUR
Z veliké vášně a touhy po štěstí se
v žáru horkého dne proplétá příběh
čtyř ženských hrdinek. Režijní
debut Ivy Janžurové, vedle které
hrají S. Remundová, L. Žáčková
a B. Munzarová. 19.00.

14. 6. VEČER V POHYBU
Závěrečná vystoupení žákyň TO
Základní umělecké školy Znojmo.
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo.
9.00, 18.00.
15. 6. ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍHO OBORU
Soubor ze ZUŠ Hrušovany n. J. zatančí
dvě choreografie – Cestu kolem světa
za 80 dní a Vzpomínky zůstanou.
Vstupné: ZUŠ Hrušovany n. J.
11.00, 17.00.
16. 6. TANEČNÍ VEČER
TANEČNÍHO A POHYBOVÉHO
STUDIA M&M
Již V. ročník závěrečných choreografií
členů Tanečního a pohybového studia
M&M a jeho hostů. 16.00, 18.00.
17. 6. CRAVATE CLUB
Mistrně napsaná komedie. Rychlá,
zábavná, nebezpečná jízda. Hrají:
Martin Pechlát a Miroslav Etzler.
Náhradní představení za inscenaci
Stará dobrá kapela. 19.00.

31. 5. MUZIKÁL NA MOTIVY
LEDOVÉHO KRÁLOVSTVÍ
Dětský muzikál. Derniéra. 16.00, 18.00.
Více na str. 15

19. 6. VEČER S DIVADLEM
Závěrečná představení žáků LDO
Základní umělecké školy Znojmo.
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.

1. 6. SPLŇ SI SVŮJ SEN VI.
Vystoupení Tanečního studia Migty
Shake. Výtěžek ze vstupného bude
určen dětem z Praktické školy
Znojmo. Vstupné 100 Kč. Prodej:
Taneční studio Mighty Shake
Znojmo, Horní nám. 4 (vchod
z Václavského nám.). 18.00, 20.00.

20. 6. VEČER S DIVADLEM
Závěrečná představení žáků LDO
Základní umělecké školy Znojmo.
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.

2. 6. OPALU MÁ KAŽDÝ RÁD
Divadelní spolek Rotunda uvádí
komedii o trojici podvodníků a naivní
dobrotě slečny Opaly.
Hrají: D. Juračková, B. Schusswohlová,
K. Tomek, M. Machal a další. 19.00.
6. – 7. 6. PŘEHLÍDKA
TANEČNÍCH A POHYBOVÝCH
KROUŽKŮ SVČ – I. a II.
Vstupné 70, stání 40 Kč. Prodej: SVČ
Znojmo, Sokolská ul., 17.00.
8. 6. SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
Z lásky se dělají ty nejkrásnější
i ty nejhorší věci. Hrají: S. Stašová,
J. Nosek, F. Cíl a další.
Náhradní představení za inscenaci
Novecento. 19.00.
12. 6. VEČER S DIVADLEM
Závěrečná představení žáků LDO
Základní umělecké školy Znojmo.
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.
13. 6. VEČER V POHYBU
Závěrečná vystoupení žákyň TO
Základní umělecké školy Znojmo.
Prodej vstupenek ZUŠ Znojmo. 18.00.

27. 6. SPLAŠENÉ NŮŽKY
Komedie s detektivní zápletkou. Hrají:
G. Řezníček, Z. Julina, M. Doleželová,
M. Kalužíková a další. 19.00.

KONCERTY
30. 5. ZUŠ OPEN – KONCERT
A VÝSTAVA ZUŠ ZNOJMO
Park Kolonka, Rumunská ul. –
celostátní happening základních
uměleckých škol. 14.00–19.00.
9. 6. KONCERT PĚVECKÉHO
SBORU ZNOIMIA
Městské divadlo Znojmo – koncert
k 40. výročí založení pěveckého sboru
Znoimia při GPOA Znojmo. Průřez
vokální a instrumentální tvorbou
sbor. Účinkuje Znoimia, absolventi
a studenti školy, FS Dyjavánek. 16.00.
22. 6. GRAVEL ROAD /USA/
Hospůdka Na Věčnosti – blues/
punk/psychedelic ze Seattlu. Oslava
22. výročí otevření klubu.

VÝSTAVY
24. 3. – 28. 5. FENOMÉN MERKUR
Dům umění – historie a současnost
legendární české stavebnice. Součástí
výstavy je herna pro návštěvníky.
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20. 4. – 31. 5. NÁRODNÍ PARKY
VE FOTOGRAFII
Jubilejní park – velkoformátové fotky
z Podyjí, Českého Švýcarska, Šumavy
a Krkonoš.

4. 6. JAK TO MUŽI MAJÍ?
Školka Dobromysl, Školní 10 –
workshop pro ženy. Co je cesta
do záhuby partnerského vztahu?
9.00. Více www.skolkadobromysl.cz

12. 5. – 30. 7. ZNOJEMSKO
LETECKY
Dům umění – letecké snímky,
historické i novodobější fotografie.

8. 6. JAK PODPOŘIT
KOMUNIKACI MEZI
SOUROZENCI?
Školka Dobromysl, Školní 10 –
přednáška pro rodiče
o sourozeneckých vztazích. 16.30.
Více www.skolkadobromysl.cz

2. 6. – 13. 8. NÁVRAT ZAŠLÉ KRÁSY
Minoritský klášter – sbírkové
předměty Jihomoravského muzea,
jejich stav před a po restaurování.
9. 6. – 12. 7. ZDENĚK MAIXNER
Dům umění – průřez tvorbou
znojemského umělce keramika.
9. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přímětice – Památník Prokopa Diviše
a Křížový sklep. 10.00–16.00.
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.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální info na kontaktech kina.

DALŠÍ AKCE
27. 5. DĚTSKÝ DEN
Znojmo: Horní, Střední, Dolní
park a Hradební příkop - Dětský
den s bohatým doprovodným
programem, soutěžemi a atrakcemi.
27. 5. MŮJ PERFEKTNÍ DEN
Suška, Kravsko – blok věnovaný
ženám k udržení zdraví, štěstí a krásy.
Vede Ivana Stenzlová. Od 12.00.
28. 5. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
2. 6. ZA POHÁDKOU POHÁDKA
Znojemské podzemí – akce pro děti.
13.00–16.45.
2. 6. DEN DĚTÍ
Dolní park – tradiční akce pořádaná
městem Znojmem pro děti a rodiče.
4. 6. DĚTSKÝ DEN
Loucká fara – soutěžní a zábavné
odpoledne pro děti. Více info
na www.farnostlouka.cz

10. 6. MODELBRANÍ 2017
Dukla – 11. ročník představí vedle
mnoha exponátů též modulové
kolejiště Igrava, workshop pro děti
Slep si model, prodej modelů, výstavu
soutěžních modelů plastikových
modelářů. 8.00–16.00.
10. 6. ODKUD SE BERE MED?
Konice u Znojma – Školka Dobromysl
pořádá hravý program pro rodiny
s dětmi ve věku 3–8 let o medu
a včelách. Od 9.00, vstupné zdarma.
Více www.skolkadobromysl.cz
10. 6. PIVNÍ SLAVNOSTI
Horní nám., Václavské nám., ulice
Přemyslovců – Slavnosti piva,
koncerty, soutěže.
10. 6. PODZEMÍ SE SLÁDKEM
HOSTANEM
Znojemské podzemí – prohlídka
podzemí se závěrečnou ochutnávkou
piva.
15. 6. SPOLEČNĚ DO PŘÍRODY
Městská knihovna – přednášku
pořádá Klub zdraví. 17.00.
15. 6. BYL JSI DNES TÁTOU?
Školka Dobromysl, Školní 10 – debata
s psychologem pouze pro tatínky,
kteří hledají lepší vztah ke svým
dětem. 17.00.
Více na www.skolkadobromysl.cz
17. 6. VÝROČÍ NAVAJN
Zelenářská ul. – prohlídka města
s degustací sektů. Oslavy druhého
roku od založení NAVAJN. Známa
osobnost provede slavnostní sabrage.
Více na www.navajn.cz.
21. 6. SVÁTEČNÍ KONCERT
Znojemský hrad – koncert vážné
hudby v rámci Svátku hudby.
Účinkující Znojemský komorní
orchestr a sólisté.
25. 6. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
26. 6. MEZINÁRODNÍ DEN
BOJE PROTI DROGÁM
Znojmo, www.znojmocity.cz

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 DEN PRO ŽENY
Můj perfektní den je akce
pro ženy o udržení si zdraví,
vitalitě a kráse
V krásném prostředí Sušky v nedalekém Kravsku je připraven na 27. května perfektní den pro ženy. Od 12.00
do 19.00 hodin se jim bude věnovat
například bioložka a specialistka
na výživu Ivana Stenzlová, která bude učit zdravému vaření pro krásu,
napoví, jak se zbavit chuti na sladké a prozradí sedm největších chyb při
hubnutí. Na programu je také cvičení proti stresu s Martinou Mangovou,
aromaterapie pro ženy s Lenkou Markovou, malá módní přehlídka plavek a bižuterie z boutique Ludmily Zmekové a též voňavý krámek Silvie
Divišové plný zdravých dobrot. Přihlásit se na Můj perfektní den můžete
na tel. 733 574 229, ivana@stenzlova.cz. 
lp
 MUZIKÁL
Muzikál na motivy Ledového království dotančí v divadle
Poslední květnový den 31. KVĚTNA si nenechte ujít v Městském divadle
ve Znojmě derniéru úspěšného představení inspirovaného Ledovým
královstvím. Dětský muzikál vypráví příběh nebojácné princezny Anny,
která se za pomoci horala Kristoffa, jeho věrného soba Swena a oživlého
sněhuláka Olafa vydává najít svoji sestru Elsu, jež svou ledovou magií
neúmyslně zaklela království Arendel do věčné zimy. Anna při své cestě
umrzá před zraky svých přátel a skřítků Trolů. Vysvobodí ji pouze pravá
láska. Hrát se bude v 16.00 a v 18.00 hodin. Po představení v 18.00 budou moci diváci pobesedovat s tvůrci a protagonisty muzikálu. Za realizací stojí Taneční a pohybové studio M&M a Centrum hudebního vzdělávání BEZ HRANIC, Znojmo. 
lp
 VÝSTAVU
Nahlédněte na Znojemsko z ptačí perspektivy
Autorská výstava Znojemsko letecky nabízí pohled na krásy města Znojma z ptačí perspektivy - focené z balónu, letadla, vrtulníku i dronu.
Představuje letecké snímky také obcí regionu, fotografie a pohlednice
historické, novodobější i současné z fondu fotoarchivu Jihomoravského muzea ve Znojmě, kde najdeme letecké snímky od počátku 90. let
20. století. Za zmínku však stojí vystavený letecký snímek Znojma z roku
1906, který byl pořízen z vojenského balónu pravděpodobně dělostřeleckým důstojníkem Aloisem Ulerem a do muzea byl získán již v roce
1909. Jde o jednu z prvních fotografií vůbec, které obohatily sbírku
tehdy mladého městského muzea. Výstava je k vidění do 30. července
v Domě umění na Masarykově náměstí. 
lp
 ZNOJEMSKÝ HRAD
Noblesu křehkého dekoru najdete na hradě
V letošním roce připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě novinku
v prostorách znojemského hradu. Zcela nová expozice Noblesa křehkého dekoru prezentuje střípek z bohaté mozaiky historie keramické
produkce znojemského regionu se zaměřením na 2. polovinu 19. století,
kdy ve Znojmě a blízkém okolí působilo
mnoho velmi kvalitních dílen. Prezentovány jsou například výrobky dílen Klammerth, Slowak, Sitko, Keller, Ditmar,
Lauer, Steidl, Odborné keramické školy
ve Znojmě a z okolních Vranovské keramiky a firmy Schiller z Hostěrádek. Expozice je přístupná v rámci běžné prohlídky znojemského hradu. 
lp
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Sport

Fotbalisté 1. SC Znojmo spolurozhodnou o postupujícím
Tak to je opravdu rarita. Fotbalisté 1. SC Znojmo mohou být na jaře
už podruhé u toho, kdy se bude slavit.
Bohužel ani tentokrát se nebude případná postupová radost týkat jich.
Znojemský tým proplul fotbalovým jarem stylem střídavě oblačno.
Dobré výkony a výhry střídal s matnějšími a prohrami. K tomu přidal
několik remíz. Hned třikrát zaznamenal výsledek 2:2, a ten si připsal také
v posledním domácím střetnutí proti
Ústí nad Labem. Na obou mužstvech
už byla vidět uvolněnost pramenící
z toho, že si v tabulce nemohou příliš
ublížit. Hosté šli dvakrát do vedení,
domácí dvakrát srovnali a k tomu měli
několik dalších výborných příležitostí
včetně dvou nastřelených tyčí. Pro
nezaujatého diváka pěkná podívaná,
horší už pro trenéra.
„Hrál se takový bezstarostný
fotbal. Hodně se útočilo, na počet
gólových šancí jsme byli daleko lepší. Nastřelili jsme tyč, břevno, Kuba
Teplý šel dvakrát sám na gólmana
a nedal. Soupeř své šance dobře zužitkoval, my jsme museli dotahovat.
Bylo to těžké,“ uvedl po zápase trenér
Znojma Radim Kučera, pro kterého
to bylo možná poslední představení
před znojemským publikem v roli do-

mácího lodivoda. Smlouvu s klubem
zatím neprodloužil. „Možná to byl
poslední zápas, možná nebyl. S vedením budeme mít tento týden ještě
jednání, ale já mám taky samozřejmě
nějaké ambice posunout se dál. Ale
není to o tom, že bych byl ve Znojmě
nespokojený,“ zdůraznil Radim Kučera. Jeho tým, i když sám do postupu
nepromluví, má důležitou roli. V posledním kole totiž jede do Ostravy
k duelu s Baníkem, který potřebuje
naplno bodovat, aby měl jistotu postupu. Třetí Opava, ve které Kučera
hrával i působil jako asistent trenéra,
ztrácí jen bod na druhou postupovou
příčku, kterou drží právě Baník.
„Do Ostravy pojedeme s tím,
abychom domácí potrápili a dohráli
sezónu se ctí. Určitě tam bude dobrá
atmosféra, na kterou se mohou hráči
těšit, a tak zbývá jen předvést tam dobrý výkon,“ konstatoval Kučera.
Hráči 1.SC už jednou na jaře přihlíželi, jak soupeř slaví postup, když se
ve Znojmě radovala Olomouc. Budou
tentokrát svědky oslav Baníku? Anebo
pomohou Kučerově oblíbené Opavě?
Na tyto otázky dá odpověď nedělní
odpoledne na stadionu ve Vítkovicích
a Znojemští budou hrát ne nepodstatnou roli. 
eks

 Radim Nepožitek bojuje o míč v posledním domácím zápase Znojma proti Ústí nad
Labem. 
Foto: eks

Znojemský běžecký pohár pro Sourala a Doubkovou
Seriál devíti závodů Znojemského běžeckého poháru měl důstojnou
tečku v podobě Běhu o pohár starosty Znojma.
Konal se v době Májových slavností, konkrétně v sobotu při Dnech

partnerských měst, a tak bylo o slušnou diváckou kulisu postaráno. Běžci
se proplétali uličkami historického
centra, nechyběl ani výběh schodů.
V cíli se nakonec v mužské kategorii
radoval Lukáš Soural, závodník UNI

Brno se znojemskými kořeny, druhý
byl Vojtěch Čabala z TJ Znojmo a třetí
Josef Michalec, rovněž z TJ Znojmo.
Ženám jako tradičně kralovala Kateřina
Doubková z AK Perná před domácí
Nikol Navrkalovou z klubu EthicSport a
Alenou Balcarovou z UNI Brno. Juniorům kraloval moravskokrumlovský Tomáš Bogner, juniorkám Klára Sikorová.
Celkovými vítězi poháru se stali Lukáš
Soural a Kateřina Doubková. 
eks
Konečné pořadí
Znojemského běžeckého poháru
MUŽI DO 39 LET
1. Soural Lukáš
UNI Brno
2. Čabala Vojtěch
TJ Znojmo
3. Čapek Jan
Sokol Valeč
4. Hrubý Josef
TJ Znojmo
5. Šrámek Ondřej
Gymnázium Zn.

 Starosta Vlastimil Gabrhel předává medaile v kategorii dorostenek. 

Foto: eks

MUŽI 40–49 LET
1. Michalec Josef
TJ Znojmo
2. Fučík Karel
Černín
3. Kazda Petr
Stropešín
4. Čermák Bedřich ATLETIC Třebíč
5. Fantal Zbyněk
Pejskaři Únanov

MUŽI 50–59 LET
1. Kratochvíl Pavel ATLETIC Třebíč
2. Januška Ivan
Šanov
3. Nováček Josef
SDH Čučice
4. Motálek Petr
Spartak Třebíč
5. Patočka Petr
BBM VANG
MUŽI NAD 60 LET
1. Klusáček Pavel
Rokytnice n. R.
2. Gross Luděk
GPOA Znojmo
3. Bobek Josef
TJ Znojmo
4. Suchý Karel
Atletic Třebíč
5. Kolínek František
AK Perná
ŽENY DO 34 LET
1. Bartesová Veronika
2. Karasová Barbora
3. Čapková Barbora
4. Navrkalová Nikola
5. Sivia Shannon

Sokol Plaveč
Znojmo
Sokol Valeč
EthicSport
TJ Znojmo

ŽENY NAD 35 LET
1. Doubková Kateřina
AK Perná
2. Fučíková Hana
Černín
3. Mahelová Jitka
Atletik Třebíč
4. Balcarová Alena
UNI Brno
5. Smolková Romana Rabbits Znojmo
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