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Velikonoce se soutěží Králičí hop

 Mezi lidmi se budou možná i letos proplétat maskoti v podobě velikonočních zajíčků. 

Zpestřením letošních Znojemských Velikonoc bude výstava drobného zvířectva i soutěž v králičím hopu.
Velikonoce ve Znojmě s bohatým kulturním programem vypuknou 17. dubna a užít si je můžete
do 21. dubna na několika místech
v centru města. Na Horním náměstí,

» strana 16

kde bude již od 15. dubna otevřen velikonoční trh, uvidíte vedle produkce
na pódiu dvě letošní novinky – výstavu
drobného zvířectva a soutěž Králičí
hop. Ve Znojemském podzemí budou ke sběru připravena velikonoční
vajíčka, na Masarykově náměstí najdete ohradu s živými zvířátky a ulici

Foto: Archiv ZL

Obrokovou opět zkrášlí desítky břízek
nazdobených dětmi znojemských mateřských a základních škol. Předcházet
programu Znojemských Velikonoc pak
budou 13. a 14. dubna Jájiny dílničky,
na kterých si mohou děti vyrobit jarní
dekoraci, aby jim ve dnech Velikonoc
již zdobila dům. 
Více na str. 8 a 9.

Na vinobraní
přijedou Andělé
Ještě do 30. dubna si můžete
koupit permanentku na Znojemské
historické vinobraní 2019 za nejvýhodnější cenu 350 korun pro dospělé
a 300 pro studenty a seniory.
Od května se bude cena zvedat
o sto korun. I v tomto ročníku bude
prioritou vinobraní oslava vína, burčáku a s nimi spojená historie. Bohatý
průvod krále Jana Lucemburského
projde ulicemi Znojma. Míjet bude
historická tržiště s řemeslnými výrobky, četné stánky s občerstvením
všeho druhu. Zastaví se na Masarykově náměstí na hlavní tribuně, která
bude i největším pódiem pro hudební
hvězdy. Letos například pro skupiny Mandrage, Mirai, Jelen a Portless
a také dva Anděly čili dvě hudební
legendy, aktuálně oceněné Českou
hudební akademií – zazpívají Miro
Žbirka, Cenu Anděl získal jako sólový
interpret za Double album, a Michal
Prokop, který vstoupil do Síně slávy.
Zvláště z jeho účasti mají organizátoři
ze Znojemské Besedy velkou radost,
jelikož dvaasedmdesátiletý umělec výrazně omezil počet svých vystoupení
během roku. Kde bude koncertovat si
tak pečlivě vybírá. 
lp

Blokové čištění: Lepší informovanost, levnější odtahy
Pravidelné blokové čištění
ve Znojmě letos odstartovalo s novinkami. Vedení města zavedlo změnu
v systému odtahu vozidel při blokovém čištění a díky Mobilnímu rozhlasu mohou být znojemští občané
o čištění ulic ještě lépe informovaní.
Stačí se registrovat.
Změna v systému spočívá v upřesnění maximální ceny za jednotlivé

druhy odtahů. Nově budou auta odtahována pouze v rámci lokality, a ne
až na parkoviště v Dobšicích. Díky
tomu budou občané platit 1 573 korun,
o více než tisíc korun méně než dříve.
Přesto je lepší se odtahu vyvarovat,
pomůže v tom právě Mobilní rozhlas.
Díky Mobilnímu rozhlasu dostávají registrovaní uživatelé hned trojí
avízo o čištění ulic: emailem týden do-

předu, push notifikací tři dny dopředu
a den předem SMS zprávou. Nastavit si
může každý až tři adresy. Registrovat se
lze na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz,
aplikace je ke stažení na Google Play
a App Store. Rozpis ulic, kde bude
čištění probíhat, a informace o značení při něm naleznete také na webu
www.znojmocity.cz v sekci Praktické
odkazy – Blokové čištění. 
pm

 Michal Prokop s Cenou Anděl.

Foto: Archiv MP
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MĚSTO ZAŠTÍTÍ GYMNASTY
Město Znojmo poskytne záštitu
nad mezinárodním závodem
Znojmo Gym Cup aneb Znojemská kladinka, kterou pořádá Klub
sportovní gymnastiky Znojmo už
po dvaadvacáté. Letos se uskuteční v sobotu 20. dubna ve sportovní
hale F. J. Curie.
KOLOVÝ VLÁČEK BUDE
I PRO VOZÍČKÁŘE
Turistický kolový vláček ve Znojmě
se od letošní sezóny dočká vylepšení. Radní města doporučili
zastupitelům schválit finanční dar
provozovateli vláčku, Znojemské
dopravní společnosti – Psota,
na úpravu vagónu, díky které
budou moci vláček využívat i lidé
s invalidním vozíkem. Na bezbariérovou úpravu přispěje město
provozovateli 227 000 korun.
Tento dar musí schválit dubnové
zastupitelstvo.
DALŠÍ OKNA PRO KLÁŠTER
Radnice pokračuje s výměnou
oken v Louckém klášteře. Národní
kulturní památka má před sebou
již pátou etapu výměny. Letos
se bude pracovat na další části
barokního konventu, a to na jeho
východní fasádě. Do aktuální
výměny 36 oken město investuje
přes 3,2 milionů korun. Na nových
oknech započnou práce v následujících týdnech. Na výměně
oken se pracuje od roku 2016.
Od té doby město investovalo
do 116 oken 9 700 000 korun, přičemž 2 700 000 korun se podařilo
získat díky dotacím zpět.
MODERNIZACE SEMAFORŮ
POMŮŽE PROVOZU
Kolony aut ve městě má pomoci
vyřešit chytré řízení semaforů.
Na jaře přistoupí město v první
etapě k výměně řadičů, tedy ovládacích jednotek semaforů, které
jsou už za hranicí životnosti. Nové
technologie umožní programování semaforů online. Na aktuální
dopravní situaci ve Znojmě tak
bude možné reagovat prakticky
okamžitě. Větší komfort nabídnou na dvou křižovatkách i vysoce svítivé LED diody. Do výměny řadičů na křižovatkách
Pražská x Přímětická, nám. Svobody a Vídeňská x Dr. Milady Horákové x Průmyslová a do výměny
světel semaforů na křižovatkách
Coufalova x Havlíčkova a nám.
Svobody investuje město 2,2 milionů korun. Zakázku bude realizovat firma Patriot, která vzešla
vítězně z e-aukce.

Znojmo zrušilo poplatky za předzahrádky
Znojemští zastupitelé zrušili místní poplatky za předzahrádky v městské památkové rezervaci a ostatních
částech města.
„Chceme tímto podpořit místní
podnikatele a slibujeme si od toho oživení centra města v nadcházející turistické sezóně,“ komentuje rozhodnutí
starosta Jan Grois.
Zároveň jde o naplnění jednoho z bodů z Programového prohlá-

šení Rady města Znojma na období
2018–2022. Místní poplatek za předzahrádku dosud činil 1 Kč/m2 na den.
„Neznamená to ale, že provozovatelé předzahrádek nemusejí v městské
památkové rezervaci dodržovat předepsaná pravidla, která stanovují, jak
by měly předzahrádky vypadat, aby
vkusně doplňovaly ráz historického
centra Znojma. V tomto jde Znojmo
příkladem celé republice a na tom ur-

čitě nechceme nic měnit,“ upozorňuje
starosta.
Žadatelé o povolení umístění předzahrádky na veřejném prostranství jsou
povinni i po zrušení místního poplatku
požádat na odboru majetkovém o souhlas s umístěním předzahrádky. V případě umístění předzahrádky na chodníku
či místní komunikaci budou žadatelé povinni i nadále hradit na odboru dopravy
správní poplatek daný zákonem.  zp, lp

Rajskou vinici čekají sanace svahu
V období vegetačního klidu vinné
révy začaly před pár dny práce na sanaci svahu městské Rajské vinice pod
kostelem sv. Mikuláše.
Rajská vinice se nachází v lokalitě
známé jako Karolininy sady a rozkládá se na jejich historických terasách.
Vlivem klimatických podmínek se tu
projevila degradace dřevěné kulatiny,
která drží jednotlivé terasy vinice.
Cílem sanace je předejít případnému
zřícení teras. Práce na řádcích v horní
části vinice si vyžádají investici ve výši
více než 1 700 000 korun. O Rajskou

 Nový materiál při sanaci Rajské vinice
dodají Městské lesy Znojmo.  Foto: Archiv ZL

vinici se na základě nájemní smlouvy
stará od roku 2010 Vinařství Lahofer,
které první část vinohradu vysázelo
v roce 2011. Vzhledem k tomu tak
probíhá i koordinace prací společně s městem. Jednu třetinu nákladů
tak pokryje Vinařství Lahofer a dvě
třetiny město. Investice města bude
ve výši přibližně 1 200 000 korun.
Sanace bude spočívat v novém kotvení svahu. Dřevěnou kulatinu částečně nahradí ocelové zavrtávací tyče,
zdegradované části kulatiny budou
vyměněny. 
pm,lp

Lípy na Pražské ulici nahradí platany
Lípy na Pražské ulici nahradí
platany. Konkrétně se jedná o stromořadí po pravé straně komunikace
ve směru na Jihlavu, které bylo nutné asanovat.
Městská zeleň Znojmo již zahájila obměnu stromů. „Nutnost kácení
stromů vyplynula z dendrologického
posudku Projekt péče o stromy z roku
2016, který pro nás zpracovala firma
Safe Trees. Předmětný posudek hod-

notí dané stromořadí jako rozpadlé,
kdy cca 80 % stromů vykazuje nulovou
růstovou vitalitu, masivně prosychají
a jsou napadené dřevokaznými houbami, zejména klanolískou,“ vysvětluje
ředitel Městské zeleně Znojmo Radoslav Habrdle.
Na základě těchto skutečností
přednesla Městská zeleň záměr pokácení tohoto stromořadí Komisi
pro městskou zeleň a městské lesy,

která se záměrem kácení vyjádřila jednoznačný souhlas. Souhlasné
stanovisko dal také odbor životního
prostředí.
„Třicet sedm asanovaných lip nahradí dvacet pět platanů. Menší počet stromů je dán vzrůstností platanů
a z toho důvodu větším sponem výsadby oproti stávajícímu stromořadí,“
doplňuje Habrdle. Výsadba platanů
proběhne v nejbližších dnech. 
zp

Závod Znojmo Extreme 790 podpoří neslyšící
Oblíbený charitativní závod
ve výběhu na radniční věž – Znojmo
Extreme 790 – letos podpoří neslyšící.
Registrace bude spuštěna v pondělí
8. dubna. Účastníci se mohou těšit
i na speciální medaile.
Startovné, které je 1 000 korun
za tým, půjde Sportovnímu klubu neslyšících Brno, za který hraje i Znojmačka Simona Sekulová. Za milovaným
volejbalem musí dojíždět do Brna, protože ve Znojmě žádný sportovní klub
neslyšících není. „A sportovci by si měli
pomáhat,“ říká starosta Jan Grois důvod,
proč bude Extreme 790 letos pomáhat
brněnskému klubu. Výtěžek ze závodu

chtějí neslyšící použít na své turnajové
výjezdy do zahraničí. „Nás nikdo nepodporuje. Vše si hradíme sami, od cestovného až po ubytování. Jsme moc
rádi, že nám sportovci díky Extreme 790
chtějí pomoci,“ děkuje Simona Sekulová.
Neslyšící se sami chtějí postavit i na start
závodu. Mezi prvními registrovanými
bude starosta Grois, který k podpoře
neslyšících plánuje využít i svůj Facebook. „Rozhodl jsem se, že startovné
za můj tým nebude jen 1 000 korun, ale
neslyšícím navíc pošlu tolik korun, kolik
sledujících bude mít můj facebookový
profil v den registrace,“ dodává Grois.
Už teď jich je téměř 4 000.

Registrace začne v pondělí 8. dubna
ve 12.00 přes web www.extreme790.cz.
Soutěžit se bude v kategoriích muži,
ženy a mix, každý tým musí mít pět
členů. Startovné, jak je uvedeno výše,
putuje přímo na účet Sportovního klubu neslyšících Brno (3309900/0300),
variabilním symbolem je 20190622
(= datum závodu). Do zprávy platby
je nutné uvést název registrovaného
týmu.
Přímo na místě bude možné si
na speciální medaile nechat vygravírovat své jméno a čas. Rolí moderátorů
se ujmou herec Miroslav Hrabě a další
znojemský rodák Radek Bortlík.zp, lp
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Zastupitelé rozdělili dotace.
Nejvíce dali do sociální oblasti
Zastupitelé rozdělili dotace
na podporu sociálních služeb, rodinných aktivit, sportu, kultury a volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů. Nezapomněli ani na Vinobus
a jedinou znojemskou vysokou školu.
Na podporu sociálních služeb, rodinných aktivit a podpory ostatních
i zdravotnických služeb v rámci individuálních dotací odboru sociálního
(nad rámec samostatného rozpočtu
Centra sociálních služeb, příspěvkové
organizace města) je pro letošek v rozpočtu vyčleněno téměř 28 milionů
korun.

Sociální služby
jsou prioritou
Mezi největší příjemce dotace patří
Centrum sociálních služeb s částkou
13,6 milionů na zajištění sociálních
služeb, Oblastní charita Znojmo obdrží 6 milionů na zajištění sociálních
služeb a 100 000 korun na podporu
domácí hospicové péče, Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro
děti (dřívější Dětské centrum Znojmo)
1 milion korun na podporu jeho nadstandardní činnosti, Oblastní spolek
Českého červeného kříže (400 000 Kč
na podporu jeho činnosti), Společnost
Podané ruce (316 300 Kč na zajištění
služeb osobám ohroženým závislostí
na návykových látkách) či Práh jižní
Morava (364 000 Kč na pomoc a pod-

poru v životě lidí se závažným duševním onemocněním). Rodinnému
centru Maceška zastupitelé schválili
431 000 Kč na podporu jeho rozličných
prorodinných aktivit.

Podpora sportu.
Ne každého
Město má v rozpočtu na podporu sportu vyčleněno 24 milionů
korun. Mezi největší příjemce patří Orli Znojmo s.r.o. (8 mil. Kč),
HC Orli Znojmo – mládež (4 mil. Kč),
dále pak 1. SC Znojmo – mládež
(2 mil. Kč), TJ Znojmo – oddíl florbalu (1,35 mil. Kč), TJ Znojmo – oddíl
plavání (600 000 Kč), Volejbalový klub
Přímětice (600 000 Kč), FK Znojmo
(600 000 Kč), Plavecký klub Znojmo
(400 000 Kč) či TJ Znojmo – oddíl
amerického fotbalu (400 000 Kč).
Klubu 1. SC Znojmo fotbalový
klub a.s. zastupitelé zatím radou doporučenou dotaci ve výši 3 milionů
korun neschválili. Klub musí nejprve
přesvědčivě vysvětlit aféru kolem sázek na jeho fotbalové zápasy, o které
v minulých dnech informovala média.

Nejen na kulturu
Na kulturu letos dá město celkem
2,2 mil. Kč. Nejvíce dostal letní Hudební festival Znojmo (800 000 Kč),
dále květnový Festival vína VOC Znoj-

mo (230 000 Kč), 160 000 Kč získalo Jihomoravské muzeum na akce v rámci
projektu Do muzea za poučením i zábavou, 140 000 Kč získali organizátoři
festivalu Šramlfest, lednový JazzFest
Znojmo podpořili zastupitelé částkou
100 000 korun. Stejnou částku dostanou také organizátoři 210. výročí
červencové akce Bitva u Znojma.
Na volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů poputuje 1 065 000 korun.
Mezi nejvíce dotované subjekty patří
Svaz postižených civilizačními chorobami ve Znojmě (140 000 Kč), Středisko
volného času Znojmo (85 000 Kč), Vodácký oddíl Neptun Znojmo (60 000 Kč)
či Junák – český skaut, středisko Podyjí
Znojmo (60 000 Kč).
Na programu bylo i schválení dotace spolku VOC Znojmo na provozování vinařského turistického autobusu
Vinobusu VOC Znojmo, a to ve výši
300 000 Kč. Milion korun zastupitelé
schválili Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě, a to na úhradu
nákladů spojených s provozem vysoké
školy, kterou v současné době navštěvuje 400 studentů. 
zp
Jde jen o výběr schválených dotací.
Kompletní seznam schválených
dotací naleznete v usnesení zastupitelstva, v případě menších dotací
schválených radou města se jedná
o usnesení rady města z 4. 2. 2019.

Starosta žádá starosty
Jarní práce
o podporu krytého bazénu na obchvatu
V Louckém klášteře se sešla asi
šedesátka starostů Znojemska. Šlo
o jejich první setkání po posledních
volbách. Pořádal ho starosta Znojma
Jan Grois.
Kromě dopravy a měření rychlosti diskutovali starostové o stavebním
a demoličním odpadu, cestovním ruchu, novinkách v oblasti školství a došlo
i na otázku výstavby nového krytého
bazénu v Louce.
„Jelikož znojemský krytý bazén
slouží celému regionu, a to nejen díky
povinnému školnímu plavání, kdy každoročně našimi lázněmi projde přes
2 100 dětí ze základních škol Znojemska
a Moravskokrumlovska, požádal jsem
starosty o podporu našeho projektu. Nechceme po obcích peníze, všichni mají

omezené rozpočty. Jde o morální a formální podporu, aby na kraji, případně
na vládě věděli, že nový moderní krytý
bazén pomůže celému regionu,“ říká
starosta Grois, a dodává, že se jedná o jeden z dalších kroků ve spolupráci mezi
obcemi Znojemska a Moravskokrumlovska pro jednání s krajem, případně
i s vládou v prosazování společných
cílů. „Jako příklad toho, že vzájemná
spolupráce může fungovat, je podpora
Moravského Krumlova v otázce Slovanské epopeje. Neváhal jsem ani minutu,
když jsem jako krajský zastupitel zvedl
ruku na podporu epopeje. Mám za to,
že obce našeho regionu mají táhnout
za jeden provaz,“ dodává. Na výstavbu
krytého bazénu shání radnice vícezdrojové financování. 
zp, lp

Na obchvatu začaly s příchodem
jara zemní práce. Dělníci už rozebrali
lešení pod mostem na Přímětické ulici
a pracují na povrchu křižovatky.
Zmizí i speciálně vybudovaný
podchod pro chodce a cyklisty. Dělníci
montují protihlukové stěny. Dokončují
žlaby kolem hlavní trasy a obrubníky.
Od dubna by pak měla začít pokládka
poslední asfaltové vrstvy po celé trase.
Zprovoznit Přímětickou ulici chtějí stavaři nejpozději do 30. dubna. Nejčilejší
stavební ruch bude letos u napojení obchvatu na výpadovce na Prahu/Jihlavu.
Ty s sebou přinesou i jistá dopravní omezení, o kterých budeme včas informovat.
Aktuálně stavěná část obchvatu od kasárenské po únanovskou křižovatku bude
zprovozněna na podzim 2019.  lp, zp
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STALO SE
PRVNÍ WORKSHOP COL
Ve Znojmě se uskutečnil první
workshop v rámci projektu Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL), který společně
realizují města Znojmo a Retz,
Společně o.p.s. a Donauuniversität
Krems – Universität für Weiterbildung. Dvoudenní workshop byl
zaměřen na různé metody dokumentace kulturního dědictví.
ZNOJMO NEPRONAJME
SVÉ POZEMKY CIRKUSŮM
V souvislosti se sílící kritikou směrem k drezuře zvířat v cirkusech se
vedení města rozhodlo prodloužit
rozhodnutí, které ve městě platí
od pololetí loňského roku. Nebude
tak cirkusům se zvířaty pronajímat
pozemek u ZŠ JUDr. Mareše v dolní
části města, o který cirkusy žádají.
V anketě, která proběhla v únoru
prostřednictvím Mobilního rozhlasu, se 70 % hlasujících vyslovilo
pro zákaz pronajímání městských
pozemků cirkusům.
NOVÍ VEDOUCÍ ODBORŮ
Městský úřad ve Znojmě má nové
vedoucí odborů. Majetkový odbor
vede Aleš Kudera, odbor přestupků pak Iveta Tvarůžková.
VENUTA STŘÍDÁ MIHOLU
Novým členem znojemského zastupitelstva se stal Marek Venuta.
Nahradil rezignujícího zastupitele
Ludvíka Miholu (oba z KDU-ČSL).
OMEZEN PROVOZ:
LEGIONÁŘSKÁ, FEJFALÍKOVA
Do 31. května je v pěti na sobě navazujících etapách omezen provoz
ulic Legionářská, Fejfalíkova a částečně ul. Pražská sídliště, ve směru
od ul. Legionářská. Důvodem jsou
stavební práce spojené s rekonstrukcí přípojek plynu a uložením
nového plynovodu a vodovodu.
Řidiči musí počítat i s úplnou uzavírkou v některých etapách stavby.
Provoz bude omezen pro všechna
vozidla, mimo MAD.
ZAVŘENY ULICE BALA
A NA VYHLÍDCE
Do 30. června je stanovena úplná
uzavírka ulic Bala a Na Vyhlídce
ve Znojmě z důvodu rekonstrukce opěrné zdi, opravě místní komunikace a vybudování nového
chodníku. Objízdná trasa nebyla
stanovena.
PODMÍNKY PRO STÁNKAŘE
Na www.znojmocty.cz byly zveřejněny podmínky pro přidělování
prodejních míst na vinobraní.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou v rozšířeném vydání o speciál MÁJOVÉ
SLAVNOSTI ve čtvrtek 25. dubna
2019, uzávěrka je 15. dubna.
ZASTUPITELSTVO
Zastupitelé města se sejdou
29. března v 15.00 hodin v zasedací
místnosti MÚ, Obroková 12. Zastupitelstvo je veřejné.
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských částech je prováděn každý lichý týden
svoz bioodpadu.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé (majitelé) psů zaplatit poplatky za své
čtyřnohé přátele. Platby v hotovosti
i platební kartou přijímají pokladny
v budově městského úřadu na Obrokové 12 a na nám. Armády nebo
lze platbu provést převodem z účtu
(variab. symbol lze zjistit na tel.
515 216 307). Nahlásit nového
psa musí jeho majitel do 15 dnů
ode dne, kdy ho získal, na finančním odboru MÚ Obroková 10
(u pí Dehnerové). Poplatek je vyměřen od tří měsíců stáří psa.
ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou i letos 400 korun na osobu. Poplatek je splatný k 30. červnu
2019. Platit je možné na pokladně
MÚ na ulici Obroková 12, a to denně.
Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání), bankovním
převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz/
komunalni-odpady.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 3. dubna ve 12. 00 hodin.
AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory
pořádaných městem Znojmem
a Znojemskou Besedou najdou zájemci každý měsíc v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici
nebo na webu www.znojemskabeseda.cz/poradane-akce/akce-pro-seniory. Počet míst na akcích bývá
zpravidla omezen.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv
pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.

Zrušení jídelny neznamená
ukončení stravování seniorů
Znojmo zahájilo transformaci
pečovatelské služby, v jejímž průběhu dojde ke zrušení dietní jídelny
pro seniory. To ale v žádném případě neznamená zrušení jakékoliv
sociální služby ani ukončení stravování seniorů.
„Město nenechá žádného seniora
na holičkách,“ říká místostarosta Jan
Blaha a dodává: „Chápeme obavy seniorů z přechodu na jinou formu způsobu stravování, jsme připraveni každému z nich poskytnout individuální pomoc s vyhledáním nového dodavatele
obědů. Jsem přesvědčen, že transformace je vysoce prosociální opatření, které
ve svém důsledku přinese zkvalitnění
sociálních služeb, lepší péči o seniory.“
Pečovatelská služba je jednou
z osmi sociálních služeb Centra sociálních služeb Znojmo na Vančurově
ulici 17. Ve stejné budově provozuje
svoji činnost Dietní jídelna pro seniory.
Dle aktuální právní úpravy již nelze
v rámci pečovatelské služby poskytovat
služby jídelny pro seniory. Dalšími důvody, proč se město rozhodlo jídelnu
k 31. 8. 2019 zrušit, jsou podmínky
financování sociálních služeb a neefektivita v případě rekonstrukce jídelny
a následného dotování provozu, bez
kterého by nebylo možné dosáhnout

přijatelné ceny obědů. Zastupitelstvo
města tuto transformaci schválilo
na svém zasedání 18. 2. 2019, podporu
vyjádřilo 27 z 30 přítomných zastupitelů.
Nyní blíže k výše uvedeným důvodům. Dle zákona o sociálních službách není samotná příprava stravy
a poskytování služby jídelny základní
činností pečovatelské služby, proto je
nutné zahájit transformaci pečovatelské služby a oddělit Dietní jídelnu pro
seniory. Řešení je neodkladné, neboť
od 1. 1. 2019 vešly v platnost Regionální karty sociálních služeb, které ještě
více konkretizují jednotlivé činnosti
poskytovaných služeb a jsou závazné.
Pokud by provoz fungoval v současném režimu, vystavila by se organizace
sankcím a vyřazení ze Základní sítě
sociálních služeb Jihomoravského kraje, což by znamenalo ztrátu finančních
prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí i Jihomoravského kraje.

Poskytnutí stravy
je součástí úkonů
sociální péče

Zrušení jídelny neznamená ukončení stravování pro seniory. Pro lidi,
kteří jsou v nepříznivé sociální situaci,

Stoletá jubilantka
Jiřina Misařová ze Znojma oslavila 10. března neuvěřitelné 100. narozeniny.
Pevné zdraví jí přišli popřát také
zástupci města Znojma - místostarosta
Jan Blaha spolu s matrikářkou Lenkou
Pavlačkovou a Radoslavem Krausem,
ředitelem Okresní správy sociálního

 Jiřina Misařová s gratulanty. 

zabezpečení. Oslavenkyně pochází
ze Šlapanic a po 2. světové válce se s rodinou přestěhovala do Znojma. Celý
život se živila jako dámská krejčí. Má
dceru a syna, 5 vnoučat, 13 pravnoučat
a 1 prapravnouče. Ve Znojmě žije
s dcerou, která se o ní příkladně a s láskou stará. 
lp

Foto: Archiv ZL

se nic nemění, neboť poskytnutí stravy
je součástí úkonů sociální péče. Lidé,
kteří jsou schopni si sami vybrat dodavatele stravy, budou mít zabezpečeno
stravování prostřednictvím jiných subjektů. V nabídce komerčních či jiných
soukromých dodavatelů stravy jsou
obědy v cenové relaci jako doposud,
stejně jako zabezpečení dietní stravy
či stravy o víkendech.
Stávající prostory jídelny zůstanou
seniorům. Ještě nepadlo definitivní
rozhodnutí, ale nejpravděpodobnější
se jeví varianta využití pro odlehčovací
službu.
„Centrum sociálních služeb Znojmo, které do současnosti jídelnu provozovalo, si uvědomuje závažnost situace
a je připraveno nejen poskytnout informace každému, kdo se na kompetentní pracovníky obrátí, ale také podat
pomocnou ruku těm, kteří si nové dodavatele budou vybírat. Veškeré kroky
probíhají ve spolupráci s odborem sociálním, na který se v případě potřeby
mohou občané též obrátit. Dále bude
ve spolupráci s městem zřízena funkce
koordinátora stravy, který bude seniorům k dispozici a přechodem na jinou
formu stravování je provede,“ vysvětluje Radka Sovjáková, ředitelka Centra
sociálních služeb Znojmo. 
zp

Jarní Dny
zdraví
Jarní Dny zdraví pokračují ve Znojmě druhým víkendem
30. a 31. března.
Na sobotu 30. března je připravena
procházka s lesníkem Gránickým údolím s možností zapojit se do výsadby
nových stromů. Sraz je ve 13.00 hod.
na vyhlídce v ulici Přemyslovců.
Od 19.00 hod. začne běžecký závod
CityTrail Pod lampami s Winners
Nový Šaldorf. Registrace je u Centra
Stará vodárna v 17.00 hod. (čelovka
nebo baterka jsou nutností). Do Dnů
zdraví se zapojí také Fitko Znojmo,
které 30. března pořádá Den otevřených dveří.
V neděli 31. března čeká na zdatné cyklisty náročnější terén, kdy se
vydají na Trailovou vyjížďku Národním parkem Podyjí s Jakubem
Šigutem. Vhodné je mít správně
odpružené kolo a cyklohelmu. Více
info na www.znojmo-zdravemesto.cz
a na FB Znojma. 
zp, lp
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Hlásí se soutěž Do práce na kole
První vlna registrací do soutěže
Do práce na kole za nejnižší poplatek
290 korun končí 1. dubna.
V druhé vlně již zájemci zaplatí 360 korun (do 15. dubna) a ve třetí
420 korun (do 30. dubna). Pro studenty
je cena jednotná – 190 korun. Každý
účastník si v květnu bude zapisovat své
nachozené, naběhané nebo naježděné
kilometry na webu soutěže nebo do své

mobilní aplikace. Čekají ho doprovodné
akce, slevy u Kofi Kofi a ve vybrané dny
i v kavárně Balance coffee & wine (vždy
se soutěžním tričkem). Ty nejúspěšnější
čekají ceny od partnerů akce, kterými
jsou Znojemská Beseda, Znovín Znojmo
nebo Excalibur City. Oficiální zahájení
soutěže proběhne ve Znojmě 1. května
společnou Jarní vyjížďkou se sportovním
klubem Winners Nový Šaldorf. V cíli

na hraničním přechodu v Hnanicích
bude na cyklisty čekat příjemná Snídaně
bez hranic, akce pořádaná u příležitosti
15. výročí od vstupu České republiky
do Evropské unie. Vyhodnocení a předání cen proběhne v úterý 4. června
na znojemské radnici. Aktuální informace zjistíte ve facebookové skupině
„Do práce na kole – Znojmo“ nebo
na www.dopracenakole.cz 
pm

Ovlivněte budoucí rozvoj města
Přijďte diskutovat s vedením města a ovlivněte svými názory a podněty další rozvoj Znojma. Fórum
Zdravého města (dále jen Fórum)
se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna
od 16.30 ve velkém štukovém sále
Louckého kláštera.
Výstupem Fóra bude stanovení deseti nejzásadnějších problémů města
z pohledu obyvatel (tzv. „10P“). Témata
budou: 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. Nebude chybět
oblíbený „stůl mladých“, kde žáci a studenti místních škol mohou formulovat
problémy napříč všemi výše uvedenými
oblastmi. K jednotlivým tématům bude
vedena diskuze, u které budou nápomocni vedoucí pracovníci městského
úřadu.
Přítomní budou také seznámeni
s pokroky v rámci realizace desatera
problémů města Znojma z loňského
roku (výsledky loňského ročníku jsou

na www.znojmo-zdravemesto.cz). Nebude chybět ani drobné občerstvení
a tombola.
V rámci programu proběhne i výstava obrázků na téma Den Země a příroda Znojemska, které tvořili studenti
Gymnázia, Střední pedagogické školy,
Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
Znojmo. Svým hlasováním můžete rozhodnout, kteří tři autoři budou za svá
díla odměněni. Z nejlepších obrázků
bude následně vytvořen kalendář města
Znojma na rok 2020. 
pm

Přijďte podruhé diskutovat o zeleni Oslavte Den Země
Město zve všechny na veřejné
projednání k projektu Zelené cesty
města Znojma, které se uskuteční
ve čtvrtek 25. dubna od 16.00 hodin
v Domečku (budova České spořitelny) na Pontassievské ulici.
V únoru byla představena veřejnosti I. etapa, která analyzovala
současný stav. Nyní bude diskuze zaměřená na II. etapu, která zpracovává koncepci zelených cest na území
města. Projektanti představí pracovní
verzi návrhu systému zeleně města,
následovat bude diskuze s veřejností

nad vzniklou koncepcí včetně možných konkrétních řešení. Diskuzi povede projektant Pavel Šimek se svými
kolegy, se kterými spolupracuje město
například i na revitalizaci Jubilejního
parku.
Veřejné projednání, stejně tak jako
jiná setkávání a veřejné diskuze mezi
vedením města Znojma a veřejností,
se koná pod záštitou projektu Zdravé
město Znojmo.
Projekt Zelené cesty města Znojma
je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR. 
pm

Již počtvrté Znojmo oslaví Den
Země! A to 26. dubna v Beach Clubu
u Louckého kláštera.
Městské lesy Znojmo ve spolupráci s městem připravily program pro
děti i dospělé. Od 9.00 do 13.00 hodin
pro žáky z místních škol. Od 15.00
do 18.00 hodin se program otevře veřejnosti. Odpoledne bude také táborák a každý si bude moci opéct špekáček. Děti se mohou těšit na soutěž
o drobné dárky. Více informací najdete
na www.znojmo-zdravemesto.cz,
vstup zdarma. 
pm

Tvoříme Znojmo startuje podruhé
Máte nápad, jak zlepšit naše
město? Nenechávejte si to pro sebe!
Startuje druhý ročník participativního rozpočtování ve Znojmě, projekt
Tvoříme Znojmo.
„Na projektech, které zvítězily
vloni, už intenzivně pracujeme. Letos chceme dát občanům další možnost přihlásit projekty, které bychom
následně realizovali příští rok. Opět
jsou připravené 3 miliony korun
pro projekty ve městě a 3 miliony
v jeho městských částech,“ vysvětluje místostarosta Jakub Malačka.

Zapojit se se svým návrhem může
každý občan starší 15 let (s trvalým
bydlištěm ve Znojmě nebo v jeho
městských částech). Kromě základních informací o projektu má návrh
obsahovat i odůvodnění, proč by se
měl realizovat, pro koho bude přínosný a jaké jsou jeho předpokládané náklady. Ty se mají pohybovat
od 50 000 do 750 000 korun.
Projekt má následující harmonogram: podání návrhů přes online
Google formulář (od 1. dubna
do 31. května), posouzení realizovatel-

nosti (léto), veřejná prezentace projektů navrhovateli a první vlna hlasování
(první polovina září) a elektronické
hlasování za pomoci systému Mobilního rozhlasu (září/říjen).
Více informací podá Soňa Bystřická, ko ordinátorka projektu
(s ona.byst r icka@muznojmo.cz,
515 216 339). Formulář i detailní info
naleznete na www.tvorimeznojmo.cz.
Participativní rozpočet probíhá v rámci projektu Zdravé město Znojmo.
V prvním ročníku rozhodlo hlasování
o realizaci celkem 16 projektů. pm
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
PŘEDALI HOLČIČKU OTCI
Na Vídeňské třídě si všimla žena
asi osmileté holčičky, která se
pohybovala již delší dobu sama
bez doprovodu dospělé osoby.
Dívenka strážníkům sdělila, že ji
zde nechala teta a šla si nakoupit.
Uvedla také přesnou adresu, kde
s tetou bydlí. Jelikož se v nahlášeném bydlišti teta nenacházela,
strážníci kontaktovali otce dívky,
který si holčičku na služebně
vyzvedl.
MLÁTILI ŽENY
Strážníci dvakrát pomáhali napadeným ženám. První z nich zmlátil
její partner. Při příjezdu strážníků
se agresivní muž doma již nenacházel. Ženu s dcerou převezli
strážníci na oddělení Policie ČR,
která si případ převzala. K podobnému případu byli přivolaní
také na čerpací stanici. Žena tam
přiběhla z penzionu, ve kterém ji
měl její přítel škrtit. Strážníci se
ji snažili uklidnit. Případ si opět
převzala státní policie.
KONFLIKT V AUTOBUSE
Mezi řidičem autobusu hromadné
dopravy a trojicí cestujících došlo
k šarvátce. Jedno z dětí se dotýkalo tlačítka přístroje pro výdej
jízdenek. I přes upozornění řidiče,
že se to nesmí, neuposlechlo. Mezi
řidičem, matkou dítěte a jejich
příbuznou pak došlo ke slovnímu
konfliktu. Řidič se pokusil tyto
cestující nejprve slovně vykázat
z autobusu, pak je vytlačil svým
tělem. Přivolaní strážníci se snažili
o uklidnění situace a poté věc předali správnímu orgánu k dořešení.
NAHÝ OPILEC
Strážníci přijali oznámení o nahém
muži, který se pohybuje v bytovém domě. Muž se tak opil, že si
nepamatoval, jak se do domu nad
ránem dostal. V bytě domu mu
nabídla úkryt jeho bývalá přítelkyně. Později si pro něj přijel jeho
bratr, který mu přivezl i náhradní
oblečení.
PO NAPADENÍ NEMOHL VSTÁT
Před podnikem v Oblekovicích se
rvali. Při příjezdu strážníků ležel
na zemi sedmatřicetiletý muž. Stěžoval si na bolest uší a rukou a nebyl schopný se postavit na nohy.
Napadnout ho měli dva muži,
z nichž mu jeden vyhrožoval i ublížením sekerou. Strážníci na místo
přivolali zdravotníky a také Policii
ČR, která si na místě převzala věc
k dořešení.
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NÁZOR OPOZICE

O kaprech, rybnících a omezeném přístupu k informacím
Od října máme nové zastupitelstvo, od revoluce již osmé. Na první
pohled nic zásadního. Je však první,
které nepřipustilo opozici do komisí.
Proč je to špatně?
Ve Znojmě mohlo volit 27 239 voličů. Tuto možnost využilo 11 391 obyvatel.
Nevyužili však všechny své hlasy. Abychom získali představu, kdo získal jakou
důvěru, přináším pro zjednodušení počet
hlasů pro stranu dělený počtem kandidátů
(31). V takovém modelu zjistíme, že 2 597
lidí volilo ČSSD, 2 007 ANO a 1 057 ODS.
Jinými slovy radniční koalici volilo 5 661
lidí. Kandidátku Pro Znojmo, nejsilnější
opoziční stranu, volilo 1 483 znojemských
občanů, KSČM 1 004, KDU-ČSL 640,
SPD 584 a Piráty 554 občanů. Propadly
hlasy dvou stran, které nepřekonaly pětiprocentní hranici: 498 hlasů „Znojmákům“ a 338 nestraníkům – sportovcům.
Nejméně 5 101 znojemských občanů
tedy k volbám přišlo, vládní strany nevolilo, přesto je dle logiky pana starosty
v komisích nebude nikdo zastupovat. Co
to znamená?
24 komisí, 0 zástupců opozice
Řadový zastupitel dostává podklady
pro zasedání zastupitelstva deset dní před
konáním zastupitelstva, zpravidla v pátek.
Vždy se jedná o 60 až 80 bodů, každý
z nich má svoji samostatnou situační
zprávu. Pokud se chce zastupitel na něco
zeptat, potřebuje další informace, musí
během pouhých pěti pracovních dnů
kontaktovat příslušného úředníka a doufat, že ten stihne odpovědět. Zastupitel
chodí do práce jako všichni ostatní, pří-

prava na zasedání zastupitelstva tedy probíhá po večerech a o víkendech. Hlasování o bodech na zasedání zastupitelstva je
velmi odpovědné – rozhodujete v něm
o prodejích majetku, dotacích, o rozpočtu města, který v loňském roce přesáhl
miliardu (!) korun. Body do zastupitelstva a agenda městské rady coby „vlády
města“ se ve velkém předstihu detailně
projednávají, ano správně – ve výborech,
resp. v komisích. Představte si je jako
znojemská ministerstva. Máme komisi
majetkovou, bytovou, sociální, kulturní
či bezpečnostní. Celkem je jich v tomto
volebním období 24 (13 komisí + 11 příměstských), což je mimochodem rekord,
v minulosti bylo komisí vždy méně.
Až do nástupu koalice ČSSD-ANO-ODS fungovaly komise řádně.
Koalice v nich měla většinu (proč ne, má
ji i v zastupitelstvu), ale prodiskutovala
body s opozicí, a dokonce i se zástupci
veřejnosti. Nynější radnice se ale v komisích vědomě uzavřela a opevnila. Důvody pro takové jednání může mít dva.
Peníze nebo informace
Na první jsme upozornili v minulém čísle Znojemských listů. Koalice si
pro sebe (svým zastupitelům) v komisích
a výborech za toto volební období rozdá
10 milionů korun. Až se někdo bude divit,
proč před dalšími volbami visí po celém
městě ČSSD a ODS, odpověď může najít zde. Deset milionů, za které bychom
mohli mít dětská hřiště nebo spravené
chodníky. Koalice nás za odhalení jejího
citlivého místa ihned napadla, že o peníze jde ve skutečnosti nám. S chladnou

Jsem zvědav, jak dlouho budou
zastupitelé z PRO ZNOJMO fňukat
V minulém vydání Znojemských
LISTŮ mí kolegové z ČSSD vysvětlili
zástupcům z PRO ZNOJMO, že s nimi
po osmi letech trpělivého zacházení
v komisích a výborech ztratili trpělivost.
Důvodem je jejich špatná zkušenost s „prací“ některých zástupců PRO
ZNOJMO z minulých let a jejich jakýkoliv nezájem o konstruktivní práci, který se projevoval tím, že někteří
z nich prostě na komise vůbec nechodili
a měli až devadesátiprocentní absenci.
Zde bych rád zdůraznil slovo konstruktivní, protože přístup zástupců
PRO ZNOJMO ve stylu „budeme kritizovat všechny a všechno“, práci komisí
a výborů nikam neposouvá. Na únorovém zastupitelstvu někteří členové

PRO ZNOJMO pořád nechápali, proč
byli – sportovní terminologií řečeno –
vyřazeni z kádru. Co na to říct? Když
se něco podobného stane profesionálnímu sportovci, zatne zuby, jde do sebe
a maká víc a víc, aby všechny včetně
trenéra přesvědčil, že na to má a že byla
chyba ho vyřadit. Silným se povede
rychlý návrat zpět. Slabí jedinci fňukají
a pomlouvají všechny a všechno kolem
sebe. Budoucnost ukáže, zda budou zástupci PRO ZNOJMO v zastupitelstvu
pořád fňukat, anebo začnou konečně
pro naše město něco dělat tak, jak to
mají v názvu a jak to slibovali voličům.
Vždyť PRO ZNOJMO podporuje řada
slušných a schopných lidí, kterých si
moc vážím. Jen je škoda, že nesedí v zastupitelstvu. 
Jan Grois, starosta

hlavou jsme tedy na posledním zastupitelstvu reagovali návrhem na zastropování
odměn pro členy komisí. Aby nedocházelo k tomu, že zastupitelé sedí na více
židlích a pobírají všechny odměny. Náš
návrh nepřekvapivě neprošel. Kapři si
rybník nevypustili.
Druhý důvod je informační. A o ten
nám jde především. Je obrovský rozdíl,
jestli v majetkové komisi jste, nebo nejste. Koalici podle všeho vyhovuje, že jí
nikdo nevidí „pod prsty“. Proč sestava
ČSSD-ANO-ODS blokuje komise výhradně pro sebe? Pro peníze nebo kvůli
informační blokádě? Oba důvody jsou
pro řádné fungování města Znojma mimořádně špatné.
Pan starosta se teď bude vykrucovat,
že si přece o informace můžeme dopisovat s úředníky, nebo že můžeme dokonce zažádat o přístup na komisi. Takový
postup je pro informační šero výhodný
hned několikrát. Zaprvé o naší účasti
na jednání komise budou členové komisí
z řad ČSSD-ANO-ODS hlasovat teprve
na místě poté, co se uvolníme z práce
a na jednání osobně dorazíme. Mohou
nás ale také klidně odmítnout a poslat
domů. Když už nám přesto milostivě
účast povolí, narazíme podruhé. Nečlen
komise nemá možnost se podle nových
předpisů GDPR seznámit s materiály,
které komise projednává. Údaje jsou skutečně citlivé a členové komisí a výborů
podepisují závazek mlčenlivosti a musí
být poučeni o nakládání s daty. Každému
jednání každé komise by tedy musel být
přítomen pověřenec pro ochranu osobních údajů města Znojma a znovu provést

školení. No a do třetice, když už bychom
náhodou prošli celým martyriem, jako
„hosté“ stejně nemůžeme hlasovat. A o to
této radniční koalici běží. Nebo ne?
Komu vadí diskuse?
Nejúsměvnější na celé věci je, že se
pan starosta tváří jako sjednotitel a nová
přátelštější tvář po Ing. Gabrhelovi.
V novinách slibuje, že „s opozicí k sobě
cestu najdeme“. Pravda je ale přesně
opačná. K takové represi za bývalých
starostů ČSSD, ani nikdy předtím nedošlo. Na email s naší nominací do tehdy
první zveřejněné komise z 5. 12. 2018
se dodnes neobtěžoval odpovědět ani
pan starosta, ani nikdo z místostarostů.
Na zastupitelstvu nás však neopomněl
vyzvat k osobnímu jednání. Vhozenou
rukavici jsme zvedli a jednali. Dokonce
třikrát. V různých sestavách. Odpověď
byla třikrát stejná, třikrát zamítavá a komise jsou stále jen pro vyvolené.
My bychom cestu našli rádi, pane
starosto. Alespoň do komisí, kde bychom mohli kontrolovat radnici ve složení ČSSD-ANO-ODS. Ale Vy nám
ji opakovaně zatarasujete. Někomu
zřejmě kontrola a diskuse v komisích
vadí. A tak se ji snaží co nejvíce oddálit. 5 661 voličských hlasů se opevnilo
na radnici a zbylým 21 678 občanům
města Znojma vzkazuje, že jiný názor
je nezajímá.
Pane starosto, je půl roku po volbách. Je čas otevřít komise opozici
a všem občanům.
Bc. Jakub Krainer,
zastupitel PRO ZNOJMO.

Skutečné opozici jde o práci
Jsem opoziční zastupitelka. Jako
součást opozice mohu, a také kontroluji z pozice člena finančního výboru hospodaření města s majetkem
a jeho finančními prostředky.
Vůbec nemám pocit, že bych neměla možnost, prostředky a přístup k jakékoliv kontrole ať města samotného či
jeho příspěvkových organizací.
Naopak finanční výbor pod mým
vedením zavádí i pro ostatní členy opozice (tedy i kolegy z PRO ZNOJMO)
nové způsoby práce a hlavně možnost
intenzivní kontroly právě hospodaření města a jeho organizací. Tady má
opozice za účasti „vládnoucí koalice“
neomezené možnosti. Nutností je chuť,
čas a schopnosti skutečně pracovat
a kontrolovat.
Jako opoziční zastupitelka jsem navštívila ředitele FCC, abych se seznámi-

la s chodem významné firmy působící
v našem městě. Nevšimla jsem si, že
by mi v tom někdo bránil. Nemohu se
ubránit dojmu, že některým členům
opozice jde jen o zviditelnění sebe sama
a kritiku za každou cenu. Skutečně konstruktivní opozici jde o práci, možnost
kontroly a prověřování postupů města
a jeho organizací při hospodaření s prostředky a majetkem města.
A odborné komise jako poradní
orgán rady města? Ani v těch nevidím
problém. Vzhledem k tomu, že jsem
v čele školských odborů 26 let prosazovala oprávněné zájmy škol a školských
pracovníků, jako opoziční zastupitelka
jsem si vyjednala s vládnoucí koalicí
účast ve školské komisi. Stačí chtít pracovat a být ochoten se domluvit.
Mgr. R. Šalomonová
opoziční zastupitelka za SPD
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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
Bistro Al Dente ve Znojmě
hledá
pomocníka/pomocnici do kuchyně
na umývání nádobí a pomocné
práce.
Pondělí až pátek, cca 3 hodiny denně.
Zájemci mohou psát na messenger
Al Dente nebo se dostavit osobně
do bistra na Horní České 5, Znojmo.

PRÁCE V RAKOUSKU
Stavební pomocník
Bauhelfer
RONDIC Trockenbau GmbH, Horn, Wien
office@rondic-trockenbau.at
+43 2983 27624
Nabízíme jisté prac. místo, přívětivé
pracovní klima, hodnocení dle výkonu,
podle KS min. 1.870 EUR/měs. Btto.
Pekař/ka
Bäcker/in
Bäckerei-Konditorei Bucher, Eggenburg

office@bucher.co.at
+43 2984 2673 Hr. Bucher
Plný úvazek, jisté místo, příjemné prac.
klima. Příprava pečiva, výroba těsta.
Mzda dle KS.
Pokrývač
Dachdecker
Zwang Ges.m.b.H., Mistelbach
buero@zwang.at
+43 2288 2293 Adelheid Zwang
Nabízíme plný úvazek. Mzda
od 2.150 EUR / měs. btto + možné
příplatky.
Klempíř/Spengler
Tesař/Zimmerer
Obkladač/Fliesenleger
Lauter GmbH, Waidhofern/Thaya
office@lauter.at
+43 2842 52473
Ulrike Brandner-Lauter
Prac. doba 4 dny v týdnu, hodnocení
odpovídající výkonu. Min. mzda dle KS
13,39 EUR / hod. btto od 2. roku.

Rozvoz chleba a pečiva
Brot- & Gebäcksausführer
Der Bäcker Riederich, Horn
juergen.rochla@riederich.at
+43 2982 2344 Jürgen Rochla
Denní rozvoz dodávkou (Po–So)
3–12 hod., dodávky do obchodů,
restaurací i vlastních poboček.
Možnost slušného výdělku, velkorysé
slevy na pečivo, možnost profesního
růstu. Mzda dle KS od 1.600 EUR / měs.
btto + příplatky a soc. bonusy.
Obsluha
Mitarbeiter/in im Service
W4 Betriebs GmbH, Röschitz
team@w-4.at
+43 2984 21486 David
Mzda dle KS při plném úvazku
1.500 EUR / měs. btto + možné příplatky
podle kvalifikace a zkušeností.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Částečný úvazek, So–Ne 7–11, St
8–11 hod. od května 2019.

Úklid soc. zař., vinotéky, sálu, občas
pomoc v kuchyni. Mzda min.
412,50 EUR / měs. btto.
Zedník
Maurer
Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.
Horn, Mistelbach, Nußdorf
hochbau.ost@swietelsky.at
Plný úvazek, nástup ihned, zednické
práce, izolace, omítky, betonování
základů, bednění, opravy, restaurování,
přestavby apod. Mzda dle KS
14,20 EUR / hod. btto + příplatky
dle kvalifikace a zkušeností.
Kuchařka/Kuchař/pomocná síla
do kuchyně
Köchin/Koch/Küchenhilfe
Buschenschank Humer-Gilly, Maissau
office@weinbau-humer.at
+43 664 587 8244 Petra Humer
Úvazek cca. 40 hod. týdně, prac.
doba domluvou. Mzda dle
odpracované doby vyšší než min.
mzda dle KS.

Městský úřad Znojmo
hledá

PR SPECIALISTU/TKU
PRO ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
Pracovní náplň:
správa sociálních sítí města Znojma,
sledování a realizace trendů a novinek možností prezentace
na sociálních sítích,
fotografování a úprava fotografií v grafickém programu,
grafická tvorba jednoduchých propagačních plakátů,
komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů
k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Hochbautechniker/in
Architekten Maurer & Partner ZT
suchen für unsere Ateliers in Wien – Hollabrunn – Korneuburg eine/n
versierte/n, erfahrene/n, selbstständige/n und lösungsorientierte/n
Mitarbeiter/in für Einreich-, Polier- und Detailplanung.
Ihr Profil:
• HTL-Techniker Hochbau •
• Dipl. Ing. oder Mag. Arch •
• Fachhochschule •
• Beste ArchiCAD-Kenntnisse •
• Mind. 5 Jahre Berufserfahrung •

Požadujeme:
VŠ nebo vyšší odborné vzdělání,
velmi dobré komunikační schopnosti,
výbornou znalost českého jazyka,
vysokou úroveň písemného projevu (schopnost psát jednoduše
a poutavě o složitých věcech),
pokročilou znalost prostředí sociálních sítí a nových médií, velmi dobrou
počítačovou gramotnost, technickou zdatnost,
zájem o oblasti PR, marketingu a nové trendy,
znalost systému veřejné správy ČR.
Velkou výhodou je zkušenost s prací v grafickém programu, schopnost
tvorby grafik a schopnost tvorby videí.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigem Portfolio übermitteln Sie an:

Přihlášky lze zasílat do 29. března 2019 do 12.00 hodin, a to písemně
v zalepené obálce na adresu Městský úřad Znojmo – oddělení personálních
věcí a vzdělávání, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo na stejnou adresu
osobně na podatelně Městského úřad Znojmo.
Obálku označit: „výběrové řízení – referent/ka oddělení vnějších vztahů –
PR specialista/tka na sociální sítě a nová média“.

GmbH: office.wien@maurer-partner.at

Více info www.znojmocity.cz

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
mit einer hervorragenden Infrastruktur.
Mindestbezahlung brutto 2.700,–. Überzahlung je nach Qualifikation!
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Znojemské Velikonoce jako oslava jara
Centrum města s nevšední chundelatou podívanou
Znojemské Velikonoce přinesou
kulturní zážitky, novinky, zajímavosti
a držet se budou i tradic v podobě
stánků s jarním sortimentem.
Organizátoři ze Znojemské Besedy při přípravě programu pamatovali
na všechny věkové kategorie. Na své si
tak přijdou děti, pro které jsou v Dolním sále Znojemské Besedy připraveny
13. a 14. dubna Jájiny dílničky (vždy
10.00–12.00) či 20. dubna sběr vajíček
ve Znojemském podzemí. Jejich rodiče
si mohou poslechnout některé z hudebních vystoupení na pódiu i zakoupit
malované kraslice na trhu v centru města. Starší generaci bude nejspíše zajímat
novinka letošních Velikonoc ve Znojmě,
kterou je výstava drobného zvířectva
v party stanu na Horním náměstí.

na Znojemských Velikonocích ušatí krasavci v soutěži Králičí hop. Jde

o jeden z nejmladších sportů se zvířaty, oblíbený po celém světě hlavně

Vláčkem za zvířátky

Přeskoč, vyskoč, nepodlez
Na ploše Horního náměstí se také
netradičně předvedou úplně poprvé

 Znojemské Velikonoce letos zpestří poprvé ušatí králíci. 

Velikonoční vajíčka
hledejte v podzemí
Na zábavné Velikonoce s dětmi se
už těší tým průvodců ze Znojemského
podzemí.
Blíží se Bílá sobota a s ní tradiční
Sbírání velikonočních vajíček s kuřátky. V sobotu 20. dubna od 10.00
do 17.00 hodin mohou děti v doprovodu dospělých zavítat do Znojemského
podzemí, kde se kromě nových figurín,

u dětí. Vznikl zhruba před třiceti lety
v severských zemích a v Česku je provozován od roku 2010. Má světové
šampiony a i v České republice úspěšné
evropské mistry. Králičí hop má přesná
pravidla vycházející z přirozeného pohybu králíků, kteří v doprovodu svých
chovatelů soutěží ve skoku vysokém
a dalekém. Rozhodně si tak nenechte
tuto chundelatou podívanou ujít.

Zapojte se do soutěže
Velikonoční Znojmo

setkají i se zvířecími postavami. Ty je
budou provázet při sbírání nejen vajíček, ale i dalších zajímavých předmětů.
Skupinové vstupy budou v půlhodinových intervalech a to dopoledne
od 10.00 do 12.30 hodin a odpoledne
od 13.30 do 16.30 hodin. Jednotný
vstup je 30 korun. Rezervace je možná
na podzemi@znojemskabeseda.cz.  lp

 Pro každého dětského návštěvníka je přichystán malý dárek pro radost. 

Foto: Archiv ZL

V sobotu 20. dubna a v neděli
21. dubna bude od 10.00 do 12.00 hod.
jezdit zdarma Velikonoční vláček. Projedete se s ním po trase Masarykovo
nám. (nástupní zastávka) – Velká Mikulášská – Mikulášské nám. – Velká
Františkánská – Přemyslovců – Václavské nám. – Horní nám. – Obroková
ulice a zpět na Masarykovo náměstí,
kde bude stát také ohrada s živými
zvířátky. 
lp

Foto: Archiv ZL

Město Znojmo již poosmé vyhlašuje soutěž Velikonoční Znojmo! A to
ve třech kategoriích – o nejkrásnější
velikonoční výzdobu, výlohu v městské památkové rezervaci a břízku
v centru města.
Zapojením se do soutěže přispějete k jarní atmosféře města. Výherci
se mohou těšit na volné vstupenky
na Znojemské historické vinobraní
2019 a na poukázky do zahradnictví
Městské zeleně. Školáci a školačky zase
na výlet turistickým vláčkem.
Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách města
Znojma a ve Znojemských LISTECH.
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VELIKONOČNÍ VÝZDOBU
Porota vyhodnotí venkovní výzdobu domů a bytů ve městě Znojmě
a v jeho městských částech. Hodnotit
bude výzdobu předzahrádek, vchodů
či oken.
Přihlásit se je možné elektronicky na adrese petra.marsounova@
muznojmo.cz zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie (do předmětu uveďte Soutěž – Velikonoční Znojmo). Fotografie
je nutné zaslat do pátku 26. dubna.

 Ilustrační foto.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VELIKONOČNÍ VÝLOHU
Porota vyhodnotí nejkrásnější
velikonoční výzdobu obchodů a dalších provozoven v městské památkové
rezervaci. Do soutěže není nutné se
přihlásit.
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VELIKONOČNÍ BŘÍZKU
Porota vyhodnotí nejhezčí nazdobenou břízku v Obrokové ulici – jednu
za mateřské školy, jednu za základní
školy. Do soutěže není nutné se předem hlásit.
lp
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Křesťanské svátky vyzdobily nejen kostely
Znojemské Velikonoce 2019 – program na Horním náměstí
středa 17. 4.
10.00–16.00	Výstava drobného
zvířectva – NOVINKA
8.45–9.00	MŠ Slovenská
9.00–9.20	ZŠ Václavské náměstí –
zpěv
9.20–9.40	MŠ Dělnická
9.40–10.00	MŠ Holandská
10.00–10.15	MŠ Pražská
10.20–10.30	ZŠ Jubilejní park –
zpívání
10.30–10.45		ZŠ Jubilejní park –
bubnování
10.45–11.00	MŠ Rudoleckého
11.00–11.30	ZŠ Prokopa Diviše
Přímětice
11.30–12.00	ZŠ Republiky –
Libohlásek
12.00–12.15	ZŠ Václavské náměstí –
tanec
14.45–15.15	ZŠ Mládeže
15.15–15.30	MC Miniklub Znojmo
15.35–15.45	Dětský domov

15.45–16.00	Rodinné centrum
Maceška

16.00–16.45 Hudební škola YAMAHA
16.45–17.45 SVČ Znojmo

čtvrtek 18. 4.
10.00–16.00	Výstava drobného
zvířectva – NOVINKA
10.30, 13.00, 15.00 soutěž Králičí
		hop – NOVINKA
15.30–16.15	Hudební centrum bez
hranic
16.45–17.45 Šarivari swing band
sobota 20. 4.
10.00–16.00	Historické řemeslné
dílny: Pletení pomlázky,
malování kachních
vajec, výroba zajíce ze
slámy, ruční tisk, zkouška
na velikonočního
koledníka
16.00–17.00 The People

 Historické řemeslné dílny. 

Foto: Archiv ZL

neděle 21. 4.
14.00–15.00 I.V.M. – In vino musica
15.30–16.30 Modrý cimbál
17.00–18.00 Arythmia

Mši svatou v chrámu
Muzeum přichystalo
sv. Mikuláše přenese televize dílničky i ochutnávky

Velikonoce se pro ateisty scvrkly
jen na Velikonoční pondělí, ale pro
křesťany jde o mnohem delší nejdůležitější svátek roku. Do slavnostně vyzdobených kostelů tak na mše svaté
míří věřící a někdy i nevěřící.
Velikonoce vždy začínají takzvanou Květnou nedělí, kdy končí čtyřicetidenní období půstu a začíná pašijový týden. Pro naše předky měly
Velikonoce velký význam, a to z důvodu světského, kdy vítali, stejně jako my
dnes, příchod jara, ale především šlo
o význam náboženský. Velikonoce byly
a jsou stále nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve, spojeným s oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Proto se
v mnoha kostelích, znojemské nevyjímaje, konají v době velikonoční mše.
Tu z chrámu sv. Mikuláše ve Znojmě
bude přenášet přímým přenosem Česká televize. Projít si můžete také Křížovou cestu na Hradiště. 
lp
Velikonoční mše v kostelích
14. 4. Květná neděle
8.00 u sv. Kříže a v Louce
9.00 u sv. Mikuláše
10.00 u sv. Kříže
11.00 u sv. Alžběty
15.00	Křížová cesta v Gránicích
na Hradiště
18.00 u sv. Michala

18. 4. Zelený čtvrtek
16.00 u sv. Mikuláše
18.00 u sv. Kříže

19. 4. Velký pátek
16.00 u sv. Mikuláše
18.00 u sv. Kříže
21.00	Křížová cesta v Gránicích
na Hradiště
20. 4. Bílá sobota
18.00 u sv. Mikuláše
20.00 u sv. Kříže se křtem dospělých
21. 4. Boží hod velikonoční
8.00 u sv. Kříže a v Louce
10.00	u sv. Mikuláše – přímý přenos
na ČT 2
18.00 u sv. Michala

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
v období Velikonoc nabízí vedle již
tradiční výstavy velikonočních vazeb
v Domě umění také další doprovodné
aktivity.
Ve středu 17. dubna od 16.00 hodin v Domě umění připravili pracovníci muzea pod názvem Hody, hody,
doprovody… tvořivou velikonoční
dílničku nejen pro rodiny s dětmi.
Je zde ovšem nutná rezervace na tel.
515 225 261, 720 971 295 nebo e-mail:
edukace@muzeumznojmo.cz.

Velkopáteční vycházka za poklady
Znojemska propojí magické otevírání skal a regionální geologii. Sraz je
19. dubna v 9.00 hodin před minoritským klášterem (u vyhlídky).
V neděli 28. dubna se v minoritském klášteře těšte na Farmářský den
a uvedení nové knihy Divoký zelinář.
Příchozí na místě najdou farmářský
trh s prezentací regionálních výrobců
a pěstitelů, uvedení zmíněné knihy
s ochutnávkou menu z planých rostlin
Rostliny na talíři. 
lp

Hudba rozezní kostely
Znojemské kostely se o nedělích
rozezvučí hudbou.
Nejprve 7. dubna v kostele sv. Jana
Křtitele budou od 16.00 hod. znít černošské spirituály a postní duchovní
hudba v podání skupiny Mosty. Tradiční velikonoční koncert Chrámového
sboru sv. Kříže a jeho hostů pak uslyšíte v neděli 28. dubna v kostele Nanebevzetí sv. Kříže. Koncert v 15.30 hod.
uvede dětské pěvecké uskupení SouHlásky, pod vedením Gabriely Lazárkové a Dominika Bláhy. V podání
ženského souboru Minima uslyšíte

podmanivé skladby norského autora
Ola Gjeilo, který patří v současné době
k nejuznávanějším autorům vokální
hudby. Představí se vokální skupiny
Mosty a Vokap věnující se převážně
černošským spirituálům a tradicionálům.
Chrámový sbor pod taktovkou
Jarmily Ludvíkové přednese několik
kratších kompozic různých autorů
a za doprovodu orchestru Znojemských hudebníků zazní dílo Zdeňka
Fibicha Missa brevis in F. Vstupné je
dobrovolné. 
lp
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Studium pro děti, které chtějí něco dokázat
Znojemské Gymnázium Dr. Karla
Polesného už několik let vychovává
jazykově velmi dobře vybavené studenty. Pedagožka Drahomíra Denerová přiblížila dvojjazyčný typ studia,
který zmíněná škola nabízí.
Můžete blíže popsat tento typ studia?
Je třeba uvést na pravou míru
některé zkreslené informace o tomto
typu studia. Především nejde o jazykovou školu. Jde o gymnázium všeobecné, kde výuka některých předmětů probíhá v jazyce německém, což je
nadstandardem tohoto typu studia.
Žáci k nám přichází po sedmé třídě
a v prvních dvou letech mají mimo
běžné předměty zvýšenou hodinovou
dotaci němčiny. Tato výuka je specifická tím, že se plně soustředí na poměrně rychlé zvládnutí jazyka, tedy
i volba učebnic se odlišuje od jiných
forem studia. Využíváme učebnice se
systematickým přehledem gramatiky
v kombinaci se slovní zásobou, cvičeními poslechovými i konverzačními.
Němčinu vyučují čeští a rakouští učitelé. Právě působení rodilých mluvčích je bezesporu přínosné, neboť ti
v největší míře u studentů odbourávají
zábrany vyjadřovat se v cizím jazyce.

Zvládnou studenti mimo němčiny
i jiné jazyky?
Určitě ano. Nelze totiž říci, že by
šlo o školu, kde by hlavním jazykem
byla němčina. Platí to snad pouze
v prvních dvou přípravných letech, neboť němčinu musí žáci zvládnout tak,
aby mohla být od 3. ročníku vedena
výuka pěti předmětů v němčině. Žáci
dosahují úrovně B2 podle Evropského
referenčního rámce, což je ještě o jednu úroveň výš, než jsou požadavky
současné státní maturity.
Angličtina není však v dalších letech vůbec ochuzena. Od 3. ročníku
mají studenti zvýšenou hodinovou
dotaci tohoto jazyka oproti jiným typům studia a vzhledem k tomu, že
jsou zvyklí mluvit bez problémů a zábran v jednom cizím jazyce, je pro ně
snadnější orientace v dalším a k tomu
ještě příbuzném jazyce. I zde má řada
studentů dvojjazyčného gymnázia

Sbírka pro Baltazar
Darujte potřebným zachovalé
oblečení (nejen dětské), lůžkoviny,
záclony, závěsy, utěrky, ručníky, kabelky, boty, domácí potřeby (skleničky, hrnce, misky...), hračky, knížky.
Darované věci pracovníci se zdravotním postižením protřídí a prodají
v Obchodě chráněných dílen Baltazar
na Divišově nám. ve Znojmě. Svým

více. Prioritou našich studentů by tedy
mělo být ovládnutí i dalšího světového jazyka, a to němčiny. Máme řadu
absolventů, kteří pracují v německých
nebo rakouských firmách, a jejich
nadřízení s nimi mluví raději svou
mateřštinou než cizím jazykem, třebaže angličtinu také dobře ovládají. Učit
se cizí jazyk v dospělosti už není tak
lehké. Čím dříve dítě začne, tím lépe.

Společně s českými učiteli organizují
i zajímavé jazykové kurzy, projekty
a exkurze. Od března letošního roku
přišla do školy další posila z rakouské
strany. Kolegyně, která u nás působila
a po devíti letech, strávených v Bruselu, se na gymnázium opět vrací.

činem tak podpoříte šestnáct pracovních míst pro osoby se zdravotním
postižením.
Věci přineste, prosím, čisté, nepoškozené, zabalené v pytlích nebo v krabicích 29. března (8.00–19.00) na faru
Českobratrské církve evangelické, Rudoleckého 15 – vchod z Bezručovy
ulice. 
lp

 Zástupkyně ředitele Drahomíra Denerová vyučuje němčinu. 
Foto: Archiv školy

vynikající výsledky, letos se dokonce
umístili na předních místech v soutěži
Best in English.
Proč byste doporučovala studentům
toto studium?
Je to právě již zmiňované výborné
zvládnutí dvou cizích jazyků – tedy
německého i anglického. Současným
trendem je angličtina, která se ale
rychle stává samozřejmostí, a je proto
důležité, aby člověk uměl nabídnout

Je studium náročné?
Nemohu tvrdit, že je to „procházka
růžovou zahradou“. Je řada dětí, které
toto studium po dvou přípravných
letech opustily, ale i tak získaly pevný
základ, ze kterého mohou dále čerpat.
Ti, kteří dvojjazyčné studium dokončili, studují často v zahraničí. Počet
absolventů za celou dobu existence tohoto typu studia už překročil tisícovku.
Většinou jsou úspěšnými osobnostmi.
K úspěchu se propracovali ale postupně. Svou pílí, zodpovědností, zájmem,
podporou rodičů i učitelů, snahou
něco dokázat a něčeho dosáhnout.
Pokud mají rodiče takové děti, které
dokáží něco obětovat a usilovně pracovat, děti, které jsou v rodině vedeni
ke vzdělání, je toto studium pro ně to
pravé. 
D. Olejová, lp

ADRA hledá posily pro děti
Dobrovolnické centrum ADRA
ve Znojmě hledá nové dobrovolníky
pro děti.
ADRA pomáhá různým cílovým
skupinám a v programu Pět P speciálně dětem od 6 do 15 let. Program
funguje na principu individuálního
přátelského vztahu mezi dítětem a dospělým dobrovolníkem. Dvojice se
schází zpravidla jednou týdně na 2 až
3 hodiny a společně se věnuje volnočasovým aktivitám, které si zvolí
podle svých zájmů. Dítě tak má díky

programu možnost zažít si ve vztahu
s dobrovolníkem pocit důvěry a přijetí,
což vede ke zvyšování sebedůvěry a sebevědomí dítěte. DC ADRA proto hledá nové zájemce ve věku od 18 let, kteří
by se chtěli do programu zapojit. Každý dobrovolník musí projít školením.
Všechny náklady na zaškolení a zapojení do programu poskytne zdarma
DC ADRA. Kontakt najdou zájemci
na adrese Dolní Česká 13 ve Znojmě,
tel. +420 734 171 306 nebo e-mailu
katerina.kladenska@adra.cz. 
lp

Spolupráce pokračuje

 Základní škola JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě dostala od obchodního řetězce Lidl
dárek - 75 650 korun. Částka byla vybrána při otevření nové prodejny v lokalitě Malá
Louka. Darované peníze budou využity na úpravu venkovního prostoru před školou.
Počítá se s vybudováním chodníku, pořízením nových laviček a úpravou stávající
zeleně. 
Text: lp, foto: Lidl

Za účasti místostarosty Znojma
Jana Blahy se v Bzenci uskutečnilo
setkání zástupců znojemské Střední
odborné školy na Dvořákově ulici
a Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec.
Znojemská škola byla v roce 2016
jmenována Centrem odborného
vzdělávání pro zemědělství (dále jen
Centrum). Obě školy si již sedm let
vyměňují zkušenosti, odborné učitele
a účastní se soutěží a výstav. Na setkání
byla tato spolupráce písemně stvrzena

memorandem a zároveň projednán
plán akcí Centra v roce 2019. Znojemská škola nabídla spolupráci při První
česko-rakouské zemědělské výstavě,
Krajské soutěži v orbě nebo na Velikonoční výstavě. Všichni zúčastnění se
seznámili s prací lesního mechanizátora a dozvěděli se informace o ekologii
a ochraně životního prostředí. Na závěr přátelského setkání se ředitelé škol
Josef Brouček a Libor Marčík dohodli
na vzájemné aktivní účasti na akcích
partnerské školy. 
lp
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Studenti GPOA mysleli a zazářili Zpívající Znonet získal stříbro
cizího jazyka. Velkým úspěchem je,
že znojemskou GPOA reprezentovali
ve druhém kole hned tři studenti –
gymnazisté Tomáš Svoboda a Daniela
Reiterová –, kteří měli již zkušenost
z předchozího ročníku. Studentka pedagogického lycea Karolína Poláčková byla v soutěži nováčkem, přesto
odcházela z prvního kola na skvělém
druhém místě. Všichni tři obstojně čelili výzvě napsat filozofickou esej v angličtině. Historickým
úspěchem je úžasný
výsledek Karolíny Poláčkové, která ve druhém kole soutěže dosáhla třetího místa.
Druhé kolo bylo
zároveň kolem kvalifikačním pro postup
na Mezinárodní filozofickou olympiádu
(IPO), která se letos
koná v Římě. Na tu
ovšem postupují první
dva soutěžící. Karolína Poláčková v tuto
chvíli vystupuje v roli
náhradníka. Jen o krůček jí unikl jistý postup
do Říma, nicméně ze
 Úspěšní studenti (zleva) Tomáš Svoboda, Karolína Poláčko- s vého v ý sl e d ku j e
vá a Daniela Reiterová.
Foto: Archiv GPOA nadšená. 
lp

V Olomouci se konala filozofická
soutěž Nebojme se myslet. Do druhého kola postoupilo 22 nejlepších studentů z celé republiky. Znojemskou
střední školu GPOA reprezentovali
Tomáš Svoboda, Daniela Reiterová
a Karolína Poláčková.
V prvním kole 9. ročníku soutěže
otestovalo rekordních 218 soutěžících
schopnost kritického myšlení, ve druhém kole museli navíc prokázat znalost

V Kroměříži skončil Hudební festival středních pedagogických škol.
Na 41. ročníku mělo Znojmo své zpěvačky z GPOA na Pontassievské ulici.
Na letošní přehlídku se sjeli hudební reprezentanti čtrnácti pedagogických
škol z celé republiky. Znojmo mělo své
zástupce v soutěžních kategoriích só-

lový zpěv pop/muzikál a malé vokální a vokálně-instrumentální soubory.
Dívčí vokální skupina Znonet z GPOA
vystoupila s žánrově pestrým repertoárem, v němž nechyběly spirituály
či lidové písně. Dívky svým pěveckým
výkonem zaujaly porotu natolik, že jim
udělila vynikající druhé místo. 
lp

 Stříbrné zpěvačky ze souboru Znonet se již nyní mohou těšit do Karlových Varů, kde bude
v roce 2020 další ročník festivalu. 
Foto: Archiv GPOA

Rex

Škola Jubilejní park
se na rok loučí
Základní školu Jubilejní park
(odloučené pracoviště ZŠ Václavské nám.) čeká ve školním roce
2019/2020 rozsáhlá rekonstrukce.
Do chodeb a tříd se děti a učitelé vrátí
až v dalším školním roce 2020/2021.
„Čeká nás dlouhá plavba. Opouštíme ostrov zvaný Jubilejní park, nalodíme se na bytelné paluby našich
plavidel a na rok odplujeme do širých
končin moří a oceánů. Část lodí za-

kotví u ostrova Slovenská (přípravná
třída, první, druhý a třetí ročník), část
u souostroví Václavské náměstí (pátý
ročník) a dvě lodě přistanou u břehů
ostrova zvaného „Ekonomka“ (čtvrtý
ročník),“ popisuje škola vtipně svoji
blízkou budoucnost. Zápis do prvních
ročníků však proběhne v tomto roce
na Jubilejním parku jako obvykle. Informace mohou rodiče stále získávat
na webu školy. 
lp

Noví žáčci jdou k zápisu
V sobotu 6. dubna se bude konat
zápis dětí do prvních tříd základních
škol zřizovaných městem Znojmem
pro školní rok 2019/2020.
Budoucí prvňáčci budou přijímáni
na základě předem zveřejněných kritérií. K zápisu se dostaví všechny předškolní děti narozené od 1. září 2012
do 31. srpna 2013. Dále děti, jejichž
rodiče budou žádat o odklad povinné

školní docházky, i děti, kterým byl
v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky. U zápisu je nutno
předložit rodný list dítěte a občanský
průkaz rodičů. V případě, že se trvalý
pobyt dítěte neshoduje s trvalým pobytem rodiče, předloží rodiče potvrzení
o trvalém pobytu dítěte. Bližší informace k zápisům získají rodiče přímo
na jednotlivých školách. 
lp

Plemeno: jezevčík | Věk: 12 let
Rexík žil jedenáct let v bytě a je naučen čistotě. Nyní hledá nový stálý domov, kde by mohl spokojeně dožít. Svého pána si jistě brzo oblíbí a určitě
tak dostane šanci na krásný a ještě dlouhý život v milované rodině.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Zazpívají slavíčci
Ve Znojemské Besedě budou dva
dny zpívat slavíčci.
Ve Štukovém sále se 9. a 10. dubna
od 9.00 hodin uskuteční regionální
kolo soutěže v sólovém zpěvu lidových
písní Slavíček. Cílem každoroční pěvecké soutěže, které se zúčastňují děti
různých věkových kategorií, je podpora zájmové umělecké činnosti dětí
a mládeže v oblasti folklóru, podpora
uchování hudebních tradic a rozvoj
hudebnosti ve znojemském regionu.
Finále bude 26. května v Městském
divadle ve Znojmě. 
lp

Pohádkový tábor
ve Znojmě
Děti od 5 do 14 let se mohou zapsat na příměstský Pohádkový výtvarně-řemeslný tábor.
Celodenní program pro ně bude připraven od pondělí do pátku a to ve třech
termínech 8.–12. 7., 15.–19. 7. a 22.–26. 7.
Více informací na www.artfashion.cz
nebo tel. 602 395 544.
lp

HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO

VSTUPENKY

již v prodeji

HUDBAZNOJMO.CZ

Plavání ve Znojmě
Plavání pro veřejnost: Aktuální časy
možnosti plavání během února a března najdete na webových stránkách lázní.
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne.

Plavání v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo-Přímětice.
Info na www.zsprim.cz.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–11.35, 15.00–20.00
Neděle 9.00–11.35

Bylo by krásné, kdyby rodiče dětem zpívali

 Carmina Clara a její sbormistryně Ludmila Piknerová (třetí zprava v poslední řadě). 

Sbormistryně Ludmila Piknerová stojí za úspěšným znojemským
pěveckým sborem Carmina Clara.
Vystudovaná pedagožka klavíru
a zpěvu vyučuje i na Základní umělecké škole ve Znojmě. Více jak 40 let
vede své žáky k lásce k hudbě a zpěvu
a řadu z nich dovedla i na profesionální dráhu. Její pěvecký sbor nám
zpívá už 27. rokem.
Před dvěma lety jste oslavili čtvrt
století trvání sboru. Co se za tu dobu
změnilo?
Hlavně to, že jsme přestali být pouze dětským sborem a otevřeli jsme se
i pro dospělé. Zpíváme spolu dospělí
i děti, dívky i chlapci a toto nové seskupení se nám moc líbí. Je takové
rodinné. Počtem se pohybujeme mezi
20 až 25 členy. Také po organizační
stránce je to perfektní – mnohé starosti
se mnou nesou i dospěláci a za to jsem
velice vděčná.
Ale Carmina Clara má jiné specifikum…
To je pravda. Zůstáváme nadále
i flétnovým souborem, takže hrajeme
i skladby pro zobcové flétny. Také rádi
užíváme rytmické nástroje jako djembe, templ bloky, zvonkohry a další, které vokální hudbě dodají další rozměr.
A na jaký žánr se sbor specializuje?
Náš repertoár je hodně široký. Samozřejmě zpíváme to, co má nejraději sbormistr (smích), protože pro to
dovedu nejlépe zpěváky nadchnout.
Nejbližší je mi duchovní hudba od gregoriánského chorálu přes polyfonii,
spirituály až po současnost a zpíváme
ji s nadšením všichni. Dále máme blok
nádherných židovských písní, lidových
moravských i světových písní, klasický
repertoár pro sbory, sem tam něco mu-

Foto: Archiv CC

zikálového, no a Vánoce, to je kapitola
sama pro sebe. Zpíváme prakticky vše.

jde dohromady talent s chutí na sobě
pracovat.

Musí mít noví zpěváci, co k vám přicházejí, talent na zpěv?
Ten bych samozřejmě velmi uvítala, ale po svých zkušenostech musím
říct, že ještě větší váhu kladu na lásku
a zápal pro muziku. Do přípravky Karmínky přichází některé roky vysoké
procento nezpívajících, „recitujících“
dětí, ale všechny dělají pokrok, takže
po třech, čtyřech letech mohou mnohé
už pokračovat s Carminou. Kromě
toho mají příležitost u mne studovat
klavír nebo sólový zpěv i individuálně.
Samozřejmě ideální je, když se sejde
dohromady talent a nadšení s chutí
na sobě pracovat.

Jak vést v přetechnizované době děti
k muzice?
Hodně důležitý je hned začátek,
v kruhu rodiny. Třeba Brněnská filharmonie pořádá koncerty pro ještě nenarozené děti, tedy těhotné ženy. Je o ně
velký zájem a přicházejí na ně i rodiče,
kteří běžně na koncerty nechodí. Podle
odborníků však hudba reprodukovaná zní plodu pouze jen o něco lépe
než běžný hluk. Mnohonásobně větší
účinek má matčin zpěv, je to pochopitelné. Ať se jedná o jakýkoliv lidský
kontakt – teplo, pohlazení – nedá se
nahradit tím, že si o něm jen přečteme
pohádku. Bylo by krásné, kdyby rodiče
dětem zpívali, třeba jakkoliv neuměle,
a reprodukovanou hudbu (v pestrém
složení) jen doplňovali.

A je někdo takový mezi vašimi žáky?
Je jich hodně. Letos mám velkou
radost z naší sopranistky Elišky Smolové, která kromě sboru u mě dělá
soukromě také klavír a sólový zpěv
a byla přijata na pražskou konzervatoř obor sólový zpěv. To jsme všichni
bouřlivě oslavovali, i když jejím odchodem ztratíme výbornou zpěvačku
a kamarádku. Eliška má talent, hodně
na sobě pracovala, a i když její někdy
bohémský přístup mě rozčiloval, nakonec jsme to společnými silami zvládly!
Po prázdninách nastoupí svou novou
životní etapu.
Práce je tedy více než talent?
Práce spolu s nadšením ano, pokud nechcete být zrovna špičkovým
umělcem. Někdo má talent, ale hudba ho nechává chladným. Pak přijde někdo, kdo to na začátku nedává,
ale zpěv je pro něho životní zážitek
a on se nedá ničím odradit a postupně
se vyzpívá. U dětí je důležitá i podpora rodiny. Ideální je, když se se-

Existuje nějaké minus vaší práce?
Potřebujeme nutně manažera. Muzikanti se většinou rádi ponoří do muziky, ale práce spojená s organizací
a reklamou se jim hrubě příčí. Mně
také. Carmina Clara je sbor na dosti
dobré úrovni, v uplynulých letech jsme
získali řadu odborných ocenění a přesto o nás mnoho Znojmáků neví, a to
mě trochu mrzí. Třeba ho najdeme
touto cestou.
A kde vás v nejbližší době lidé uslyší?
Chystáme 24. dubna náš tradiční
Jarní koncert v kostele sv. Alžběty, kam
všechny srdečně zveme od 18.00 hodin. Kromě Carminy Clary zpívá vždy
také přípravka Karmínka. A uslyší nás
během roku také na několika akcích
ve Znojmě, jako je Noc muzeí, Noc
kostelů, zpívat budeme seniorům i absolventům Akademie III. věku.

Ľuba Peterková
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LiStOVáNí s humorem jako Most!
Pódium sálu Znojemské Besedy
bude 5. dubna dějištěm dalšího dílu
scénického čtení LiStOVáNí.cz. Posledním před letní přestávkou.
Jestli máte rádi černý humor
ve stylu seriálu Most!, bude vás novela
Hry bez hranic nejspíš hodně bavit.
Její autor Michal Kašpárek se ve své
ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity a flexibility a předkládá tak vtipný pohled
na generaci Y.
Mladý programátor Filip si užívá všeho, co dnešní svět nabízí dobře
placeným profesionálům: cestování,
drogy, sex bez závazků. Vydělávat
na pohodlný život vývojem návyko-

vých her a těžbou osobních dat možná není dvakrát morální, ale když to
nebude dělat on, bude to přeci dělat
někdo jiný, ne? Jakmile se vynalézavému pragmatikovi naskytne během
vrcholící uprchlické krize historická
příležitost vytřískat na lidském neštěstí
tolik, že už nikdy nebude muset vstávat
do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus dobré věci.
Knihu Hry bez hranic zahrají Věra
Hollá a Jiří Ressler (alternace Pavel
Oubram). Poslední LiStOVáNí před
letní přestávkou začne v 17.00 hodin
ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Scénické čtení se pak vrátí až
s podzimem. 
lp

Komora a škola pořádají
sbírku pro potřebné
Ze spojení Okresní
hospodářské komory
Znojmo a Základní školy
Judr. Mareše a MŠ Klášterní vznikla aktivita
s charitativním posláním – pomoci zdravotně
postiženým.
Instituce pořádají ve Znojmě
8.–12. dubna charitativní sbírku
na podporu pracovních míst pro
zdravotně postižené spoluobčany
ze znojemského regionu. Darovat
do sbírky můžete čisté a nepoškozené

oblečení, obuv, kabelky,
hračky a hry, talíře, hrníčky, drobné funkční
elektrospotřebiče, skleničky, hrnce, povlečení,
prostěradla, lustry apod.
Přinášet vše můžete na ZŠ
JUDr. Mareše, Klášterní 2
(pro vstup do budovy školy použijte
vchod pro MŠ ze dvora). A to 8.–12.
dubna v čase 7.30–8.00, 14.00–15.00, 9.
dubna také do 17.30. Více info poskytne též ředitelka školy Eva Hubatková,
e-mail: reditel@evokace.cz. 
lp

Malý hokejista, velký bojovník
Petřík Dočkal, hráč přípravky
HC Orli Znojmo – mládež, je srdcem
i duší nejen hrdý Orel, ale také velký
bojovník.
I přes náhlé zdravotní komplikace zůstává optimistou a v jeho boji
o vlastní zdraví jej podporuje i znojemská hokejová mládež a A-tým Orlů
Znojmo.
Osud malému Petříkovi nepřál
na začátku letošního roku, kdy jej potkaly vážné zdravotní problémy a začal příběh doslovného boje o život.
Prvotní diagnóza cukrovky později
přešla ke zhoršení zdravotního stavu, otravě krve a následnému transportu do Fakultní nemocnice v Brně.
Po třech dnech v umělém spánku
mu byl operativním zákrokem život
zachráněn.
Jeho boj o návrat mezi zdravé však
nadále zkomplikoval problém s dolní končetinou a nastala nutnost další

operace. I přes špičkovou lékařskou
pomoc zůstala část dolní končetiny
nepohyblivá a Petřík nyní podstupuje
nutné rehabilitace.
„Předem bychom chtěli poděkovat
lékařům, kteří nám Peťu zachránili,
rodině, která s námi po celou dobu
soucítila. Dále všem kamarádům
a známým za obrovskou podporu,
trenérům a lidem, kteří jsou součástí
znojemské hokejové mládeže, sportovnímu manažerovi panu Vybíralovi.
Poděkování patří také Orlům Znojmo
a prezidentovi klubu, panu Oherovi.
Věříme, že Peťa ještě zamotá na ledě
hlavu soupeřům,“ vzkazuje rodina
malého hokejisty.
Rodině mladého Petříka lze pomoci odesláním finančního příspěvku,
který bude využit na výše zmíněnou
probíhající rehabilitaci, na uvedené
číslo účtu zřízeného speciálně pro tento účel: 4211257728 / 6800. 
zp
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Mighty Shake vzkazuje:
Tanči – dokud můžeš
Studio Mighty Shake Znojmo zve
veřejnost 3. a 4. dubna do znojemského divadla na svoji tradiční show
Tanči – dokud můžeš.
Přes dvacet let je taneční skupina
Mighty Shake součástí tanečního světa.
Od zrodu streetového tancování v České
republice, až do dnešních dnů. Její hlavní
myšlenkou je předávat taneční umění
novým generacím a vychovávat nadšené
tanečníky. Přesně to se daří i lektorovi
Petrovi Veleckému, který před jedenácti
lety rozšířil působení brněnského studia
Mighty Shake do Znojma. Během roku
jeho svěřenci, od těch nejmenších až
po zkušenější borce, prezentují na veřejnosti originální choreografie na mnoha
akcích ve městě Znojmě, které je také
podporuje.
Jedním z vrcholů činnosti studia
Mighty Shake Znojmo je každoroční
projekt Tanči – dokud můžeš v Měst-

ském divadle ve Znojmě. Diváci tak
vidí ukázky různých choreografií aktuální taneční sezóny. Nejinak tomu
bude i letos, kdy se v divadle představí
tanečníci ve třech show – ve středu
3. dubna v 19.00 a ve čtvrtek 4. dubna v 18.00 a ve 20.00. Vstupenky lze
zakoupit v Tanečním studiu Mighty
Shake, Horní nám. 137/4 (naproti Althanskému paláci), tel. 777 236 291.
Výtěžek ze vstupného opět věnuje taneční studio dětem znojemské speciální školy – MŠ, ZŠ a Praktická škola
na Horní České. 
lp
Mighty Shake zve na svůj tradiční
Taneční tábor ve Vanově u Telče
a to v termínech 21.–27. 7. pro děti
a 28. 7. – 3. 8. pro dospělé tanečníky. Více info na www.mighty-shake.
com, tel. 777 236 291.

Brány památek dokořán
Návštěvníky každoroční akce Brány památek dokořán i letos potěší
zpřístupněné objekty k prohlídkám
zdarma, a to o víkendu 12.–14. dubna.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
12. 4. 9.00–12.00, 13.00–17.00
PROHLÍDKY MĚSTA ZNOJMA
13. 4. 9.30, 12.30 a 15.30
14. 4. 9.30, 12.30 a 15.30
Sraz zájemců o prohlídku před TIC
na ulici Obroková 12.
LOUCKÝ KLÁŠTER
Komentovaná prohlídka:
13. 4. 10.00, 13.00 a 15.00
14. 4. 10.00, 13.00 a 15.00
Začátek prohlídky je u brány na ulici
Klášterní.

DŮM UMĚNÍ
12. 4. 09.00–11.30, 12.00–17.00
Dům umění od sklepa až po půdu –
samoobslužná stanoviště a tvořivá dílna pro rodiny s dětmi. Odhalte všechna tajemství Domu umění. Tajný deník
sládka Šimona vám napoví.
12. 4. od 14.00
13. 4. 9.00–17.00 (v průběhu otvírací
doby)
MINORITSKÝ KLÁŠTER
13. 4. 9.00–11.30, 12.00–17.00
Komentovaná prohlídka: U Matky
Boží aneb minoritský klášter v historických souvislostech. Nutná rezervace: knihovna@muzeumznojmo.cz, tel.:
515 282 220
12. 4. 16.00
13. 4. 10.00

Život za železnou oponou
si připomeneme v Šatově
V Areálu československého opevnění v Šatově chystá Technické muzeum v Brně živou akci pro veřejnost.
Připomenout má letošní 30. výročí
sametové revoluce, která vedla k pádu
železné opony. Akce Život za železnou
oponou vypukne v sobotu 13. dubna
(10.00–17.00) a je určena především

rodinám s dětmi a dále všem zájemcům o vojenskou historii. Prohlédnout
bude možné i pěchotní srub Zahrada
zdarma. Retro oblečení nebo doplňky pro dotvoření dobové atmosféry
jsou vítané. Vstup je pro všechny
návštěvníky volný. Více informací
na www.tmbrno.cz. 
lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 27.–30. dubna 9.00–17.00
(mimo 29. 4.), květen až září, Út–Ne
9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: březen až duben Út–Ne
10.00–12.30, 13.00–16.00 (poslední
vstup je půlhodinu před zavírací
dobou).
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová).
Otevřeno: od 19. dubna. Po–Ne
9.30 a 13.30, v 16.00 prohlídka města
s průvodcem.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno celoročně denně 9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek! Otevřeno: od 27. dubna
9.00–17.00 (mimo 29. 4.),
květen až září Út–Ne 9.00–17.00.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
Otevřeno: březen Po–St, Pá 9.00–17.00,
Čt 9.00–17.45, Ne 14.00–17.00 duben
až říjen Po–St, Pá–Ne 9.00–17.00,
Čt 9.00–17.45.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.

Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba J. T.
Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,
Ne 14.00–17.00.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: do 31. května.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: do 31. května.
MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: březen až květen Út–Ne
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA
otevřena: říjen až duben Po–Ne
9.00–16.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: duben až květen So
10.00–17.00, Ne 10.00–15.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno duben až červen So, Ne
9.00–19.00.
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.
28.–29. 3. JAK TONDA LÉČIL
ROHATOU PRINCEZNU
Kouzelná babička přičaruje princezně
za její uličnictví kravský roh.
Předplatné ZŠ1. 8.30, 10.15.
29. 3. KABARET U DOBRÉ POHODY
Divadelní studio Martiny Výhodové.
Účinkují: K. Chaloupka, V. Čabala,
P. Trochta, L. Fučíková, D. Nemčoková
a další. 18.00.
8. 4. SMÍM PROSIT?
Tanec, elegance a rodinné hodnoty
z pohledu etikety a reality v podání
pražské satirické skupiny Screamers.
19.00.
9.–11. 4. MAXIPES FÍK
Pohodový příběh na motivy
televizního večerníčku. Předplatné
MŠ. 8.30, 10.15, (9. 4.) 9.00, 10.30.
10. 4. VELKÉ LÁSKY V MALÉM
HOTELU
Bláznivá komedie vypráví o tom,
že ani člen vlády si neměl něco začínat
s vdanou sekretářkou. Hrají: L.
Vaculík, M. Bočanová / O. Želenská,
A. Gondíková / A. Stanková a další. 19.00.
12. 4. VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE
SE TO JMENUJETE?
Komedie DS Rotunda o muži, který
se stane obětí vlastních lstí a triků.
Hrají: M. Machal, M. Filipová,
K. Tomek a další. 19.00.

divadla z Uherského Hradiště.
Předplatné ZŠ. 8.30, 10.30, (25. 4.)
8.45, 10.45.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY
28. 3. TOMÁŠ KLUS SpOlu
TOUR 2019
KSC Dukla – písničkář a jeho Cílová
skupina. 19.00.
10. 4. JIŘÍ POSPÍCHAL A JEHO ŽÁCI
Znojemská Beseda – koncert
znojemského houslisty. 19.00.
11. 4. JANEK LEDECKÝ –
AKUSTICKÉ TURNÉ 2019
Městské divadlo – Janek Ledecký
na turné, kde přehraje své písně
v akustických aranžích. 19.00.
12. 4. LUBOŠ POSPÍŠIL A PÁJA
TÁBOŘÍKOVÁ
VŠ klub Harvart, Václavské nám. 6 –
koncert známého zpěváka a kytaristy
Luboše Pospíšila a talentované
hudebnice, zpěvačky, klávesistky
a bubenice Páji Táboříkové. 19.30.
6. 4. DAGMAR PECKOVÁ,
HRADIŠŤAN, SPIRITUÁL
KVINTET
KSC Dukla – společný koncert
hudebních hvězd. 19.00.
13. 4. KONCERT DUCHOVNÍ
HUDBY
Kaple sv. Václava – Smíšený pěvecký
sbor CANTICA, Kutná Hora, 17.00.
Vstupné dobrovolné.
24. 4. JARNÍ KONCERT
Kostel sv. Alžběty – koncert
Carmina Clara a Karmínky. 18.00.
Více na str. 12.

15. 4. BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Příběh lásky mladého muže, znuděného
všedností, a krásné teroristky. Hrají:
V. Dyk a T. Wilhelmová. 19.00.
Vyprodáno, jde o náhradní termín
za zrušené představení.

28. 4. …Z DUŠE
Městské divadlo – koncert Dušana
Vitázka, brněnského herce a zpěváka.
18.00.

16. 4. CESTOU NECESTOU
S MIROSLAVEM DONUTILEM
Historky vynikajícího vypravěče
připomenou, co všechno se
na cestách může stát. 19.00.

Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava
nejzajímavějších mincí z nálezů
i starého fondu numismatické sbírky
JMM Znojmo od antiky po současnost.

23.–26. 4. CESTOU SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
Slavná komedie Williama
Shakespeara v podání Hoffmannova

VÝSTAVY

25. 1. – 7. 4. ROCKOVÁNÍ
Dům umění – pohled fotografů před,
na i za rockovou stage.
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15. 2. – 26. 5. PLANÉ ROSTLINY
JAKO JÍDLO, KOŘENÍ A LÉK
Minoritský klášter – výpravná výstava
založená na vizuálním zážitku.

6. 4. REFLEXNÍ TERAPIE
RC Maceška – kurz reflexí terapie
(přihlášky do 31. 3. info
na www.oaza-srdce.cz), 9.30.

1. 3. – 7. 4. VLADIMÍR ŠŤASTNÝ –
OBRAZY
Dům umění – tvorba malíře.

6. 4. ODEMYKÁNÍ NAUČNÉ
STEZKY HROZNOVÉ KOZY
s koštem vín
Vrbovec, náves u kostela – zahájení
sezóny spojené s procházkou
vinohrady, s vinařskými tradicemi
a koštem místních vín, 11.00,
www.cechvrbovec.cz.

22. 3. – 29. 5. PAPÍROVÁ HRAČKA
Dům umění – výstava popisuje vznik
a vývoj papírových hraček.
11.–22. 4. VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA 2019
Dům umění – Velikonoční vazby
žáků SOU a SOŠ Dvořákova ulice
ve Znojmě.
24. 4. – 23. 6. PLANETAMI
MALÉHO PRINCE
Dům umění – krásy vesmíru Malého
prince v podání umělecké sklářky
Alice Dostálové. Součástí výstavy je
autorská dílnička – výroba figurky
Malého prince ze skla.

DALŠÍ AKCE
28.–31. 3. JARNÍ DNY ZDRAVÍ
Město Znojmo - oblíbená série
sportovních aktivit a přednášek
pro všechny věkové kategorie.
Sportuje se v hale i v přírodě. Program
na www.znojmo–zdravemesto.cz
XXXIX. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JMM VE ZNOJMĚ 2019
Dolní sál Znojemské Besedy,
Masarykovo náměstí 22, Znojmo
vždy od 19.00 hodin
28. 3. DOMY ZNOJEMSKÝCH KATŮ
Přednáší: Otto Bouda (Znojmo)
4. 4. PLANÉ ROSTLINY JAKO
JÍDLO, KOŘENÍ I LÉK
Přednáší: Radomír Němec (JMM)
29. 3. NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna – akce pro děti. 18.00.
2. 4. VANDRÁCI/VAGAMUNDOS
PAVEL LIŠKA A JAN RÉVAI
KSC Dukla – vyprávění dvou herců
o cestě Střední Amerikou. 19.00.
Více na str. 15.
3.–4. 4. MIGHTY SHAKE: TANČI –
DOKUD MŮŽEŠ
Městské divadlo – charitativní
taneční show studia Mighty Shake
Znojmo. Výtěžek ze vstupného bude
věnován dětem znojemské speciální
školy. 19.00 (3. 4.), 18.00 a 20.00
(4. 4.). Více na str. 13.
5. 4. LiStOVáNí.cz: HRY BEZ
HRANIC
Znojemská Beseda – další díl
scénického čtení. Herci zahrají knihu
Michala Kašpárka Hry bez hranic.
17.00. Více na str. 13.

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 VYPRÁVĚNÍ
Co zažili ve světě ze sedla motorek Liška s Révaiem
Pod názvem Vagamundos (čili Vandráci) se skrývají herci Pavel Liška, Jan
Révai a kameraman Hynek Berard, kteří na svých motorkách vandrovali tři měsíce po středoamerických cestách a své putování zaznamenali
na kameru. Přijďte si poslechnout vyprávění hereckých protagonistů
o dobrodružstvích, které zažili, uslyšíte, co se nevešlo do jejich televizního cestovatelského pořadu. Vagamundos uvidíte 2. dubna od 19.00
hod. v KSC Dukla. 
lp

11. 4. HISTORICKÉ KAŠNY
MĚSTA ZNOJMA
Znojemská Beseda – přednáška
historika J. Kacetla. 19.00.
12.–14. 4. BRÁNY PAMÁTEK
DOKOŘÁN
Otevírání bran nejzajímavějších
památek, budov, objektů a prostor
zdarma. Více na str. 13.
13. 4. ODEMYKÁNÍ ŘEKY DYJE
Centrum Stará vodárna – sraz
v 8.45 hod. v Dobšicích u dřevěné
lávky na pravém břehu Dyje, v 9.00
slavnostní odemknutí, dále splutí
k jezu v Krhovicích, kde je připraveno
malé občerstvení, a plavba pokračuje
do Hrádku. Odvoz lodí a účastníků
zajištěn. Vstupné 70 Kč/osobu.
Po předchozí domluvě možnost
půjčit lodě a vodácké vybavení, tel.
722 937 756.
19. 4. VELKOPÁTEČNÍ
VYCHÁZKA ZA POKLADY
ZNOJEMSKA
JMM, minoritský klášter – vycházka
propojující magické otevírání
skal a regionální geologii povede
přes Gránice na Hradiště, kolem
Kamenných oveček a Samaritánky,
na Cínovou horu a zpět cca ve 13.00.
Sraz před budovou kláštera v 9.00.
25. 4. JARNÍ BĚH GRÁNICEMI
Centrum Stará vodárna, U Obří
hlavy 7 – prezentace závodníků:
děti (7–14 let) od 15.00, mladší děti
s rodiči od 16.00.
25. 4. POHÁDKOVÉ MALOVÁNÍ
S ADOLFEM DUDKEM
Znojemská Beseda – vystoupení pro
děti se známým ilustrátorem. 17.00.
Více na str. 15.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ 13.–14. 9.
Vstupné – permanentka Kč:
350 dospělí, 300 studenti a senioři
(do 30. 4.)
450 dospělí, 400 studenti a senioři
(1. 5. – 31. 8.)
550 dospělí, 500 studenti a senioři
(od 1. 9.)

 VÝSTAVU
Nahlédněte za oponu rockových koncertů
V Domě umění můžete do 7. dubna navštívit výstavu ROCKOVÁNÍ zachycující pohled několika regionálních fotografů před, na i za rockovou stage. Ve spolupráci s rockovým klubem Boomerang v Hlubokých
Mašůvkách byli osloveni fotografové, aby sami vybrali fotografie, na kterých zachytili „živočišnou“ atmosféru rockových koncertů. Návštěvník
tak na snímcích uvidí muzikanty, fanoušky a okamžiky, které k rockovému koncertu patří. 
lp
 MALÍŘSKOU SOUTĚŽ
Čarovné barvy země
na chodbách školy
V budově Základní školy ul. Mládeže ve Znojmě si můžete (v době
výuky) do 8. dubna prohlédnout
vítězné práce dětí, které se zúčastnily VIII. ročníku Malířské soutěže pro děti a mládež – Čarovné
barvy země. Porota hodnotila 112
soutěžních prací v pěti věkových
kategoriích. Ty nejlepší jsou nyní
na škole vystavené. 
lp
 VELIKONOCE NA HRADĚ
Hrad s vůní Velikonoc
S jarem přichází i touha rozjet se za hranice Znojma, a tak si můžete
20. a 21. dubna prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry nedalekého hradu Bítov. Ukončení prohlídky je v krásné hradní kuchyni, kde
bude prezentace přípravy pokrmů staročeské kuchyně. Vstup do hradu
(okruh č. II) je v tyto dny zdarma. Více na www.hradbitov.cz. 
lp
 POVÍDÁNÍ S MALÍŘEM
Pohádkové malování s Adolfem Dudkem
Ilustrátor dětských knih Adolf Dudek pořádá 25. dubna od 17.00 hodin
ve Znojemské Besedě hravé představení pro všechny diváky s dětskou
duší. Adolf Dudek do Znojma přijíždí pravidelně se svými interaktivními představeními pro obecenstvo ve věku od 3 do 99 let. Město i jeho
obyvatele si oblíbil natolik, že vznikla barevná omalovánka o Znojmě,
o které si bude s publikem po představení povídat. 
lp
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Chceme mít nejlepší hráče, jací jsou
k dispozici, má jasno Miloš Říha
Šampionát se letos koná na Slovensku, tedy kousek od domova. Je to
znát v reakcích tamní veřejnosti?
Lidé tím hodně žijí. U nás i na Slovensku. Místní mi tam neustále opakovali, jak se těší. Přejí nám! A ti z Bratislavy zdůrazňují, jak jsou rádi, že tam
budeme. Svým Slováci tolik nevěří,
ale oni jsou takoví, že pokud se jim
něco povede, neskutečně se nadchnou
a všechny to pak pozitivním směrem
strhne. Slovenský tým bude hrát v Košicích, my v Bratislavě. A nepochybuju o tom, že se tam budeme cítit
jako doma. Na všechny naše zápasy
je vyprodáno, bude to úžasné. Uděláme maximum, abychom se dostali
co nejdál.

Hokejový národní tým České republiky se do Znojma vrací po třech
letech. Výběr hlavního trenéra Miloše
Říhy zde odehraje 10. dubna od 19.00
hodin duel proti Rakousku. Jedná
se o součást turnaje Euro Hockey
Challenge a vstupenky můžete kupovat na www.hokejkaticket.cz. Kouč
Říha, jenž převzal reprezentaci před
startem sezony, se na jižní Moravu
moc těší.
První utkání Euro Hockey Challenge
hrajete ve Znojmě. Jaké máte vzpomínky?
Jenom ty nejlepší. Jezdil jsem tam
jako soupeř domácích Orlů už v době,
kdy jsem poprvé vedl Pardubice. Tehdy ve znojemském klubu působil pan
Vlasák, který vytvářel pro místní hokej
geniální podmínky. Znojmo je hokejové město, to všichni vědí.
Vracíte se sem rád?
Ur č i t ě . N á r o d n í m u ž s t v o
ve Znojmě relativně nedávno hrálo,
v hledišti panovala výborná atmosféra.
Očekávám to i teď, stejně tak třeba
v Karlových Varech, kde jsem kdysi
trénoval a po dlouhých letech se tam
nyní objevím s národním mužstvem.
Věřím, že tyhle zápasy budou příznivce
zajímat. Začneme ve Znojmě, budeme
tam týden a sehrajeme úvodní zápas
s Rakouskem. K odvetě potom jedeme
do Lince
Vítáte, že národní tým začne přípravu proti jižním sousedům, nebo
byste raději třeba o něco silnějšího
soupeře?
V této fázi bychom určitě nechtěli
hrát se Švédy nebo s Rusy, ty budeme
mít na turnaji v Brně. Možná by nebylo
od věci změřit síly třeba se Švýcary. Ale
musíme si uvědomit, že na mistrovství světa potkáme také týmy, jako je
Rakousko. Je třeba naučit se proti nim
hrát. Navíc nemám rád rozdělování
soupeřů na silnější a slabší. Kvalitu má
dneska každý. Utkání Euro Hockey
Challenge nám v tomto ohledu určitě
pomohou.
Počítáte s tím, že reprezentační kádr
bude širší, než bývá obvyklé v jiných
fázích sezony?
Máme to v plánu. Postupně zapojíme hráče, které dostaneme k dispozici,

 Trenér Miloš Říha v akci. 

budeme reagovat podle vývoje. Neustále to sledujeme, zajímá nás, jaká je
situace v extralize, ale také v dalších
soutěžích. Čekáme na konec jednotlivých sérií. Naší snahou je, abychom
na všechny přípravné zápasy měli kvalitní složení. Chceme budovat jádro
směrem k mistrovství světa, postupujeme podle toho, co nám okolnosti
dovolí. Někteří hráči skončili velice
rychle. A nečekaně. Například Jirka
Sekáč – nikdo určitě nečekal, že Kazaň
vypadne už v osmifinále 0:4 na zápasy.
Ale pro nás je to paradoxně dobře.
Sekáč byl s námi celou sezonu, hrál
všechno, aspoň si mohl odpočinout.
Michal Bulíř nebo další kluci to samé.

Foto: Aleš Krecl

na Carlson Hockey Games v Brně.
Je to tak?
Ano, ale postupně si to upřesníme. Euro Hockey Tour v Brně pro nás
bude vyvrcholením přípravy, hraje se
vlastně nějakých pět dní před startem
šampionátu. Čeká nás hodně náročný
program, proto sestavu určitě obměníme. I když nastoupíme v Brně, kde
jsou vždycky skvělí fanoušci, hráči se
protočí. Jinak to ani nejde, a já věřím,
že to lidé pochopí. Všechno obětujeme
mistrovství světa!

Prožíval jste jako kluk mistrovství
světa naplno?
Každým rokem. S našimi jsme
sedli k televizi a fandili. Co si tak vybavuju, poprvé jsem šampionát začal
vnímat v době, kdy za nároďák hrával Josef Černý. A vůbec celá tahle
skvělá generace. Byl jsem kluk a hokej
hltal. Osobně jsem pak turnaj viděl
v Praze nebo v Rusku, nejvíc jsem si
užil mistrovství světa 2011 v Bratislavě. Pan Široký mi tehdy umožnil
přístup na všechny zápasy, viděl jsem
tréninky, zákulisí. Byla to veliká inspirace. I díky tomu se velmi těším, až
to zanedlouho v Bratislavě všechno
vypukne.

Václav Jáchim

Zapojí se do kempů i někteří hokejisté ze zámoří? Třeba i ti z farem?
Zatím to nelze tvrdit konkrétně,
protože soutěže stále pokračují. Některé týmy se dotáhly na play off, těžko
se to plánuje. Robert Reichel a Petr
Nedvěd byli v březnu v Americe. Kluky
opakovaně viděli, znovu s nimi mluvili. Probírali to s tím, že pokud jim
skončí sezona, jestli s nimi můžeme
počítat. Představu máme, ale víte, jak
to chodí. Musíme počkat a situaci řešit
operativně.
Základní část NHL končí 14. dubna,
první posily by mohly dorazit nejdřív
na zápasy se Slovenskem, respektive

 Nájezd Rajala. 

Foto: Aleš Krecl

Znojemské LISTY – zpravodaj MÚ Znojmo. Periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník v nákladu 18 600. Vydání 13x ročně. Vydavatel: MÚ Znojmo. Adresa redakce: Znojemská Beseda (ve spolupráci s Městem Znojmem),
Masarykovo náměstí 22, 669 02 Znojmo, tel.: 515 300 251. Redakce: Ing. Zuzana Pastrňáková (tel.: 515 216 115, e-mail: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz), Ľubica Peterková (tel.: 515 300 251, e-mail: peterkova@znojemskabeseda.cz),
Bc. Petra Maršounová (tel.: 515 216 270, e-mail: petra.marsounova@muznojmo.cz). Grafická úprava, sazba, tisk a distribuce: Agentura Bravissimo. Registrační číslo: MK ČR E 11647.

