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Májové dny otevřou GaP

Spolu proti
melanomu
Nechte si zdarma vyšetřit znaménka. Preventivní aktivitu proti
rakovině kůže podporuje i město
Znojmo.
Akce je určena široké veřejnosti.
Stačí v úterý 28. května přijít na Horní
náměstí, kde bude od 10.00 do 17.00 hodin dermatolog provádět bezbolestné
vyšetření za použití speciálního přístroje dermatoskopu. Rakovina kůže patří
v dnešní době k nejfrekventovanějším
nádorovým onemocněním. Nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže je melanom a nejúčinnější
zbraní je právě prevence. Ovšem tím
nejdůležitějším preventivním opatřením proti onemocnění je ochrana kůže
před nadměrným sluněním. Akci zaštítil starosta Jan Grois. 
lp

 S příchodem Májových slavností, které začnou 1. května, jakoby město Znojmo více rozkvetlo. 

Pro jarní květnové dny si nemůžete vybrat lepší místo, než je Znojmo.
Předzvěstí Májových slavností, které zastřešují několik akcí, je oblíbený
lidový zvyk pálení čarodějnic. Hned
po něm se jako korálky na niti řadí de-

sítky kulturně-společenských i sportovních aktivit – město je plné hudby, tance,
programů pro celé rodiny, studentského
veselí, cyklistů i běžců, nechybí festival
dobrého vína i gastronomické zážitky.
Ve Znojmě se prezentují tím nejlepším

Foto: Archiv ZL

zástupci partnerských měst a s májem
také startují novinky – letos třeba GaP
čili Galerie a Prostor nebo turistický
elektrobus. Celý bohatý program s možnostmi, jak se bavit, vám s radostí přinášíme na stranách 10 až 17. 
lp

Snídaně bez hranic: Oslavte s námi svobodu
Ve středu 1. května 2019 to bude
přesně 15 let od vstupu České republiky do Evropské unie. U této
příležitosti a zejména díky oslavám
30 let otevřených hranic pořádají
město Znojmo, obec Retzbach, destinační společnosti ZnojmoRegion
a Retzer Land společnou Snídani
bez hranic.
První májový den se tak potkáme u společného stolu na hraničním

přechodu Hnanice/Mitterretzbach.
O dobré občerstvení nebude nouze.
Chybět nebudou moravská i rakouská
vína, regionální speciality i výborná
káva.
„Volně tak navazujeme na Nejdelší snídani, kterou naši předchůdci
pořádali před 15 lety. Otevření hranic znamenalo pro náš přeshraniční region velký krok vpřed a nové
možnosti. Dnes už jsou naše regiony

tak propojené, že se jen stěží o hranicích, které formálně oddělují oba
státy, dá hovořit. Vždyť i naše nejbližší
partnerské město Retz je od Znojma
vzdáleno pouhých 18 km,“ říká starosta Znojma Jan Grois. Zváni na akci
jsou nejen ti, kteří se chystají na výlet
a hledají zajímavá místa pro strávení
volného času, ale i ti, kteří se na akci
budou chtít podívat cíleně.

Pokračování na str. 3.

KONKURZ
NA VINOBRANÍ
V úterý 28. května se koná konkurz
na účinkující do průvodu Znojemského historického vinobraní 2019. Zájemci se mohou hlásit
od 17.00 do 18.00 hod. v Dolním
sále Znojemské Besedy na Masarykově nám. 22 ve Znojmě. Občanský
průkaz s sebou.

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
Pravidelné týdenní repor ty
z radnice, informace o blokovém
čištění a možnost vyjádřit svůj
názor v anketách. To
vše nabízí aplikace
Zlepšeme Česko –
Mobilní rozhlas!
Registrujte se, a budete v obraze!
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UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH
Ve Znojmě se uskuteční pietní
shromáždění u příležitosti státního svátku 8. května. Památku
padlých si ve středu 8. května
připomenou v 9.00 na městském
hřbitově zástupci města, různých
spolků a sdružení i občané. U sochy rudoarmějce na Mariánském
náměstí položí květiny.
ZASTUPITELÉ
SE SEJDOU DVAKRÁT
Do prázdnin se zastupitelé města
Znojma sejdou ještě dvakrát, a to
29. dubna a 3. června. Zasedání
v budově Městského úřadu na Obrokové 1/12 jsou vždy od 15.00 hodin a jsou veřejná.
POKRAČUJÍ PRÁCE NA KAŠNĚ
Restaurátorské práce na kašně
na Masarykově náměstí pokračují.
Poté, co byla ke konci loňského roku kašna celkově očištěna
(spárování i její povrch), provádí
akademický sochař Petr Roztočil
spárování speciálním tmelem
zastavujícím průnik vody mezi
kvádry, které kašnu tvoří.
OBČANÉ TVOŘÍ ZNOJMO
Radní na svém jednání 15. dubna
schválili několik bodů týkajících se
projektů, které vloni navrhli sami
občané v rámci prvního ročníku
projektu Tvoříme Znojmo. Schválen byl nákup překážek pro projekt
Víceúčelové hřiště pro hasičský
sport v Mramoticích a také nákup
nové telefonní budky na náměstí
Republiky. Nahradí stávající, která
již není v dobrém technickém
stavu. Novou telefonní budku pak
dotvoří jako své originální dílo
uznávaný umělec Maxim Velčovský. Zadáno také bude zpracování
projektové dokumentace pro návrh Revitalizace návsi v Konicích.
REKONSTRUKCE
ULICE HRADNÍ
Rada města schválila výsledek
veřejné zakázky na rekonstrukci
prostranství v areálu pivovaru
(ulice Hradní). Zakázku získala firma Sates Čechy s.r.o., která podala
nejvýhodnější nabídku ve výši
téměř 12 700 000 korun.
JUBILEJNÍ PARK S VODOU
Město chystá druhou etapu Památkové obnovy Jubilejního parku. Provede ji, stejně jako v první
etapě, firma Pavel Šimek – Florart,
projekční a poradenská kancelář
pro zahradnictví a krajinářskou
tvorbu. Projekt bude řešit rekonstrukci parku a vodního prvku.

Mistr četby měl v ruce 1266 knih
Městská knihovna Znojmo a Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále jen Svaz) vyhlásily Mistra
četby 2019. Čtenářem roku se stal Leo
Fröhlich ze Znojma.
Svaz podporuje již řadu let oceňování nejlepších čtenářů veřejných
knihoven. V průběhu kampaně Březen – měsíc čtenářů hledají knihovny
každý rok své nejlepší čtenáře. Hlavním
kritériem výběru je pravidelná návštěva
knihovny a množství vypůjčených knih.
„Naše knihovna se rozhodla nezvolit čtenáře roku jen podle množství
vypůjčených knih za minulý rok. Zaměřili jsme se na naše věrné a dlouholeté čtenáře, a proto jsme jako Mistra četby ocenili pana Leo Fröhlicha,
který do knihovny chodí prokazatelně
od roku 1998, tedy 21 let. Za tu dobu
nás navštívil 188krát a vypůjčil si celkem 1266 knih. Brzy oslaví 81. narozeniny a i v tomto věku je jedním z mála
našich aktivních čtenářů,“ uvedla Eva
Šrámková z Městské knihovny Znojmo.
Ocenění Mistr četby si Leo Fröhlich převzal v rámci letošního slavnostního vyhlášení výsledků literární

 Leo Fröhlichovi (druhý zprava) gratulovali Eva Šrámková, ředitelka Věra Mašková a místostarosta Jan Blaha. 
Foto: lp

soutěže Autorské čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol
III. a IV. kategorie. Porota vybrala ty
nejlepší ze 196 děl, které děti poslaly.
Diplomy a drobné dárky předali oceněným ředitelka knihovny Věra Mašková
a místostarosta Znojma Jan Blaha, který ve své řeči k přítomným mimo jiného uvedl: „Spisovatel John Ruskin říká,
že knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro

ptáky křídla. Jsem přesvědčen o tom,
že kniha je duševní potravou, inspirací, návodem, jak žít, a také povznáší,
podněcuje a činí člověka lepším. Chci
poděkovat nejen knihovně, ale také pedagogům, že vedou děti k četbě a tvoření vlastních prozaických či básnických
textů. A panu Fröhlichovi patří velký
dík za to, jaký zářný příklad dává mladé
generaci.“ 
lp

Znojmo ocenilo pedagogické osobnosti
Den učitelů (28. března) připomíná každý rok důležitost práce všech
pedagogických pracovníků. Znojmo
ho letos oslavilo 29. března a u této
příležitosti představitelé města již
pošesté ocenili výrazné pedagogické
osobnosti.
V kategorii Výrazná pedagogická
osobnost ocenilo město dvě pedagožky.

Danu Svobodovou z Mateřské školy
Pražská, která se zaměřuje na práci
s dětmi s odkladem školní docházky.
Pomáhá s uváděním do praxe nových
kolegyň a velmi dobrých výsledků dosahuje v oblasti pohybových aktivit dětí.
Její práce je kladně hodnocena i rodiči.
Druhou je Anna Kosourová ze ZŠ
Mládeže, kterou nominovali rodiče

žáků za obzvlášť laskavý a individuální přístup k dětem, díky kterému její
třída 4. A funguje jako jeden celek již
od první třídy. A ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost
převzal Ladislav Pospíchal ze Základní
umělecké školy Znojmo. Rozhovor
s dlouholetým uznávaným učitelem
hry na housle přinášíme na str. 22.  lp

Gratulovali stoletým jubilantkám
Přesně před sto lety se narodila Marie Brtníková a před sto jedna
lety pak Zdeňka Větrovská. Obě žijí
ve Znojmě a tak mezi gratulanty nechyběli zástupci města Znojma.
Marie Brtníková žila v Dačicích, kde
také hned po škole sloužila na statku
a pracovala v pohostinství. Po 2. světové válce se vdala, přestěhovala se
do Znojma a měla dvě dcery. Vystudovala zdravotnickou školu a dvacet let
pracovala ve znojemském kojeneckém
ústavu. Má 4 vnoučata, 7 pravnoučat
a 4 prapravnoučata. Stále je samostatná,
plná energie, těší ji křížovky, luštění sudoku a dobré jídlo. Poblahopřát jí přišli
místostarosta Znojma Jan Blaha spolu s matrikářkou Lenkou Pavlačkovou
a Radkou Sovjákovou, ředitelkou Centra
sociálních služeb Znojmo.

Krásné 101. narozeniny oslavila
Zdeňka Větrovská, k úctyhodnému jubileu jí v Domově pro seniory U Lesíka
popřál starosta Znojma Jan Grois. Zdeňka Větrovská se narodila v roce 1918
a pochází z obce Příštpo. Do 95 let žila
v Praze, kde pracovala třeba v Lucerně.

Celý život tak byla obklopena lidmi,
a to i díky svému zaměstnání, neboť
pracovala jako prodavačka, ale také v pohostinství. Je milovnicí kaváren a dodnes
si ráda dá stopečku něčeho ostřejšího
na zdraví. Radost ze života jí neustále
přináší její rodina. 
pm, zp, lp

 Zdeňka Větrovská. 

 Marie Brtníková. 

Foto: Archiv ZL

Foto: Archiv ZL
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Stavba obchvatu: Po Hlavní ulici
již jezdí auta. Dříve než měla
Práce na stavbě obchvatu – konkrétně na mostě u křižovatky ulic
Přímětická x Hlavní x Únanovská – se
podařilo urychlit natolik, že je ulice
Hlavní již průjezdná.
„Stavbaři práce na křižovatce uspíšili, a tak se tato křižovatka autům i autobusům otevřela dříve, než byl avizovaný
termín 1. května,“ uvedl starosta Znojma
Jan Grois, který zároveň poděkoval obyvatelům města za trpělivost, kterou museli projevit v době náročné stavby.

Přímětická, respektive Hlavní
ulice byly z důvodu budování mostu
obchvatu a silnice pod ním uzavřeny
od července loňského roku. Práce měly
původně trvat až do 30. dubna 2019,
nicméně se povedlo vše stihnout tak,
aby se silnice pod mostem zprovoznila
už v pátek 19. dubna 2019.
Práce na trase obchvatu tím ale
nekončí. Chybějící dobudování sjezdů a nájezdů mostu na Přímětické už
bude pokračovat za plného provozu.

STALO SE

Nejčilejší stavební ruch bude letos
probíhat u napojení obchvatu na výpadovce na Prahu/Jihlavu. Práce si tu
opět vyžádaly dopravní komplikace.
Od středy 24. dubna je provoz v úseku
začínajícím cca 400 metrů od kasárenské křižovatky a končícím na začátku
zahrádkářské kolonie řízen kyvadlově
semafory jedním jízdním pruhem.
S tímto snad již posledním dopravním omezením musí řidiči počítat
do 20. října 2019. 
zp, lp

Snídaně bez hranic: Oslavte s námi svobodu
Pokračování ze str. 1.
V 9.00 hodin startuje z Horního
náměstí cyklovyjížďka s cílem na hraničním přechodě Hnanice/Mitterretzbach. Obdobně Rakušané mohou
vyrazit na kolech v 9.30 z náměstí v Retzu. Všichni se pak symbolicky potkají
u jednoho stolu na Snídani bez hranic.
Program Snídaně bez hranic je připraven pro celé rodiny. V 9.30 hodin se

na pódiu představí Znojemské žestě.
O hodinu později se na místě setkají
političtí představitelé obou regionů,
aby společně rozkrojili symbolický
dort přátelství. Ochutnat budou moci
i návštěvníci akce. V 11.00 hodin zahrají Retzer Land Musikanten. O zábavu dětí se přímo na místě postará
Středisko volného času Znojmo. Z Masarykova náměstí ve Znojmě bude

na hranice zdarma jezdit také Vinobus.
Z náměstí vyrazí v 9.00 a v 10.00 hodin, zpět z hranic na Masarykovo náměstí pojede v 11.00, 12.00 a 13.00 hodin. Trasa Vinobusu je následující:
Masarykovo náměstí, Nový Šaldorf –
zastávka Vinobusu, Konice – autob.
zast., Popice – autob. zast. u hospody,
Havraníky – autob. zast., Hnanice –
autob. zast., Hnanice – celnice.  zp

Gránice mají
nové stromy
V Gránicích už na vykácených
místech rostou nové stromy.
Procházka Gránickým údolím
pod vedením Ondřeje Benešovského
z Městských lesů Znojmo je pravidelnou aktivitou Jarních Dnů zdraví,
tentokrát ale proběhla netradičně. Její
součástí byla i předem naplánovaná
zastávka na místě, kde v nedávné době
proběhlo kácení starých a nebezpečných stromů. Lokalita byla určená k zalesnění a tak se účastníkům vycházky
naskytla možnost zasadit, pod odborným vedením, v těchto místech nové
stromy určené pro výsadbu. Celkem
vysázeli čtyřicet javorů. Další výsadba
v následujících dnech již bude v režii
pracovníků Městských lesů.  pm, lp

 V úterý 9. dubna přijali místostarostové Jakub Malačka a Karel Podzimek na radnici
studenty a pedagogy z německého Ingolstadtu, kteří do Znojma zavítali v rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Znojmo.
Studenti ve znojemské nemocnici absolvovali dvoutýdenní odbornou praxi na vybraných odděleních. 
Text a foto: pm

 Nový javor v Gránicích.
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EXTREME 790
VYPRODÁN ZA 90 MINUT
Jen 90 minut stačilo na zaplnění
startovní listiny závodu Znojmo
Extreme 790 ve výběhu na radniční věž. Čtvrtý ročník charitativní
aktivity bude v sobotu 22. června.
Startovné, 1 000 korun za tým, poputuje letos Sportovnímu klubu
neslyšících Brno, ve kterém jsou
členkami i znojemské sportovkyně.
Starosta a aktivní účastník závodu
Jan Grois za svůj tým, jak slíbil, pošle
navíc ke startovnému ještě 4 229 Kč,
což byl ke dni spuštění zápisu aktuální počet sledujících jeho profilu
na Facebooku.
KLÁŠTER PŘILÁKAL
STOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ
V rámci akce Brány památek dokořán využilo devět set návštěvníků
možnost navštívit zdarma komentovanou prohlídku Louckého kláštera, která hosty zavedla do jindy
nepřístupných prostor, konkrétně
do nejmonumentálnějšího objektu
kláštera – barokního konventu.
FITNESS KONGRES
PODPOŘIL DENNÍ STACIONÁŘ
V rámci Jarních Dnů zdraví se konal poprvé Fitness kongres v hale
F. J. Curie. Novinka nabídla sport,
přednášky a také charitu. Každý příchozí měl možnost přispět částkou
v jakékoli výši a podpořit tak Denní
stacionář sv. Damiána na Hradišti.
Organizace sbírky se ujala Oblastní
charita Znojmo, která zde navíc prezentovala svou činnost. Ve sbírce
bylo vybráno 4 632 korun.
BUDOUCÍ PRVŇÁČCI ZAPSÁNI
K zápisu pro školní rok 2019/2020
do znojemských základních škol
přišlo 469 dětí. Znojmo chce v budoucnu přistoupit také k elektronickému zápisu. Místostarosta Jan
Blaha, který zápis sledoval, uvedl, že
rodiče se nemusí obávat. O klasický
zápis spojený s návštěvou školy nepřijdou. Ten zůstane. Jenom k němu
přibude elektronická část, která
zjednoduší administrativu vedení
školy a rodičům umožní vyplnit
potřebné údaje v pohodlí domova.
DĚTSKÁ SCÉNA 2019
Oblastního kola 48. ročníku přehlídky dětských recitátorů – Dětská
scéna 2019 – se zúčastnilo 88 žáků
z devatenácti škol. Porota vyslala
do krajského kola v Brně Markétu
Ulčníkovou – ZŠ Václavské nám. /
Jubilejní park, Elišku Miklovicovou – ZŠ Mládeže, Barboru Štanclovou – ZŠ P. Diviše Přímětice a Marka
Mandáta ze ZŠ Jevišovice.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 30. května 2019, uzávěrka je 20. května.
UZAVŘENÍ ULIC
Úplná uzavírka byla stanovena
na 25. dubna od 14.00 do 17.00
hod. pro ulice Koželužská a ul.
U Obří hlavy. Důvodem je sportovní akce Dětský běh Gránickým
údolím.
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských částech je prováděn každý lichý týden
svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy.
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 1. května 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 webových stránkách www.znojemskabeseda.cz/
poradane-akce/akce-pro-seniory.
Počet míst na akcích bývá zpravidla omezen.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, nabízející jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat vždy
zdarma! Informace na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251. Komerční inzerce
jakéhokoliv typu byla v LISTECH
od 1. 1. 2019 zrušena.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné zapůjčit si kostým na maškarní, karneval či jinou zábavu. Na zápůjčce je nutné se předem domluvit,
na tel. 515 300 249, 721 505 910.
Zapůjčené kostýmy není třeba
po použití prát ani čistit, jen je
vrátit neponičené!

Odstartoval druhý ročník
projektu Tvoříme Znojmo
Znovu se můžete zapojit do participativního rozpočtování Tvoříme
Znojmo na rok 2020. Lhůta k podání
návrhů končí 31. května 2019. Město
Znojmo zve všechny navrhovatele
na konzultační odpoledne, které se
uskuteční ve čtvrtek 2. května 2019
v 15.00 hodin v Domečku (budova
České spořitelny, ulice Pontassievská).
Tvoříme Znojmo – druhý ročník participativního rozpočtování
ve Znojmě odstartoval 1. dubna pod
taktovkou Zdravého města Znojma.
Letos přihlášené projekty chce město
realizovat příští rok. „Opět jsou připravené 3 miliony korun pro projekty
ve městě a 3 miliony v jeho městských
částech. V loňském roce se jednalo
o nultý ročník, takže jsme se samozřejmě nevyhnuli nejasnostem, a proto jsme nepatrně upravili podmínky pro výběr projektů. Navýšili jsme
například náklady na jeden projekt
na 750 000 korun, tak abychom mohli

realizovat i větší projekty,“ vysvětluje
místostarosta Jakub Malačka.
Přijďte se poradit o svém návrhu
Na konzultačním odpoledni
2. května v Domečku získají navrhovatelé praktické informace, které usnadní
správnou tvorbu jejich návrhu. Správná tvorba a formulace návrhu projektu
může zvýšit šance samotného projektu
při následném posouzení jeho proveditelnosti.
Na konzultační schůzce budou
přítomni vedoucí odborů Městského
úřadu Znojmo, se kterými se navrhovatelé mohou o svém projektu poradit.
Dozví se tak například, jak je daný
projekt náročný z hlediska financí, zda
existují překážky ze strany legislativy
nebo majetkoprávních vztahů a další
informace.
Zapojit se může každý
Zapojit se se svým návrhem může
každý občan starší 15 let s trvalým po-

Do práce na kole
odstartuje jarní vyjížďkou
Ve středu 1. května začne
ve Znojmě kampaň Do práce na kole,
a to jarní vyjížďkou zakončenou snídaní na hranicích.
Zdravé město Znojmo se do ní
zapojí již popáté. Společně s partnery
připravilo pro účastníky tři doprovodné
akce a pro ty nejúspěšnější i hodnotné
ceny.
Soutěž zahájí, ve spolupráci se sportovním klubem Winners Nový Šaldorf,
jarní cyklovyjížďka – sraz je 1. května v 9.00 hodin na Horním náměstí.
Trasa povede ze Znojma přes havranické vřesoviště na hraniční přechod
v Hnanicích, kde bude na cyklisty čekat

příjemná snídaňová tečka. Město a destinační společnost ZnojmoRegion ji
pořádají se svými sousedními partnery
u příležitosti 15. výročí od vstupu České
republiky do Evropské unie. Dále bude
pro účastníky připravena akce Káva
na triko – 22. a 29. května dostanou
v kavárně Balance coffee & wine slevu
15 % na kávu či zákusek a Kofi Kofi zve
v době konání soutěže na nápoje se slevou 20 %. Tu může uplatnit každý, kdo
dorazí s tričkem, které soutěžící obdrží
u registrace. Poslední možnost zaregistrovat se do kampaně končí 30. dubna.
Bližší informace naleznete na stránkách
www.dopracenakole.cz. 
pm, lp

bytem ve Znojmě nebo jeho městských
částech, a to do 31. května, kdy končí
lhůta pro podání návrhů přes online
Google formulář. Formulář lze stáhnout
na webu, vyplnit a odevzdat na podatelně na ulici Obroková 12 nebo v kanceláři č. 217 v 2. NP v téže budově u Soni
Bystřické, koordinátorky Zdravého
města Znojma, která rovněž ráda zodpoví všechny dotazy (sona.bystricka@
muznojmo.cz, 515 216 339). Více informací o participativním rozpočtu
na www.tvorimeznojmo.cz.
O vítězích rozhodnete sami
O vítězných nápadech rozhodnou
sami občané, a to nejen na veřejné
prezentaci navrhovaných projektů,
ale také elektronickým hlasováním
za pomoci systému Mobilního rozhlasu, a to od 16. září do 13. října.
Po sečtení hlasů bude stanoveno pořadí projektů. Bonusem je, že město
odmění všechny úspěšné navrhovatele
projektu! 
zp

Oslavte s námi
Den Země
Již počtvrté Znojmo oslaví Den
Země! Osvětová kampaň se uskuteční v pátek 26. dubna v Beach Clubu
u Louckého kláštera.
Městské lesy Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem připravily
bohatý program pro děti i dospělé.
Dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin
bude určeno žákům z místních škol.
Od 15.00 do 18.00 hodin se program
otevře široké veřejnosti. Těšit se můžete na prezentaci lesnictví a ochrany
přírody. Odpoledne bude připraven
táborák a každý si bude moci opéct
špekáček. Více na www.znojmo-zdravemesto.cz, vstup zdarma. 
pm

Den bez úrazu ukáže simulovanou dopravní nehodu
Zdravé město Znojmo ve spolupráci se Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou Znojmo (SZŠ a VOŠZ)
připravilo bohatý program v rámci
osvětové kampaně Den bez úrazu.
Uskuteční se ve čtvrtek 30. května
od 10.00 do 13.00 hodin na Horním
náměstí.
Den bez úrazu poukazuje na možnosti prevence úrazů nebo jak se

zachovat, když už se úraz stane. Již
tradičně bude připravena simulovaná dopravní nehoda, při níž proběhne ukázka zásahu integrovaných
záchranných složek (IZS) – hasičů,
záchranářů i policistů. Veřejnost
bude mít také možnost prohlédnout
si výbavu záchranného hasičského
a sanitního vozu a s vybavením a technikou policie ČR. Můžete se těšit také
například na prohlídku technického

vybavení jednotek IZS, ukázku poskytování první pomoci a dopravní testy.
Koordinaci po požití alkoholu, drog
nebo při únavě budete moct vyzkoušet díky speciálním brýlím. U stánku
Vojenské zdravotní pojišťovny bude
možné si nechat změřit tlak a tuk.
Pro malé i velké bude připravena opičí dráha a pro ty nejmenší skákací
hrad a malování na obličej. Bližší info
na www.znojmo-zdravemesto.cz. pm
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Zapojte se do ankety. Ověří problémy
definované občany na Fóru Zdravého města
Šestého Fóra Zdravého města
Znojma (dále Fórum) se 11. dubna
zúčastnilo téměř šedesát Znojmáků.
V Louckém klášteře společně s vedením města diskutovali nad osmi tematickými okruhy a definovali nové
palčivé problémy Znojma. Nyní tyto
podněty ověří anketa.
Místostarosta města Jakub Malačka informoval přítomné o tom, co se
v loňském roce v rámci projektu Zdravého města Znojma a místní Agendy
21 povedlo, ale i o tom, co podle představ nedopadlo. Celé setkání moderoval Petr Kozel – facilitátor Národní sítě
zdravých měst. Následovala samotná
diskuze. Z hlasování vzešlo šestnáct
prioritních problémových oblastí. Ty

budou nyní ověřeny veřejnou anketou,
které se může zúčastnit každý občan
města až do 3. května.
Cílem ankety je získat žebříček deseti nejpalčivějších problémů takzvaných „10P“ čili deseti oblastí, které si
z pohledu občanů zaslouží přednostní řešení. Posléze se anketní žebříček srovná s žebříčkem, který vznikl
na Fóru. Pouze ty problémy, které se
objeví v obou, budou předloženy orgánům města k přednostnímu řešení.
Anketa je anonymní a výsledky budou
předány městu k vyhodnocení.
JAK SE DO ANKETY ZAPOJIT?

– Vyplňte a vystřihněte anketní lístek
na této stránce a odevzdejte ho, pro-

sím, na podatelně městského úřadu
Obroková 12.
– Anketní lístek získáte rovněž na podatelně městského úřadu Obroková 12.
– Pomocí systému Mobilního rozhlasu: Lidé registrovaní v systému dostali informaci o hlasování
automaticky (registrace probíhá
na www.znojmo.mobilnirozhlas.cz,
služba je pro občany zdarma).
– H lasovat pomocí platformy Mobilního rozhlasu mohou i neregistrovaní občané. Odkaz na anketu
bude umístěn na www.znojmocity.cz
a www.znojmo-zdravemesto.cz a na FB
města Znojma www.facebook.com/
znojmocity.cz.

Výsledky se dozvíte z uvedených
webových stránek a také ze Znojemských LISTŮ. Anketou ověřené problémy budou poté předloženy orgánům
města včetně navrženého způsobu jejich řešení a stanovení odpovědnosti
za jejich plnění. 
pm
Součástí šestého Fóra Zdravého
města Znojma byla také výstava obrázků na téma Den Země
a příroda Znojemska. Vystaveno
bylo šestasedmdesát děl a o třech
nejlepších rozhodli přímo účastníci
Fóra. Z nejlepších obrázků výstavy
bude vytvořen kalendář města
Znojma na rok 2020.

Jste spokojeni s cyklotrasami
ve Znojmě?
Město Znojmo
spustilo také anketu,
která poslouží jako
jeden z podkladů pro
analýzu současného
stavu cyklistické dopravy ve Znojmě.
Vyplnit anketní formulář lze osobně
i online, a to do 2. května 2019.
Anketu v tištěné podobě naleznou občané na podatelnách městského
úřadu (Obroková 12, nám. Armády 8,
Pražská 59). Vyplněné dotazníky lze
odevzdat na podatelnách úřadu. Elektronicky lze anketu vyplnit přes online
formulář (na www.znojmocity.cz).

Občané budou mít navíc možnost
vyjádřit svůj názor i osobně. Vedení
města se s nimi setká na veřejném projednání 21. května v Domečku (ulice
Pontassievská). Projekt si klade za cíl
stanovit detailní plán propojení úseků stávajících cyklostezek či cyklotras
ve Znojmě tak, aby postupně vznikla
jejich ucelená síť. Anketa je jeden z prvních kroků, který povede k vytvoření
dokumentu Strategický plán rozvoje
cyklistické dopravy ve městě Znojmě.
Město na něj získalo z Evropského sociálního fondu dotaci, která pokryje 95 %
nákladů. 
pm

Přijďte diskutovat o zeleni
Město Znojmo zve všechny
na další veřejné projednání k projektu Zelené cesty města Znojma.
Diskutovat můžete přijít ve čtvrtek
25. dubna od 16.00 hodin do Domečku (budova České spořitelny) na Pontassievské ulici.
„Druhé projednání se zaměří
na aktuální bariéry v území a možnosti jejich odstranění. Při diskuzi
společně vybereme také nejvýznamnější objekty zeleně, kterými bychom
se měli do budoucna zabývat prioritně,“ prozradil místostarosta Jakub
Malačka.
Veřejné projednání je součástí
projektu Zelené cesty města Znojma,
jehož cílem je zpracovat expertní ana-

lýzu stavu zeleně a následně i strategický dokument rozvoje zelených ploch,
a to ve spolupráci s veřejností. Projekt
je rozdělen na tři etapy.
V únoru byla představena veřejnosti I. etapa, která analyzovala současný stav systému zeleně ve Znojmě.
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. 
pm

ANKETA PRO FÓRUM
ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA
JAKÉ JSOU PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY ZNOJMA V ROCE 2019?
Problémy jsou řazeny abecedně, nikoliv dle důležitosti.
Zaškrtněte dva problémy, které považujete VY za nejdůležitější,
nebo dejte dva hlasy jednomu problému. Pokud vnímáte jako problém
něco zcela jiného, pak to uveďte v kolonce „Jiné“.

 Amfiteátr v areálu Louckého kláštera
 Dokončit rekonstrukce komunikací a infrastruktury v MPR
 In-line dráha Léry
 Navýšit kapacity odlehčovací služby a podpořit pečující osoby
 Nová maringotka pro streetwork (Klub Coolna)
 Podpořit podnikání v zemědělství (podpora lokálních subjektů)
Relaxačně–sportovní centrum (lanové centrum, lezecká stěna, herní prvky
 
pro všechny věkové kategorie) – prostor za Městskými lázněmi včetně využití
budovy Městských lázní po výstavbě krytého bazénu v Louckém klášteře

 Revitalizovat zelené plochy v okolí Louckého kláštera
Rozšířit síť cyklostezek (hustý provoz brání bezpečné jízdě mimo cyklostezky)
 
 
 Upravit bezprostřední okolí Louckého kláštera (zvláště odstranit betonovou
ohradní zeď)

 Více předzahrádek a rozšíření pěších zón
Vybudovat hrací plochy na sídlištích (pro míčové sporty) – rekonstrukce, úprava
 
ploch (je spousta hřišť pro malé děti, ale málo pro mládež a dospělé)

 Vybudovat cyklostezku z Přímětic do Znojma
 Vyhlídková lávka pod železničním mostem (Vídeň)
Vyřešit propojení cyklostezky od sedlešovického mostu k čerpací stanici po 
honných hmot Benzina

 Využít zelené plochy v ulici M. Kudeříkové pro veřejnou zeleň (stromy)
 Jiné……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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SLOVO OPOZICE

Finanční výbor
se připravuje na kontroly
Na práva a rozsah kontrol prováděných členy finančního výboru existovaly různé pohledy. Při kontrolách
je naším zájmem a cílem postupovat v souladu s účinnou legislativou.
Abychom se vyhnuli jakýmkoli možným dohadům či nesrovnalostem,
zúčastnili jsme se spolu s Ing. Solařovou (členkou finančního výboru)
a Mgr. Svedíkovou Vávrovou (předsedkyní kontrolního výboru) dne
5. 4. 2019 školení zaměřeného právě
na práci finančních a kontrolních výborů a jejich pravomoci při kontrolách
všeho druhu.
Velmi mě potěšilo, že za město
se stejného školení v Brně zúčastnil
právník MÚ Mgr. Bc. Ivo Hebelka.
Okamžitě jsme spolu po skončení školení domluvili, jaký by měl být optimální postup nejen při kontrolách
finančního a kontrolního výboru, ale

i jaká legislativní opatření je nutno
uskutečnit, aby vše ladilo s účinnými
právními normami. S tímto postupem
jsem seznámila i pana starostu a ten
zadal úředníkům potřebné úkoly. Zatím se členové výboru budou účastnit
veřejnoprávních kontrol jako osoby
přizvané. Nejdříve proběhne školení
pro všechny členy výboru tak, aby byli
seznámeni s pravidly, zásadami a riziky při kontrolní práci, ale také s povinností mlčenlivosti, která je v tomto
případě navýsost důležitá a nutná.
Věřím, že členové výboru se již
na práci těší a budou s nadšením plnit
kontrolní úkoly, ke kterým se zavázali
v okamžiku, když se nechali do těchto
důležitých funkcí zvolit.
Mgr. Růžena Šalomonová,
předsedkyně finančního výboru
opoziční zastupitelka za SPD

Jak z toho ven?
V této rubrice, kde je čtenář ZL
zvyklý nacházet názor opozičních
zastupitelů, jsme se v minulém čísle
dozvěděli, že jedinou opravdu fungující opozici ve městě Znojmě tvoří
dvě novopečené zastupitelky za SPD.
Skutečností ovšem je, že obě dámy zatím ani ve funkcích předsedkyň obou
výborů nepředvádějí o nic více než
ostatní členové opozice. Své si v článku
tradičně přisadil i pan starosta, který
naše hnutí PRO ZNOJMO dlouhodobě a systematicky obviňuje z fňukání
a nicnedělání. Chci s těmito dvěma
názory alespoň prostřednictvím tohoto článku polemizovat.
Jako dlouholetý člen hnutí Pro
Znojmo a člověk, který toto hnutí
s jeho programem vedl do voleb jako
lídr, se samozřejmě proti podobným
nařčením musím ostře ohradit. Ti,
kteří mě osobně a další členy našeho hnutí znají, dobře vědí, že umíme
zabrat a práce se rozhodně nebojíme.
Jen nám vzhledem k neúčasti v orgánech města, jako jsou např. vedením
města ustavené komise, není umožněna. I tak pro naše město usilovně
pracujeme. Možná nám zatím schází
jen prezentace rozesmátých fotografií
z našich rozličných aktivit a emotikony
protkané zprávy na sociálních sítích.
Ale nebojte se. I když to vypadá, že má
ve Znojmě své příznivce, my se touto

cestou rozhodně nevydáme. Naši voliči
nás hodnotí a budou hodnotit podle
dobře odváděné opoziční práce, ne
podle nesplnitelných slibů.
Myslím si, že ti, kteří se o věci okolo sebe zajímají a dění v našem městě
jim není zcela lhostejné, zaznamenali
tu velkou spoustu aktivit, kterými se
naše hnutí Pro Znojmo a jeho členové
v poslední době blýskli. Pravidelně
vás zveme na debaty nad palčivými
problémy našeho města, odpovídáme
na vaše dotazy a řešíme každodenní problémy obyvatel. Účastníme se
městem pořádaných akcí, kde vždy
zastupujeme konstruktivní názory vás,
našich voličů. Pořádáme pravidelné
úklidy znojemských ulic a prostranství a přispíváme tak k příjemnějšímu
prostředí pro nás všechny. Tato akce
má pro nás i jistý symbolický podtext, který jsme naznačili i v našem
volebním programu. Ano, jsme zatím
bohužel jen opozice. Ale konstruktivní opozice. Více nám zatím ze strany
vedení nebylo a není dopřáno. Nebrečíme. Jen to znovu a znovu konstatujeme. A opět, jako už tolikrát předtím,
nabízíme při práci pro naše město
pomocnou ruku.
Mgr. Lukáš DAVID,
lídr Hnutí Pro Znojmo
v komunálních volbách 2018

Členy kontrolního výboru
čeká mnoho práce
Od říjnových voleb, respektive
od složení slibu nových zastupitelů
města Znojma, si jistě mnozí občané
povšimli hlasitých stížností některých
zastupitelů z řad opozice na údajnou
nemožnost účinné kontroly či na ztížený přístup k informacím. Jako předsedkyně kontrolního výboru jsem se tedy
zasadila o to, aby bylo zcela zřejmé,
jaká oprávnění a v jakém rozsahu mají
členové kontrolního výboru. Jak a kde
mohou účinně vykonávat kontrolu nad
rámec dosavadní obvyklé náplně práce
kontrolního výboru. Pevně věřím, že
pan starosta i Rada města Znojma
vyjdou vstříc požadavkům na drobné
legislativní změny a doplnění tak, aby

všichni členové kontrolního výboru
mohli v plném rozsahu vykonávat svou
činnost dle účinné právní úpravy.
Za první významný krok považuji školení pro členy výboru, kde se
dozví, jakým způsobem se mohou zapojit do práce v rámci veřejnoprávní
kontroly. Jde o výrazný posun v práci
výboru a já doufám, že bude pro členy
vítanou příležitostí ukázat, že chtějí
skutečně pracovat. Je jen na každém
z nás, zda využije možností, které nám
skýtá nová legislativa.
Mgr. Petra Svedíková Vávrová, MBA,
předsedkyně kontrolního výboru
opoziční zastupitelka za SPD

Proč nesouhlasím
s regulací provozní doby
Do voleb ve Znojmě jsme šli, jako
Piráti, s tím, že chceme omezit přemrštěnou regulaci vyhláškami, kterou město Znojmo aplikuje na své
obyvatele i návštěvníky.
Když rada města dne 1. 4. 2019
doporučila zastupitelstvu ke schválení
další obecně závaznou vyhlášku, kterou se má tentokrát omezit otevírací
doba podniků na ulicích 17. listopadu,
Tovární a Vídeňské třídě, tak jsem
si vyžádal materiály k tomuto bodu,
abych zjistil, proč se na nás město opět
chystá mocensky působit.
Zjistil jsem, že do rady šla vyhláška s velmi vágní situační zprávou. Je
tam v podstatě napsáno, že dochází
k rušení nočního klidu a narušování
veřejného pořádku na daných ulicích
a obyvatelé si stěžují, a proto se musí
omezit hostinské podniky v těchto
ulicích. Ale nejsou tam žádná relevantní data. Žádná zpráva komise pro
prevenci kriminality. Žádná zpráva
vedení města o jejich snahách situaci
v minulosti řešit a výsledky této snahy.
Nic kromě „dojmologie“. Jak moc se
odlišuje rušení klidu v těchto lokalitách oproti jiným? Liší se ruch před
třetí hodinou ranní, ruchem po třetí
hodině ranní? Není tam ani nástin
budoucího vývoje.
Jestli nabude vyhláška účinnosti,
tak místo postupného odchodu z hospody (diskotéky) vyjdou ven všichni
najednou. Před „zavíračkou“ se budou
všichni snažit posilnit „do zásoby“.

Situace tak bude možná i horší než
teď, bude to totiž ruch koncentrovaný
v čase i místě.
Další možný důsledek je, že vyroste nový podnik, který nebude v zakázané lokalitě. Takže se problém přesune jinam.
Co se řešení týče, tak to je nasnadě – tlačit na dodržování již nyní platných norem, např. nenalévat osobám
zjevně ovlivněným alkoholem.
Přiznám se, že původní řešení, tj.
domluva s majiteli dotčených podniků,
bylo dobrou cestou, a myslím si, že se
vedení města mělo ještě snažit.
Když teď budeme tolerovat opatření, které se může zdát ještě relativně
neškodné, ba dokonce z pohledu dotčených obyvatel jako prospěšné, tak se
nakonec probudíme v policejním státě,
kdy stát (i město) bude diktovat, co
smíme a nesmíme. Už teď ve Znojmě
nemůžeme při pikniku v parku pít
víno. Už teď nemůžeme vycvičeného
psa pustit na volno bez košíku ani
v Gránicích, ani jinde.
Trvejme na dodržování stávajících zákonů. Aktivně působme v problematických oblastech. Ale prosím,
nepřidělávejme povinnosti. Uměním
politika není moc použít, uměním je
tuto moc naopak nepoužít.
Pavel Nevrkla
člen Zastupitelstva
města Znojma (Piráti)
e-mail: pavel.nevrkla@gmail.com
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Kolumbus našel nabídky za vás

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.

Znojemský městský pivovar a.s.
hledá posily do týmu

Výzkumná agentura
FOCUS
hledá posily do týmu.
Hledáte pravidelný či nárazový přivýdělek?
Chcete práci, která je časově flexibilní?
Staňte se tazateli naší výzkumné agentury Focus.

Muže, který by chtěl být součástí
výroby a distribuce Znojemského piva
Požadujeme: flexibilitu | dobrou fyzickou kondici
řidičský průkaz skupiny B | práce v kolektivu.

V případě zájmu napište na info@pivovarznojmo.cz
nebo volejte na 737 951 081.

Servírku/číšníka do našich provozoven
muZeum a biZtro
Požadujeme: práce na směny | praxe v oboru výhodou
samostatnost | práce v kolektivu.
V případě zájmu napište na gastro@pivovarznojmo.cz
nebo volejte na 730 964 229.

WORKSHOP
„Policistou na zkoušku“

5. června 2019

areál Policie ČR ve Znojmě,
vstup z Rumunské 5, přes klub IPA
Chceš se stát naším kolegou na
jeden den? Vyzkoušíš si pod
dohledem policistů vybrané
policejní činnosti a nahlédneš
do tajů jednotlivých služeb. Pokud
Tě policejní práce osloví, staň
se jím napořád.
Zkus, jestli máš fyzičku pro přijetí do
služebního poměru a vyhraj exkurzi
na speciální policejní útvary.
REGISTRACE
NA WORKSHOP
KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ
POLICIE

KRAJSKÉ
ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ODBOR
PERSONÁLNÍ
ODBOR
PERSONÁLNÍ

Bc. Hana Kolářová
+420 725 661 035
hana.kolarova@pcr.cz

Již více jak 25 let se zabýváme výzkumy veřejného mínění
a hledáme nové posily pro dotazování ve Znojmě a okolí.
Stačí být komunikativní a spolehliví. U nás si můžete přivydělat až několik
tisíc každý měsíc. Pracovat lze na DPP nebo na ŽL.
Bližší info na e-mailu: tazatel@focus-agency.cz nebo +420 774 709 045.

EXCALIBUR CITY

přijme pro provozovny Hevlín a Hatě
KUCHAŘE/KUCHAŘKY | PIZZA KUCHAŘE / KUCHAŘKY
POMOCNÉ KUCHAŘE / KUCHAŘKY | BRIGÁDNÍKY do kuchyně
Nabízíme: stravu zdarma | zaměstnanecké výhody
Své životopisy zasílejte na monika.bulinova@excaliburcity.com
tel.: 515 206 378.
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Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se
uskuteční volby do Evropského parlamentu. Voliči, kteří se v době od 15. dubna 2019 do voleb přestěhují a změní
údaj o místu trvalého pobytu, by se měli
o tom, kde a za jakých podmínek volit,
informovat na obecním úřadě.

du Znojmo, odbor správní, nám.
Armády 1213/8, 669 22, Znojmo.
Obálku označte textem „Voličský
průkaz“. Žádost zaslaná poštou
musí být opatřena úředně ověřeným
podpisem a doručena nejpozději
do 17. května 2019.

Již nyní je možné požádat o vydání
voličského průkazu

 
V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.
Datová schránka města Znojma je
ns4a987. Žádost musí být doručena
nejpozději 17. května 2019.

Volič, který v době voleb nebude moci nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku, může hlasovat
na voličský průkaz, který jej opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním
okrsku na území ČR. O vydání voličského průkazu požádá volič obecní
úřad, v jehož seznamu voličů pro volby
do EP je zapsán. Žádost je možné podat následujícími způsoby:
 
Písemným podáním zaslaným

poštou na adresu Městského úřa-

 
Osobním podáním na přepážce
evidence obyvatel Městského úřadu Znojmo, Pražská 59, chodba
vlevo, přepážky 1–3, a to nejpozději
22. května 2019.
Vyhotovený voličský průkaz je možné voliči předat nebo jej zaslat nejdříve
9. května 2019. Vzor žádosti o volič-

ský průkaz je ke stažení na webových
stránkách města www.znojmocity.cz
v odkaze volby.
Volič, který se nachází v době
konání voleb v nemocnici nebo jiném sociálním zařízení, nemůže již
být zanesen do seznamu voličů. Pokud se zařízení nachází mimo volební
okrsek takového voliče, může tento
volič hlasovat v daném zařízení pouze
na voličský průkaz. Doporučujeme
proto voličům, kteří mají v termínu
voleb plánovaný pobyt v nemocnici
nebo jiném sociál. zařízení, aby požádali obecní úřad o vydání voličského
průkazu.
Způsob hlasování

Hlasovací lístky budou voliči doručeny na adresu trvalého pobytu
nejpozději 3 dny před volbami. Na vybraném hlasovacím lístku může volič
udělit preferenční hlas nanejvýš dvěma

kandidátům tak, že zakroužkuje jejich
pořadové číslo.
Možnost hlasování do přenosné
volební schránky

Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, Městský
úřad Znojmo a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního
okrsku příslušného podle místa trvalého pobytu voliče.
Požadavky na přenosnou volební
schránku je možné hlásit na tel. čísle:
515 216 391, 515 216 371 nebo zaslat
na e-mailovou adresu radek.svoboda@
muznojmo.cz.
Telefonní čísla do volebních místností budou zveřejněna na stránkách
www.znojmocity.cz v odkaze volby.
Městský úřad Znojmo,
odbor správní

ZnojmoRegion představuje Otevřenou hranici
Letošní výročí 30 let od pádu železné opony a 15 let od vstupu České
republiky do EU inspirovalo destinační společnost ZnojmoRegion k zaměření se na zdejší fenomén hranice.
V roce 2019 tak přichází s novým
marketingovým tématem OTEVŘENÁ HRANICE.

Prezentuje turistickou oblast Znojemsko a Podyjí – dříve vybydlené
a nepřístupné pohraničí – jako místo,
které se za posledních 30 let proměnilo
v turisticky velmi zajímavý region.
Paradoxně právě díky přísně střežené
státní hranici je zde příroda a krajina
zachována ve své původní, civilizací
nedotčené, čistotě. Láká tak k návštěvě
nejen domácí i zahraniční výletníky,
ale i fotografy a přírodovědce.
Hranice a její ochrana je doslova
fenoménem celého regionu. Doklá-

 Vojenský bunkr v Šatově. 

dá nejedno neklidné období zdejší
historie – té pradávné i zcela nedávné… Pozůstatky středověkých hradů
na skalnatých ostrožnách nad Dyjí
nebo vyhlídky na meandrující řeku
v Národním parku Podyjí patří dnes
k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Řada vojenských bunkrů a pevností z předválečného opevnění Československa ožívá v rukou nadšenců
pro vojenskou historii. Investuje se

Foto: Archiv ZR

do nových komfortních ubytovacích
kapacit, modernizují se i četná pohostinství nebo vinařství.
Projektem Otevřená hranice
tak ZnojmoRegion upozorňuje nejen na kvalitní turistické služby, ale
i na zlepšující se infrastrukturu a stále
širší turistickou nabídku. Jeho výhodou je to, že může kombinovat nabídku obcí, soukromých subjektů i neziskových společností ze své vlastní

a stále širší členské základny. Nově
do svých řad přijímá i nečlenské „Partnery“, jejichž prezentaci pak uplatňuje
pouze ve vybraných projektech nebo
tiskových materiálech.
Přehled všech aktivit spojených
s tématem Otevřená hranice, ale i aktuální přehled všech akcí k tématu, ZnojmoRegion zveřejňuje na svých webových stránkách www.znojmoregion.cz
i prostřednictvím svého profilu na Facebooku. Téma představil začátkem dubna i na velké tiskové konferenci v Brně,
společně s novinkami celé turistické
sezóny 2019. Spolupracuje také na odborných workshopech pro průvodce nebo seminářích pro zástupce obcí
a pracovníky informačních center. Organizuje dokonce speciální presstrip
pro rakouské novináře, které do našeho
regionu zve 22. a 23. května 2019.
Chce ukázat, že cestovní ruch turistické oblasti Znojemsko a Podyjí posledních 30 let vzkvétá a má co nabídnout
i těm nejnáročnějším turistům. 
IN

Získejte informace o důchodech nejen v Rakousku
Česká správa sociálního zabezpečení ve spolupráci s rakouským
nositelem pojištění Pensionversicherunganstalt Wien připravila na středu 22. května ve Znojmě již počtvrté
česko-rakouský poradenský den.
Cílem je informovat občany, kteří získali pojištění na území Česka

a Rakouska, o tom, jaké jsou podmínky nároku na důchod v obou státech,
jak postupovat při vyřizování žádosti
o důchod, jaké doklady potřebují a další užitečné informace. „Konzultační
tým budou tvořit český a rakouský
odborný pracovník, v případě potřeby
je zajištěno také tlumočení. Jednot-

livé konzultace budou poskytovány
bezplatně. Přednost při poradenství
budou mít předem objednaní klienti,“
uvedl Radoslav Kraus, ředitel Okresní
správy sociální zabezpečení (OSSZ).
Konzultační den bude v sídle OSSZ
na adrese Vídeňská 31, Znojmo a to
v časech 8.30–12.00 a 13.00–16.00 hod.

Na konzultace je vhodné se předem
objednat na tel. 515 205 215. Nezapomeňte si vzít s sebou doklady o pojištění (důležité je především rodné
číslo a rakouské číslo pojištění), případnou korespondenci s nositelem pojištění, pracovní smlouvy a další nutné
doklady. 
RK, lp
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Pálení čarodějnic
V centru města v areálu Kapucínské zahrady za Vlkovou věží bude
znovu po roce hořet velká vatra.
Slavnost pohanského zvyku pálení čarodějnic začne v úterý 30. dubna
v 16.00 hodin programem pro děti
s Milanem Jonášem a DJ IZZY Cooperem (potrvá do 19.30) a zahrnovat
bude i oblíbené malování na obličej.

Ve 20.00 hodin vzplane vatra a hned
poté zahraje Poetika, kterou vystřídá
Jam Session (22.00–24.00). U několika
menších ohníčků bude možné opéct si
špekáček – vlastní nebo na místě koupený v prodejním stánku s občerstvením,
o které se postará Občerstvení U Dyje.
Tekutiny pro děti i dospělé dodá Illegal
bar a Znojemský městský pivovar.  lp

 Lidový zvyk pálení čarodějnic představuje magickou filipojakubskou noc z 30. dubna
na 1. května, ve které se otvírají ukryté poklady, ale také vládnou zlou mocí nečisté síly.

Foto: Archiv ZB
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Pobavte se u dechovky
První květen je již několikátý
rok ve Znojmě ve znamení dechové
hudby.
Nejinak tomu bude i letos, kdy se
do společenského centra Dukla sjede
na Přehlídku dechových hudeb 2019
pět kapel, co to umí vzít pěkně od podlahy. Řízná dechovka se poprvé ozve
v 13.00 hodin. To spustí moravská

kapela z Dolních Dubňan Dubňanka
a po ní po hodinách nastoupí Skaláci
(14.00), Amatéři z Dobšic (15.00), Túfaranka (16.00) a přehlídku dechových
hudeb zakončí od 17.00 Kumpanovi
muzikanti. Programem vás opět provede osvědčený moderátor Karel Hegner.
Vstupné za pět dechovek je symbolická
stokoruna. 
lp

 Bavit se s přáteli – to je motto kapely Dubňanka, a jistě nejen její.
 Foto: kubesovasobeslav.cz

Horká novinka města: Galerie a Prostor
cílí jak na dospělé, tak i na děti a seniory
V pátek 3. května se po měsících
příprav a roční obsáhlé rekonstrukci
otevře ve Znojmě zcela nový kulturně-společenský prostor prezentující
se pod zkratkou GaP, tedy Galerie
a Prostor.
Pod realizací smělé myšlenky je
podepsán Spolek Umění do Znojma
(dále Spolek) s výraznou finanční podporou města Znojma.
„Touha založit ve Znojmě galerii současného umění a prostor pro

vzdělávání veřejnosti v oblasti kultury
existuje již několik let. V roce 2017 se
našemu Spolku podařilo po několika
letech jednání se zástupci města získat
prostory pro galerii současného umění,
kavárnu, ateliér a zázemí Spolku,“ říká
za Umění do Znojma Andrea Krejčí,
která se stará o umělecké vedení galerie.
Prvním umělcem, který galerii otevře,
bude 3. května laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého výtvarník Vladimír
Houdek, reprezentující vrchol současné

 Elegantní podobu GaP dali oceňovaní architekti ze znojemského ateliéru ORA.

Foto: Archiv GaP

české výtvarné scény. Vernisáž jeho výstavy Ocel začne v 19.00 hodin.

znojemskými školami,“ přibližuje plány
další členka Spolku Andrea Krčálová.

Nejen obrazy na stěnách

Rekonstrukce a financování

Kurátorským plánem je představovat mladé i začínající autory, stejně tak i etablovaná jména současné
umělecké scény, především české, ale
i zahraniční.
V plánu jsou výstavy, sympozia,
přednášky, komentované prohlídky,
galerijní animace, hudební i divadelní
projekty.
„Naší snahou je vytvořit prostor
pro vznik jakési sousedské komunity,
kulturní platformy, jež se bude intenzivně setkávat (nejen) nad vizuálním
uměním. Zároveň chceme být otevření
jakémukoliv náhodnému návštěvníkovi, kterému zpřístupníme současné
umění. GaP by měl město Znojmo také
reprezentovat a skrze svůj obsah oslovit širší i odbornou veřejnost v rámci
republiky. Celkový program GaPu cílí
jak na dospělé, tak i na děti a seniory,
důležité je pro nás také propojení se

Před otevřením bylo třeba prostory budoucího GaPu zrekonstruovat
a vybavit. Oprava byla realizována
a významným dílem 2 742 000 korun hrazena městem Znojmem. To
také bude financovat energie po dobu
prvního roku provozu GaPu. Na další
části nákladů se téměř tři čtvrtě milionem podílel Spolek prostřednictvím
grantů, sponzorských darů a úspěšné
crowdsourcingové kampaně na internetovém portálu hithit.
Součástí GaPu je také kavárna,
která je navíc donátorem umění – veškerý její zisk totiž přispěje k provozu
galerie. 
AK, lp
GaP se nachází na rohu Kollárovy
ul. a nám. Republiky. Spolku Umění
do Znojma prostory dlouhodobě
zapůjčilo město Znojmo.
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Dny partnerských měst obohatí africká vína
Nedílnou součástí Májových slavností je 3.–4. května dvoudenní přehlídka kultury a gastronomie našich
spřátelených měst z České republiky
i ze zahraničí.
Na Dnech partnerských měst
přivítáme v centru města na Horním
náměstí zástupce delegací z Chrudimi, polského města Strzegom, italských měst Pontassieve, Trento-Povo
a Villazzano, z rakouského Retzu a ze
slovenských měst Bratislava-Ružinov
a Nové Zámky. Letos se po jejich boku
představí Jihoafrická republika, která
bude prezentovat svá vína. Na pódiu se
po dva dny vystřídají zpěváci, taneční
a pěvecké soubory ze všech přítomných měst.
Znojmo bude prezentovat cimbálová muzika Veltlínek, Taneční
a pohybové studio M&M, taneční

studio Mighty Shake Znojmo či znojemská kapela Jazzy Talking. Návštěvníci mohou také ochutnat a zakoupit speciality, které spřátelená města
nabídnou.

Běh o pohár starosty

 Na Dnech partnerských měst nemohou chybět naši nejbližší přátelé ze Slovenska.
 Foto: Archiv ZL

Součástí Dnů partnerských měst
bude opět Běh o pohár starosty města
Znojma. Finálový závod 15. ročníku
Znojemského běžeckého poháru odstartuje 4. května z Václavského náměstí
(prezentace několika věkových kategorií 8.30–10.30). Tratě pro děti i dospělé
povedou v různých délkách městem.
V 11.00 hodin bude startovat Běh partnerských měst a junioři. Vyhlášení vítězů
bude na Horním náměstí v 10.00 hod.
děti a od 13.00 hod. junioři, ženy a muži.
Více na www.znojemskebehani.ic.cz. lp

Sedmý květnový den zajiskří centrum
města majálesem i růžovými víny
Spolu se studenty znojemských
škol připravila Znojemská Beseda
na úterý 7. května největší oslavu
sladkých let mládí – studentský majáles.
Městem projde vždy zvukově
výrazný a pestrobarevný průvod zástupců jednotlivých znojemských škol.
Výchozí bod průvodu je SOŠ a SOU
Dvořákova. Odtud povede trasa kolem
finančního úřadu do Horního parku
na nám. Komenského. Dále přes ulice
Jana Palacha zpět na nám. Komenského, projde Středním parkem kolem
GPOA do hradebního příkopu, na ulici Dolní Českou, Kollárovu a přes Masarykovo nám. do cíle na Horním náměstí. Z pódia zde bude slyšet zvučná
jména jako Páni kluci, Maniac nebo
Majk Spirit. Taneční sekci zastoupí
skupiny CSB a Mighty Shake. V rolích
moderátorů se budou střídat již vloni
studenty vítaní Láďa Koubek a Šimon
Král. 
lp
PROGRAM – HORNÍ NÁMĚSTÍ
12.00 Průvod
13.00 Příchod průvodu
13.10 The Desperate Mind
13.50 Vyhlášení průvodu
14.00 	Disciplíny králů a královen
majálesu
15.00 	Taneční studio
Mighty Shake
15.15 	Vyhlášení krále a královny
majálesu

 Majáles si mladí lidé nejen připravují, ale umí si ho i užít. 

15.30
17.30
18.50
19.00
20.20
20.30
21.50
22.00

Whispering Crowd
Páni kluci
CSB
Maniac
CSB
Paulie Garand a Kenny Rough
CSB
Majk Spirit a DJ Grimaso

Růžový Jarovín
pošestnácté
Současně s majálesem bude v centru města probíhat šestnáctý ročník Národní soutěže rosé a klaretů – Jarovín
Rosé 2019. Oblíbená přehlídka růžových vín, jim příbuzných klaretů i sek-

Foto: Archiv ZL

tů nabídne návštěvníkům od 14.00
do 21.00 hodin stovky vynikajících
vzorků přihlášených do soutěže Král
vín České republiky 2019. Růžovou
barvou oplývající Jarovín Rosé navíc,
jako každý rok, podpoří neziskovou
organizaci Mamma Help, sdružující
pacientky s rakovinou prsu. 
lp
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Tančit můžete začít v jakémkoli věku
Taneční skupina Mighty Shake Znojmo
obohatí Májové slavnosti 3. a 4. května
na Dnech partnerských měst
a 7. května na majálesu.
Mighty Shake Znojmo reprezentuje místní taneční scénu již více než
deset let. Tanečníky dělí do různých
věkových kategorií od 5 do 99 let,
protože: „Tančit můžete začít v podstatě v jakémkoli věku,“ říká zkušený lektor tance Petr Velecký, který
v rozhovoru prozradil více z práce
akademie Mighty Shake Znojmo.
Stoupá zájem mladých lidí o tanec?
Na začátku sezóny je zájem vždycky větší. Během roku samozřejmě
u některých dětí zájem opadne. Obecně se dá ale říct, že ti, co zůstanou, jsou
nadšenci, kteří tanci dávají nejvíc. Co
se věkové hranice týče, větší zájem je
spíše u mladších dětí než u teenagerů.
Když jsme před deseti lety začínali
a street dance ve Znojmě tolik „nefrčel“, bylo to spíše naopak. Teď máme
kolem 130 dětí. Nejvíce ve věku mezi
5 až 12 lety.
Čím si to vysvětluješ?
Dobou, technologiemi, ale hlavně
kvantem informací, které se na děti
valí z médií a internetu. Všechno jde
dopředu velkým tempem. Nejsou pak
schopni vše pořádně vstřebat, tím pádem u ničeho dlouho nevydrží. Ale to
není jen v tancování, stejný problém
mají i jiná odvětví.

dvacet procent, zbytek je právě ta dřina. Uspějí opravdu jen ti, kteří na sobě
pracují.
Jak probíhá klasická taneční hodina?
Tanečníci přijdou na trénink, pustí
se hudba a začneme společnou warm
up, neboli rozehříváním těla, které je
důležitou součástí každé hodiny. Trénujeme jednotlivé kroky nebo prvky
zvlášť. Ty poté spojujeme do různých
variací neboli konceptů. Snažíme se
u toho tanečníky zapojovat mezi sebou, vytvořit takovou „taneční“ komunikaci. K této formě tréninku jsme
přistoupili až v posledních letech. Nechtěli jsme, aby to bylo jen v rovině
tanečník versus lektor. Sám jsem zjistil,
že i v těchto věcech se musí člověk
vzdělávat a posunout se dál.
Co je u tancování nejdůležitější?
Jednoznačně hudba. Ta říká tanečníkovi, jak se má pohybovat. Samozřejmě každý ji cítíme jinak, každý ji vyjad-

řujeme jiným způsobem – to je na tom
to krásné. U začínajících tanečníků je
to ale v prvé řadě rytmus – naučit se
ho vnímat a poslouchat. Pokročilejší
tanečník si pak najde v hudbě to své.
A výsledek se pak projeví na soutěžích?
Pro mě osobně nejsou soutěže nejdůležitější. Vidím to tak, že smyslem
toho všeho je předat své zkušenosti
a vnímání hudby a pohybu dalším
generacím, tím nejlepším možným
způsobem. Ve výsledku totiž nezáleží
na tom, jestli jste první nebo padesátí.
Důležité je, jaký z toho máte pocit vy
sami. A když se z toho pak dokážete
těšit, bez ohledu na výsledek, tak to je
nejvíc. Pro mě je třeba krásný, když se
koukám na choreografie, co vytvořili
naši mladí lektoři, kterým jsme, věřím,
něco předali a ti zase své zkušenosti
a lásku k tanci předávají dál mladším.
Před pár dny Mighty Shake Znojmo
opět zaplnil divadlo s tradiční taneční
show. Kde vás teď mohou lidé vidět?
Budeme vystupovat 3. a 4. května
na Dnech partnerských měst na Horním
náměstí a 7. května na majálesu. Určitě
zvu 25. května od 11.30 hodin na Street
Stuff největší taneční akci ve Znojmě.
Jde o streetový meeting, který jsme před
dvěma lety pořádali v areálu starého

koupaliště za městskými lázněmi. Letos
nám město přislíbilo prostory Staré vodárny. Program bude postavený z velké
části na streetových a breakdanceových
workshopech a battlech a nově budou
beatbox battly. Hlavním hostem bude
seskupení tří dýdžejů Questablists crew.
Rozšířili jsme i doplňkový program
o graffiti art, biketrial, žongléry skateboarding, bude i Radek s kávou nebo
Mamba Store, což jsou originální trička
Martiny Zachrlové a další.
A co taneční tábor?
Ten bude zase ve Vanově a může
na něj přijet každý, kdo chce tancovat.
Máme dvě kategorie od 7 do 14 let děti
a junioři (21.–27. 7.) a od 15 let výše
dospěláci (28. 7. – 3. 8.). Děti budou
mít kromě tanečních tréninků program Cesta kolem světa. Junioři pak
Street city, kdy jsou rozděleni do skupin – ghett, kde sbírají fiktivní peníze –
fatrony, za které si nakoupí barvy, spreje
a další doplňky a „tuní“ si tak své ghetto.
Navíc další fatrony získají třeba tak,
že se navzájem vyzývají v tanečních
battlech. Kdo vyhraje, získá další fatrony a může si tak lépe ghetto vytunit.
Na konci tábora pak vyhodnotíme nejlepší. A kdo bude mít o tábor zájem,
může se podrobnosti dozvědět třeba
na našem Facebooku.  Ľuba Peterková

A neodrazuje je spíš námaha spojená
s tancem?
To s tím samozřejmě souvisí. Vidí
něco na Youtube a chtějí to umět - to
je v pořádku. Ale pak přijdou a zjišťují, že to není tak jednoduché, jak
si představovali. Že vše začíná u základů. Přirovnal bych to ke čtení –
než si přečteš knihu, musíš se nejdříve naučit písmena, aby sis ji mohl
přečíst.
Takže věta – Těžko na cvičišti a lehko
na bojišti – je pro děti odrazující?
Nemyslím si, že zrovna odrazující.
Spíš mám pocit, že se vytratila taková
ta zarputilost, „kousnout se“, a říct si:
Nejde mi to, tak zaberu víc.
A měl jsi talentované, kteří šli na profesionální taneční dráhu?
Paradoxně se chytli spíš dříči než
talentovaní. Jak se říká, talent je jen

 Hlavní lektor Mighty Shake Petr Velecký (první vlevo) s dalšími lektory tance. 

Foto: Archiv MS
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Festival vína VOC Znojmo láká na skvělá vína i novinky
Festival vína VOC Znojmo, ve kterém se snoubí víno, folklor a gastronomie, můžete navštívit ve středu
8. května nejen na Horním náměstí.
Ochutnáte nově zatříděná vína
vinařů VOC Znojmo a ti největší
šťastlivci si z festivalu odnesou letošní
novinku, lákavou cenu – roční vinnou rentu. „Doporučujeme sledovat
na našem Facebooku profil VOC Znojmo. Přímo na festivalu pak budeme
o roční vinnou rentu soutěžit tak, že
vylosovaní návštěvníci musí mít umístěnou fotografii z festivalu na Instagramu pod hashtagem #vocznojmo.
Navíc vylosovaní návštěvníci absolvují
s moderátorem malý kvíz. Ten nejlepší
vyhraje vinnou rentu. Losování proběhne v 17.00 hodin,“ vysvětluje pravidla soutěže předseda VOC Znojmo
František Koudela.
Prostor ovšem dostane hned dvakrát během dne také losování návštěvnických kuponů, které skýtají majitelům možnost získat hodnotné ceny.
Nejde o jedinou novinku letošního 11. ročník festivalu. „Jedna změna
bude patrná na první pohled – Horní
náměstí proměníme ve sklepní uličku,
což bude určitě atraktivnější než klasické stánky s vínem,“ říká František
Koudela. A se sklenkou v ruce můžete zavítat také do odrůdových ulic –
Sauvignonová ulice, Ryzlinkový trh
a Veltlínské náměstí budou mít vlastní
hudební program v podání cimbálových muzik.
Ženičky a Klebetnice
i gastropochoutky
Program festivalu opět nabídne
folklor ve všech podobách. Vystoupí
jak místní cimbálové muziky, tak hosté – například Ženičky a Klebetnice

 Se skleničkou v ruce se budete moci potulovat centrem a hrát vám k tomu bude krásná muzika.

z Hluku nebo balkánský temperament
v podání Shum Davar a charismatická
dívčí skupina VESNA. Festival doplní
ochutnávka regionální gastronomické speciality – Pohořelického kapra
připraví na několik způsobů nejen
znojemské hotely a restaurace. Po celý
den bude otevřené také Informační
centrum VOC Znojmo ve Vlkově
věži (Kollárova ul.). Malé ratolesti si

budou moci hrát v dětském koutku
a v provozu bude vinařský Vinobus
VOC Znojmo.
BALANCE COFFE & WINE připravilo 8. května také ranní prohlídku
města s degustací. Sraz je v 8.30 hod.
u domu na Zelenářské 19/16 (nutná
rezervace na www.navajn.cz).
Degustace v tento den jsou vždy
placené formou bločků. Vstup na náš
krásný znojemský festival je zdarma.
Trocha historie
VOC Znojmo, založené v roce
2009, je prvním apelačním systémem
v České republice. Zkratka VOC znamená „vína originální certifikace“.
Do systému VOC Znojmo jsou zařazeny tři pro Znojemsko nejtypičtější
odrůdy: Sauvignon, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené. Do spolku VOC
Znojmo patří v současné době dvacet
vinařství. 
lp

 Přijede i dívčí skupina VESNA, jejíž hudba je plná poetiky. 

Foto: Ivy Morwen

PROGRAM
HORNÍ NÁMĚSTÍ
10.00–21.00 Ochutnávka vín VOC
Znojmo ročníku 2018 i starších
(systém degustačních bločků)
10.00 Folklorní soubor Dyjavánek
	dětský folklorní soubor
ze Znojma

Foto. Archiv ZL

11.15 Ženičky a Klebetnice
12.30 Duende
latina, flamenco, jazz
14.00	Losování návštěvnických
kuponů
14.30 Lakomá Barka
dámy, co se toho nebojí
15.45 SHUM DAVAR
	balkánský temperament
a virtuozita
17.00	Losování návštěvnických
kuponů, SOUTĚŽ O ROČNÍ
VINNOU RENTU
17.30 VESNA
	Bohyně nebo ženy? Kdo ví,
ale muziku dělají božskou.
19.00	Losování návštěvnických
kuponů
19.30	CM Antonína Stehlíka aneb
Večerní zpívání na náměstí
20.50 Závěr programu
ODRŮDOVÉ ULICE
Sauvignonová ulice (Obroková ul.)
Veltlínské náměstí (Václavské nám.)
Ryzlinkový trh (Slepičí trh)
11.30–17.30 CM Vinohrádek,
CM A. Stehlíka, CM Veltlínek,
CM Ženičky, Lakomá Barka
Změna programu vyhrazena.
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Patnáctý ročník Eurovýšlapu
povede ze Znojma do Retzu
V sobotu 11. května čeká milovníky turistiky jubilejní 15. ročník
jarního Eurovýšlapu, tedy pěší túry
ze Znojma do Retzu.

Zahájení proběhne v 9.00 hodin
na nádvoří u rotundy sv. Kateřiny, přičemž čas samotného startu si volí každý
sám, a to v době od 8.00 do 10.00 hodin.
Startovné je 30 korun nebo 1 euro.
Trasa měří přibližně 21 km a cíl
pochodu je na nové radnici v Retzu.
Cestou turisté narazí mj. na otevřený
ochutnávkový stánek na Heiliger Stein,

kde se bude možné občerstvit (každý
účastník dostane poukaz na občerstvení). V Retzu bude účastníkům Eurovýšlapu umožněno navštívit zdarma
věž staré radnice a část historického
podzemí. Prohlídka podzemí bude
možná ve 14.00 a 14.30 hodin, a to
v českém jazyce.
Pro účastníky pochodu bude přistaven pro přepravu zpět do Znojma
autobus z parkoviště u vlakového nádraží v Retzu. Odjezdy jsou v 13.50,
15.00 a 16.00. Organizátorem akce je
Klub českých turistů Znojmo ve spolupráci s městem Znojmem, Správou Národního parku Podyjí, městem Retz,
ÖTK Retzer Land a NP Thayatal. Každoročně se na Eurovýšlap vydá na dvě
stě turistů z Čech a Rakouska.  pm

Bavte se s celou rodinou
Baví se celá rodina – je oblíbená akce, které se může zúčastnit
11. května maminka i tatínek, babička i dědeček a hlavně všechny děti
a vnoučata.
V rámci Rodinné politiky města
Znojma bude zahajovat Týden pro
rodinu s podtitulem Rodina má cenu.
Zábavné rodinné odpoledne startuje
ve 13.00 hodin v Centru volnočasových aktivit Stará vodárna, U Obří
hlavy. V malebném prostředí u řeky
Dyje bude možné si pěkný den užít
TÝDEN PRO RODINU
nabízí ve Znojmě
od 11. do 18. května desítky
aktivit. Jejich podrobný program
najdete na str. 17.

až do 17.00 hodin. Organizaci akce
má na starosti sociální odbor města
Znojma. Celé rodiny se mohou bavit
podle svého naturelu při plnění různých úkolů na několika stanovištích.
Dozví se i zajímavé informace od zúčastněných organizací. Děti mohou
beztrestně řádit na skákacím hradu,
nebo vyzkoušet jízdu na šlapacích motokárách a k dispozici jim je mnoho
dalších aktivit. Celým dnem vás bude
provázet kejklíř Jonáš a o hudbu se postará DJ IZZY. V areálu bude zajištěno
občerstvení.
„Neváhejte a přijďte se s námi pobavit a prožít příjemně strávené odpoledne se svými blízkými,“ srdečně zve
veřejnost na akci Baví se celá rodina
a Týden pro rodinu koordinátor rodinné politiky a vedoucí sociálního
odboru Stanislav Maar. 
sm, lp

Vydejte se do Muzejní noci po stopách Napoleona
Hlavní téma letošní Muzejní noci
2019 zní Po stopách Napoleona. Vydat se po nich můžete s celou rodinou
či přáteli v pátek 17. května.
Pracovníci Jihomoravského muzea
ve Znojmě připravili v čase od 19.00
do 23.00 hodin hned několik aktivit
pro malé i velké návštěvníky. Bohatá programová nabídka je rozložena
do třech objektů muzea. Veřejnosti
se tak otevřou zdarma brány minoritského kláštera na ulici Přemyslovců,
znojemského hradu i Domu umění
na Masarykově náměstí. Zdarma bude
také jezdit na trase Dům umění – ulice
Přemyslovců turistický vláček.

Minoritský klášter

V minoritském klášteře mimo jiného uvidíte ve sklepení ražbu napoleonských mincí, vyzkoušíte si odlít
kule a objevíte archeologii v době na-

 Nuda na Muzejní noci nikdy nehrozí. 

poleonské. Dále je připravena ukázka
historického šermu či ochutnávka vín
z lechovických sklepů.

Znojemský hrad

Tvořivé dílničky na hradě budou
lákat kreativce k výrobě napolenské
kokardy. Najdete zde vojenský tábor
i lazaret. Hradem bude také znít hudba – zahraje MUSICA ANTIQUA,
skvělý klarinetový soubor Karla Fojtíka, zazpívá pěvecký sbor CARMINA
CLARA. Originální účesy vytvoří zájemcům budoucí kadeřnice z Přímky. A až do půlnoci bude u rotundy
otevřeno občerstvení TeraZa. A Znojemská Beseda vás uvítá v Hradní ulici
v Expozici pivovaru.

Dům umění

Uvnitř Domu umění bude možné si
vyrobit napoleonský klobouk, ale také

Foto: Archiv JMM

figurku Malého prince ze skla. Najdete
zde kavárnu a interaktivní videoinstalaci. Muzejní noc se koná za finanční
podpory města Znojma.
lp
PROGRAM
Minoritský klášter, Přemyslovců 6
19.00–19.30 Hra na flétny, tanec a recitace – ZŠ nám. Republiky
19.00–22.00 Aktivity pro děti, výstava
motocyklů a ukázka práce automechaniků, míchané nealko nápoje – SOU
a SOŠ, SČMSD, Znojmo
19.00–22.30 Ražba napoleonských mincí ve sklepení, odlévání kulí, archeologie
v době napoleonské. Rostliny na talíři.
22.00–22.30 Ohňová show – skupina
historického šermu ALBION
19.00–23.00 Ochutnávka vín – Vinné
sklepy Lechovice
Nádvoří muzea, Přemyslovců 8
19.00–23.00 Grilované speciality – Znojemský městský pivovar
Hrad, Hradní 10
19.00–20.00 CARMINA CLARA sbor
Ludmily Piknerové
20.00–21.00 MUSICA ANTIQUA při Hudební škole YAMAHA ve Znojmě
19.00–22.00 Účesová tvorba, malování
na obličej, ukázka dekorací a dárkového
balení, aktivity pro děti – SOU a SOŠ,
SČMSD, Znojmo
19.00–22.30 Tvořivá dílnička pro děti –
výroba napoleonské kokardy
19.00–22.30 Vojenský tábor – ležení
vojáků na dolním nádvoří
20.00–22.00 Vojenský lazaret v podzemí – studenti GPOA Znojmo

20.30 Klarinetový soubor ZUŠ Znojmo
pod ved. Karla Fojtíka
19.30, 20.30, 21.30 Sabrage - sommelieři z SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo
19.00–24.00 TeraZa – občerstvení u rotundy
Dům umění, Masarykovo nám. 11
19.00–22.00 Aktivity pro děti: Dám
dělovou ránu, Napoleonské puzzle,
práce se dřevem, kavárna – SOU a SOŠ,
SČMSD, Znojmo
20.00 LUCREZIA BORGIA
19.00–22.30 Vojáci, vzhůru do sedel –
výroba papírové hračky jako napoleonský klobouk
19.00–22.00 Planetami Malého prince –
Alice Dostálová, výroba figurky Malého
prince ze skla
21.00–23.00 Interaktivní videoinstalace KOMPLEX – produkce Ethernity
Brothers
Areál pivovaru, Hradní
19.00–22.00 Expozice pivovarnictví
(vstup zdarma) – Znojemská beseda
19.00–23.00 Znojemský městský pivovar – noční prohlídky každou hodinu
(pouze na objednání: tel. 608 514 318,
M. Sobotová)
MUZEJNÍ NOC NA KOLE
19.00 Prohlídka historických kol před
budovou – Cyklo klub Znojmo – sraz
u Domu umění
20.00 Spanilá jízda nejen historických
kol, ale i dalších cyklistů s průvodcem
po objektech zařazených do Muzejní
noci

Změna programu vyhrazena.
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Sedmý ročník Garage Designu se ponese
ve znamení Urban Jungle
Stejně jako v předchozích letech,
zaplní 17. a 18. května celé Horní náměstí Garage Design a vytvoří z něj
oázu uprostřed města.
Letošní rok prodejní přehlídky autorské módy, šperků, doplňků a hraček
se totiž ponese v duchu Design – Street
Food – Urban Jungle. Mezi nákupy
tak budete moci odpočívat v bohémském stylu obklopeni zelení, ochutnávat kulinářské speciality, poslouchat
hudbu nebo jen příjemně posedět nad
dobrou kávou a osvěžujícími drinky.
Garage Design 2019 pořádá spolek
Umění do Znojma ve spolupráci se
Znojemskou Besedou. Letos představí
kolem třiceti designérů a designérek.
Stejně jako předchozí ročníky, i letos
můžete na Garage Designu strávit příjemně celý den s rodinou. Umělecky
nabažit se budete moci v garážové galerii, kterou kreativně ztvární český
streetartový umělec Keim. Několik
designérů si na svých stáncích připraví dílny nejen pro děti, milovníci
květin se budou moct na přednášce
dozvědět něco o pokojových rostlinách a páteční večer zpříjemní rytmické koncerty plné známých melodií. A pro vytrvalé, co budou mít
stále deficit kulturních zážitků, bude
na programu afterparty v Cafe Baru
Amanita. Vstup na market zdarma,
dílny 20–80 Kč a afterparty 100 Kč.
Aktuální informace sledujte na FB Garage Design, www.umenidoznojma.cz;
www.znojemskabeseda.cz. 
AK, lp

 Garage Design každoročně skýtá zajímavě prožitý den. Vstřícný je k lidem i zvířatům.

PROGRAM – HORNÍ NÁMĚSTÍ
pátek 17. 5.
12.00–21.00 Market originální autorské
tvorby
14.00–19.00 Tvořivé dílny pro děti
a dospělé – u stánku Atelier-koira-kissa,
ArtFashion – šperkařský ateliér a Z kvítí

17.00 Koncert Dan Vertigo
20.00 Koncert The Brownies
22.00 Afterparty Don Juan Disco v Cafe
Bar Amanita
sobota 18. 5.
10.00–18.00 Market originální autorské
tvorby

Foto: Archiv ZL

10.00 vystoupení kejklíře Čabíka
11.00–18.00 Tvořivé dílny pro děti
a dospělé – u stánku Atelier-koira-kissa,
ArtFashion – šperkařský ateliér a Z kvítí
12.00 Koncert Jazzy Talking
14.00 Dj Norbert


Změna programu vyhrazena.

Diamantbraní slibuje den v příjemné společnosti
Středisko volného času Znojmo
zve 18. května na Diamantbraní 2019
čili příjemně strávený den s celou
rodinou.
Akce podpořená městem v projektu Znojmo – zdravé město je určena
dětem i jejich rodičům a Diamantbraní tak splňuje bezezbytku náplň Týdne
pro rodinu.
Tradiční akce, kterou v loňském
roce navštívilo na tři tisíce účastníků, se bude konat v sobotu 18. května
od 10.00 do 17.00 hodin v areálu SVČ
Znojmo a v přilehlých venkovních
bazénech na Sokolské ulici.
Letošní novinkou bude celodenní
produkce skupiny historického šermu
ALBION (ležení a ukázka soubojů)
a vystoupení country kapely Paroháči.
Premiérově uvidíte také aktivní prezentaci dvou dobrovolníků z Francie

a Belgie. Během dne bude probíhat
soutěž pro dospělé o zapůjčení auta
Hyundai Tucson na celý víkend s plnou nádrží zdarma.
Představí se sportovní, taneční
a hudební kroužky SVČ Znojmo a uniformované složky (Policie ČR, městská
policie Znojmo, hasičský záchranný
sbor, rychlá zdravotnická posádka).
Uvidíte ZOO koutek, výstavu výtvarníků, modelářů a rukodělných kroužků,
radioamatéry, lukostřelce i Znojemské
ostrostřelce – polní myslivce. Chybět nebudou workshopy, atrakce pro
děti ani malování na obličej, RC auta
a tanky. Děti se naučí základy z programování s robotickým legem. Samozřejmostí je ochutnávka místních
gastroproduktů. Diamantbraní zakončí
celostátní akci Týden pro rodinu, která
ve Znojmě končí právě 18. května. lp

 Na oblíbené autogramiády budou přichystáni nejen hokejisté ORLI ZNOJMO, ale také
američtí fotbalisté Znojmo Knights, fotbalisté 1. SC Znojmo i florbalisté TJ Znojmo.
 Foto: Archiv SVČ
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Poznejte Znojmo
Květen – měsíc cyklistiky
ze zážitkového elektrobusu
jezdit na zelenou energii, tedy dobíjené z elektrické sítě, do budoucna pak
dokonce solární energii. Ekologicky
smýšlí i společnosti a firmy, které jsme
si vybrali ke spolupráci, a proto když
budeme dělat v rámci prohlídek ochutnávky, opět budeme používat pouze
recyklovatelné věci, žádný plast,“ říká
Lukáš David a popisuje, co mohou
cestující od novinky očekávat:
„S vozítkem pojede řidič a průvodce, tedy s výjimkou toho mého,
protože budu řidič
a průvodcem zároveň.
Navíc vozítka jsou vybavená mikrofonem
a přehrávačem. Chceme totiž lidem prohlídky zpříjemnit jemným
hudebním podkresem.
A protože v sobě nezapřu kantora, plánuji
také enviromentální
program pro školy,
kde budeme využívat
autentické nahrávky
19. a 20. století, jako je
hlas prezidenta Masaryka, Milady Horákové
i zločinců, jako byl Klement Gottwald.“
Znojmáček si tak
může objednat rodina,
přátelé, ale i školní třída. Na přání bude možné výklad průvodce
 Lukáš David se Znojmáčkem, který zvládne s přehledem přizpůsobit aktuálnímu
i velké převýšení, a tak je na trase večerní projížďky i obávaný učivu v hodinách děkopec Tremperk. 
Foto: Archiv LD jepisu, společenských
vědách, literatuře nebo
V plánu má Lukáš David, který již výtvarné výchově.
„Jsme s projektem Znojmáček
dvanáct let vozí po krásách Znojma
turisty, seznamovat s jeho historií ne- na samotném začátku. Momentálně
jen návštěvníky, ale také samotné oby- máme na léto připravené dva pravivatele města. „Znovu a znovu zjišťuji, delné programy – Znojmo chutná
jak málo o historii města vědí lidé, dětem a Znojmo chutná dospělým.
kteří v něm žijí. Nejsme zde jedinými Chceme dětem v doprovodu rodičů
původními obyvateli a i já se stále učím představit Znojmo jako středověké
a vyhledávám nové informace o místě, město. Ukázat, jak vznikalo, jak se v té
kde žiji. Rád bych se o ně podělil, bu- době v něm žilo. Trochu proto budeme
dou-li mít zájem, s ostatními. Dělat to bourat romantickou představu o živochci jako dosud – zábavnou poutavou tě ve středověku. Nevynecháme ani
formou, aby lidé po mém výkladu ze zajímavosti rostlinné i živočišné říše
Znojmáčku odcházeli domů příjem- Národního parku Podyjí. A každému
ně naladěni a dospělí i lehce ovínění. dáme náš region do slova a do písmene
U nočních projížděk totiž cestujícím ochutnat. Dětem nabídneme domácí
nabídneme ochutnávky tří druhů vín.“ mošty, dospělým například víno v bio
Jasno má i v otázce ekologické kvalitě od Špalků,“ usmívá se Lukáš
stopy. „Budoucnost jasně říká, že je David.
Koho tedy lákají dějiny, nové vědotřeba myslet na to, jak zacházíme s naší
Zemí, jak se k ní chováme. Znojmo je mosti, krása architektury i přírody, doměsto na hranici Národního parku stává jedinečnou možnost poznat ZnojPodyjí a o to více bych rád, hlavně mo a jeho blízké okolí ze zážitkového
mladým lidem ukázal, že se lze chovat elektrobusu Znojmáček. Více informací
lp
ekologicky. Proto budou naše vozítka najdete na www.znojmacek.cz. 
Od poloviny května budou lidé
ve Znojmě potkávat novinku – dvě
ekologická vozítka, která s místními i turisty projedou městem a během zajímavé prohlídky zdejších
pamětihodností nabídnou třeba
i ochutnávku skvělých vín.
Každé vozítko, které jeho majitel, provozovatel a především zkušený
průvodce v jedné osobě Lukáš David
pojmenoval Znojmáček, pojme třiadvacet cestujících.

Cyklo Klub Kučera Znojmo pořádá v květnu sérii cyklovyjížděk. Zahájí ji 1. května Májovou vyjížďkou
a otevřením specializovaného cykloturistického centru na nové adrese
Melkusova ulice / areál Znovínu Znojmo, kde bude od 10.00 do 19.00 hodin probíhat doprovodný program.
Podrobnější informace najdete
na www.cykloklubznojmo.cz.
1. 5.
Májová vyjížďka
4. 5.
Dětský dopravní den
5. 5. 	Voda a lidé – Partneři
pro život – Tematická
cyklovyjížďka

8.–11. 5. 	Cyklojízda k 30. výročí
pádu železné opony
12. 5. 	Májová vyjížďka
po vinařských stezkách
15. 5. 	Závod horských kol –
1. závod Znojemský VZP
CUP 2019
17. 5. Muzejní noc
18. 5. 	Na kole a na koni –
Cykloturistický výlet pro
rodiče s dětmi
26. 5. 	Závod horských kol –
Velká cena města Znojma
2. závod Znojemský VZP
CUP 2019
30. 5.	Den bez úrazu – Na kole
bezpečně

LAHOCup 2019 spustil
on-line registraci
LAHOCup 2019 se rychle dostává
do obrátek. Nezůstaňte pozadu a využijte jarní zvýhodněné startovné
a to i pro celé týmy už nyní!
Rozšíření kategorií na krátké trati
letošního LAHOFER Author Cupu,
aktuální zvýhodněné startovné a spuštěná on-line registrace. Tak vypadá momentálně příprava na samotný závod,
který se jede 31. srpna z kempu na pláži
Vranovské přehrady. Až do 14. června
lze využít zvýhodněné startovné a to
ve výši 300 Kč/osoba (do 19. 7. ve výši

350 Kč, do 27. 7. ve výši 400 Kč/os.
a přímo na místě ve výši 450 Kč/osoba).
Do 14. června lze využít i zlevněné
startovné pro celé týmy 4+1 zdarma.
To znamená, že v každém termínu, vyjma platby na místě, zaplatíte startovné
pouze za 4 účastníky (1 200 Kč). Novinkou je rozšíření kategorií na krátké
trati, kde organizátoři vyslyšeli žádosti závodníků. Kategorie na krátké
trati tak budou od letošního ročníku stejné jako na trati dlouhé. Více
na www.lahocup.cz.

Turistický kolový vláček bude
nově i pro lidi s handicapem
Oblíbený turistický kolový vláček,
který vozí turisty i místní po krásách
města Znojma, budou moci využívat
nově i lidé s invalidním vozíkem. A to
již od května, kdy startuje sezóna.
Na bezbariérovou úpravu vagonu
vláčku přispěje město provozovateli
Znojemské dopravní společnosti –
Psota 227 000 korun. Turistický kolový
vláček vyráží na svou okružní cestu
pětkrát denně od Louckého kláštera
a odtud veze návštěvníky po nejvíce
vyhledávaných místech města. Během
90minutové vyhlídkové jízdy pozná
cestující, kam do přírody ve Znojmě,
historické centrum a jeho romantická
zákoutí, u kostela sv. Mikuláše se octne
na místě s jedním z nejhezčích výhledů
na údolí Dyje a zjistí, kudy do jednoho
z největších podzemních labyrintů
ve střední Evropě.

Lidé mohou nastoupit do vlaku
na kterékoli zastávce. Základní cena
okružní jízdy je 70 korun. Pro studenty,
děti a ZTP jsou jízdenky cenově zvýhodněné, stejně tak pro rodiny s dětmi.
Turistickým skupinám se vyplatí předem sjednané mimořádné jízdy vlaku, kdy je nutná rezervace minimálně
24 hodin před uskutečněním jízdy.
Trasa vláčku: Plovárna – klášter
Louka, přehrada u údolí Dyje, Kostel
sv. Mikuláše, Rotunda sv. Kateřiny,
Znojemský hrad, Ul. Přemyslovců,
Městské lázně, Mariánské nám., Masarykovo nám., nádraží, Plovárna –
klášter Louka.
Vyhlídkový turistický vláček jezdí
od 1. května až do 30. září. Provozovatelem vláčku je Znojemská dopravní
společnost – Psota. Více informací
www.zds-psota.cz. 
pm
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PROGRAM Týdne pro rodinu ve Znojmě od 11. – 18. 5. 2019
Den

Čas

Pořádající organizace

Program

Místo konání

So
11.5.

13.00-17.00

Město Znojmo, odbor sociální

Baví se celá rodina

Centrum volnočasových aktivit, Stará
vodárna, U Obří hlavy 7, Znojmo

9.00-12.30

Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo

Společně do přírody (pouze pro děti, dobrovolníky
programu Pět P a rodinné příslušníky)

Gránické údolí

9.00

Cyklo klub Znojmo

Májová vyjížďka po vinařských stezkách

cyklostezka nám. Komenského,
Znojmo

10.00 – 22.00

Město Znojmo

Kurty na badminton a bazén pro rodiny s dětmi *

Sportovní hala Dvořákova 17 Znojmo

16.00-17.00

Rodinné centrum Maceška

Přednáška na téma „Příchod nového človíčka do
rodiny“

RC Maceška, Pražská 80, Znojmo

8.00-12.00

Rodinné centrum Maceška

Den otevřených dveří

RC Maceška, Pražská 80, Znojmo

10.00-11.00

Mateřské centrum Miniklub Znojmo, z.s.

Mikrojesle, dětská skupina - hodina otevřených dveří

MC Miniklub, Dolní Česká 32, Znojmo

11.30-12.30

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Znojmo, p.o.

První pomoc

SZŠ a VOŠ Znojmo, p.o., J.Palacha 8,
Znojmo

12.00-16.00

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s. r. o.

Charitativní bazárek

Přímětická 1812/50, Znojmo

12.30-13.30

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Znojmo, p.o.

Lidské tělo

SZŠ a VOŠ Znojmo, p.o., J.Palacha 8,
Znojmo

15.00-16.30

Oblastní charita Znojmo, Osobní asistence

Tvoření pro děti s rodiči

OCHZ, Dolní Česká 6, Znojmo

10.00-14.00

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s. r. o.

Charitativní bazárek

Přímětická 1812/50, Znojmo

16 00

.

Cyklo klub Znojmo

Znojemský VZP CUP – první závod horských kol
pro všechny dětské kategorie

Městský lesík, Znojmo

10.00 – 22.00

Město Znojmo

Kurty na badminton a bazén pro rodiny s dětmi *

Sportovní hala Dvořákova 17 Znojmo

9.00-10.30

Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Znojmo, p.o.

Bylinky, jak je neznáte

SZŠ a VOŠ Znojmo, p.o., J.Palacha 8,
Znojmo – školní dvůr

Ne
12.5.

Po
13.5.

Út
14.5.

St.
15.5.

Čt.
16.5.

Pá
17.5.

So
18.5.

15.00-16.30

Základní škola a Mateřská škola, Znojmo,
Pražská 98

Sportování pro rodiče a děti

Hřiště ZŠ a MŠ Pražská, Pražská 98,
Znojmo

15.30-16.30

Mateřské centrum Miniklub Znojmo, z.s.

Tvoření pro rodiče s dětmi

MC Miniklub, Zámečnická 2, Znojmo

15.00-16.00

Mateřské centrum Miniklub Znojmo, z.s.

Beseda o kojení

MC Miniklub, Zámečnická 2, Znojmo

19.00

Cyklo klub Znojmo

Muzejní noc na kole

Dům umění, Masarykovo nám. 11,
Znojmo

9.00

Cyklo klub Znojmo

Na kole, na koni – cykloturistická vyjížďka pro
rodiče s dětmi

cyklostezka nám. Komenského,
Znojmo

10.00-17.00

Středisko volného času Znojmo, p.o.

Diamantbraní

SVČ Znojmo. Sokolská 8, Znojmo

*Kurty na badminton a bazén ve sportovní hale Dvořákova je možno rezervovat na tel. čísle 734 160 755

Motto: „Rodina má cenu“
Více informací na webu www.znojmocity.cz
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Sociální služby a společnost

Miládku si na zastávce našel čtyřnohý Brok
Padesátiletá Milada Olahová neměla úplně jednoduchý start do života. Osud ji zařadil mezi osoby se zdravotním postižením. Přesto je nesmírně
bohatá.
Má totiž velké štěstí na lidi kolem
sebe. Má hezký vztah s přítelem, útulný
domov v Chráněném bydlení v Šanově
a denně pracuje. A tak, jak se ona těší
na pracovní kolektiv, jsou její kolegové rádi v její přítomnosti. Každý den
dojíždí Miládka, jak ji říkají přátelé, ze
Šanova do Znojma za prací. Autobusem
i vlakem. Cesta jí trvá necelou hodinu.
Cílem je společnost ALTREVA, ve které
šijí pracovní a ochranné oděvy a která
také zaměstnává lidi se zdravotním postižením. Milada Olahová pracuje jako
pomocná šička. Čas strávený na cestě
do zaměstnání jako discomfort nebere.
Práce je pro ni radost. „Líbí se mi na ní
všechno. Dělám to, co je potřeba. Někdy
chodím dokonce pomáhat i na druhou
dílnu, když potřebují,“ říká o náplni
své práce. Už více jak pět let je vítanou
součástí pracovního kolektivu.
„Mám moc ráda naší mistrovou,
paní Luňáčkovou, hodný je i pan vedoucí Nováček a paní Irenka. Kamarádku

ka, která mi uspořádala velkou rodinnou oslavu k mým kulatým padesátinám. Mám ji moc ráda a jsem ráda, že
i ona mě. Jsme prostě rodina!“ usmívá
se Miládka. Své životní jubileum ovšem
Miládka oslavila náležitě – hned třikrát
a jedno jí připravili i kolegové v práci.
Bylo to pro ni velké překvapení.
Společně s ní pracují v ALTREVĚ
ještě další dvě šanovské klientky. Chráněné bydlení v Šanově se stalo i nedílnou
součástí akce města Znojma – popovídat
si s klienty i asistentkami o jejich životě
a všem, co dělají pro druhé, si můžete
v září na Dnu sociálních služeb. A na příkladu Miládky je vidět, že se i člověk se
zdravotním postižením může stát důležitou součástí společnosti. Nutná je k tomu
i láska a vstřícnost okolí. 
lp
 Miládka je již několik let šťastná se svým milým Mirkem. 

jsem si v práci taky našla, jmenuje se
Dáša. Bavíme se o mém příteli Mirkovi a pejskovi Brokovi. Ona mi vypráví
o své rodině. Když potřebuju, vždycky
mi poradí a pomůže,“ vypráví Miládka,
které jsou velkou oporou nejen bývalé
asistentky, ale i milá a vstřícná opatrovnice Jana Švehlová. Mimochodem pes

Zápis do mateřských škol
Ve čtvrtek 9. května se bude konat zápis dětí do mateřských škol
zřizovaných městem Znojmem.
Předškolní vzdělávání je určeno
dětem ve věku od 3 do 6 let, nejdříve
však od 2 let. V den zápisu přinese
zákonný zástupce dítěte vyplněnou
žádost, originál rodného listu dítěte

a občanský průkaz. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti a originální
vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte. Bez lékařského potvrzení je
žádost neplatná a nebude zaevidována. Bližší informace k zápisům získají
rodiče přímo na jednotlivých ředitelstvích škol. 
lp

Rybáři lovili ve vítězných vodách
Členové r ybářského
kroužku Střediska volného
času Znojmo (dále SVČ Znojmo) si na své konto připsali
úspěšný rybolov.
Družstvo znojemských rybářů se zúčastnilo zimní halové
ligy Moravského rybářského
svazu 2019 v rybolovných
technikách, která zahrnovala
turnaje v Kroměříži, Jihlavě,
Hodonicích a Velkých Pavlovicích. V kategorii mladších  Vedoucí kroužku rybářů Martin Müller (první
žáků zvítězil Jakub Rotrekl, Ro- zprava ve druhé řadě) je s výkony svých svěřenců
Foto: SVC Znojmo
bin Gassler byl stříbrný, Tomáš nadmíru spokojen. 
Němec získal bronz a Marek
Němec skončil na skvělém 4. místě. mladých rybářů stojí trpělivá práce
Osmé místo v kategorii žáků patřilo vedoucího kroužku Martina Müllera
Jiřímu Němcovi. Za kvalitní přípravou ze SVČ Znojmo.
lp

Foto: Archiv MO

Brok si Miládku sám našel. Byl týraný
a utíkal. Sedával na zastávce autobusu. Nejprve byl bázlivý, ale postupně
si na Miládku zvykl tak, že na ni u autobusu pravidelně čekával. Dnes jsou
nerozluční přátelé.
„Největší radost mi v poslední době
udělala moje milovaná opatrovnice Jan-

ALTREVA spol. s.r.o. byla založena v roce 1994. Vznikla spojením
družstva Oděva Třebíč s belgickou
rodinnou firmou Alsico. Patří mezi
největší výrobce a dodavatele pracovních oděvů v Česku. Mezi dvěma sty zaměstnanci pracuje více
než polovina osob se zdravotním
postižením.

Republika má nové
moderní učebny
Vybudování nových učeben
na Základní škole na nám. Republiky
je největší investicí města Znojma
do škol v letošním roce. Žáci tak dostali nové moderní učebny a k nim
i bezbariérový přístup.
Škola v rámci projektu zrekonstruovala odborné učebny fyziky, matematiky, chemie a jazyků, vybavila je
nábytkem a nezbytnými moderními
pomůckami. Vznikly tu také technické dílny, nové toalety (včetně toalet

pro handicapované žáky) a schodolez.
Dále na škole vznikla moderní cvičná
kuchyň, dvě učebny pro žáky se specifickými poruchami učení v rámci
inkluzivního vzdělávání, učebna šití,
odpovídající zázemí (bezbariérové toalety, kabinety), výtah a plošina pro
handicapované žáky. Celkové náklady
modernizace se vyšplhaly na 43 milionů korun, z toho vlastní podíl spolufinancování ze strany města je 8,6 milionů korun. 
lp

Pražská pořádá
Dyslektickou olympiádu
Základní škola Pražská bude
22. května pořádat Dyslektickou
olympiádu pro žáky 1. stupně základních škol.
V jedenáctém ročníku očekávají pořadatelé na 120 soutěžících ze
Znojma a okolí. Žáci budou soutěžit
v pětičlenných družstvech a plnit úkoly z různých oblastí. Radní schválili

podporu soutěže ve výši 10 000 korun,
která bude využita na uhrazení účastnického poplatku žáků deseti znojemských družstev ze ZŠ Pražská, ZŠ náměstí Republiky a ZŠ Jubilejní park.
Na organizaci sportovní aktivity se
podílejí Pedagogicko – psychologická
poradna Znojmo, Policie ČR Znojmo,
NP Podyjí nebo Lesy ČR. 
lp
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Díky Kolumbovi #2
mají na škole 3D tisk
Základní škola na Pražské se
rozhodla jít s dobou a svým žákům
nabídnout kurz Konstruování s 3D
tiskem. Díky podpoře města a jeho
projektu Kolumbus #2, který se zaměřuje na podporu vzdělávání, mohla
škola kurz otevřít.
„Chtěli jsme žákům nabídnout
techniku a dovednosti, se kterými se
dnes už běžně setkávají studenti na vysokých školách, a hlavně lidé v praxi.
Mohou si tak sami osahat, jaké to je
programovat 3D tisk,“ vysvětluje myš-

lenku kurzu ředitel školy Pavel Trulík,
který zároveň poděkoval učiteli Karlu
Kochovi za náplň kroužku a městu
Znojmu za finanční podporu.
Žáky v kroužku navštívil také starosta Znojma Jan Grois, který byl přítomen vzniku legendárního přenosného
mostu Leonarda da Vinciho ve 3D tisku.
„Je skvělé, že škola realizuje takto moderní a nadčasové aktivity. Projektem
Kolumbus #2 jsme chtěli právě u žáků
nastartovat rozvoj nových znalostí a dovedností,“ uvedl starosta. 
zp, lp

 Michal Soviš ze 7. B, předvedl přítomným i starostovi naprogramování dílů Vinciho mostu a zahájení samotného 3D tisku. 
Foto: zp

Dívka s nejrychlejšími prsty na škole
Studentka Nina Kalašová (E2.B)
ze znojemské střední školy GPOA
má na klávesnici extrémně rychlé prsty, které jí zajistily 1. místo
v krajském kole Mistrovství republiky v grafických disciplínách – Psaní
na klávesnici.
„Jde o techniku psaní, kdy se studenti naučí psát všemi deseti bez koukání na prsty. Pak postupně způsob
psaní dolaďují zvyšováním rychlosti
a přesnosti textu s minimem chyb.
Každá chyba se penalizuje odpočtem
50 úhozů dolů,“ vysvětluje vyučující
pedagožka Alena Valentová.
Soutěž se konala na půdě Obchodní akademie Kotlářská v Brně a vítězka
v ní excelovala, když vytvořila svůj
i školní rekord – při desetiminutovém opisu napsala 379 čistých úhozů
za minutu (hrubých úhozů 394 za minutu). „Nina se na soutěž velmi poctivě připravovala. Nyní ji čeká celostátní kolo Mistrovství České republiky
v opisu textu na klávesnici, které se
koná 14. a 15. května na Obchodní

 Nina Kalašová. 
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Mladý opravář má zlaté ruce

 Uprostřed s pohárem vítěz Daniel Krejčí. Gratulovat mu přišli (na snímku zleva) ředitel
SŠ Mor. Krumlov Jiří Psota, ředitel Josef Brouček, jednatel společnosti Nejedlý s.r.o. Miloslav
Nejedlý, ředitelka OHK Znojmo Marie Jílková a profesor Miroslav Kuzdas.  Foto: Archiv školy

Každé ocenění je motivací pro další vzdělávání studentů. S tímto faktem
operuje i krajská soutěž Zemědělský
opravář, kterou uspořádala Střední
odborná škola Znojmo, Dvořákova
ve spolupráci se Střední školou Moravský Krumlov.
Žáci škol Jihomoravského kraje,
kraje Vysočina a Trnavského samosprávného kraje na Slovensku oborů
Opravář zemědělských strojů se mezi
sebou utkali ve čtyřech soutěžních disciplínách – seřizování ventilů motoru,
kontrola vstřikovače, couvání s vlekem
a nakonec v testu znalostí.
Zlatý pohár získal Daniel Krejčí,
žák 3. ročníku ze SOŠ Znojmo, Dvořákova, když porazil všech jedenáct
protivníků. Ředitel znojemské školy

Josef Brouček měl radost i z jeho spolužáka Tomáše France, který skončil
na pěkném čtvrtém místě. Při předávání ocenění uvedl: „První i čtvrté místo
jsou velkým úspěchem pro školu a rád
bych poděkoval žákům za jejich snahu
a píli a učitelům, kteří je připravovali,
za kvalitní práci a pevné nervy. Je radost
vzdělávat žáky ve špičkové odborníky v opravárenském oboru a těším se
na výsledky z celostátního kola soutěže
Opravář 2019.“
Díky patří také společnosti Nevoga,
Sklářské stroje Znojmo, firmě Nejedlý
a Hospodářské komoře a Agrární komoře Znojmo za hodnotné dary, které
do soutěže věnovaly. S vítězstvím Daniela Krejčího navíc znovu ožívá rčení
„zlaté české ručičky“. 
lp

Mikin

Foto: Archiv GPOA

akademii v Ostravě-Mariánské Hory,“
řekla pedagožka Valentová. A v silné
konkurenci nezapadli ani další dva studenti znojemské školy – Viktor Pavelka
(E3.B) obsadil 9. místo a Quoc Thang
Duong (E3.B) skončil na 23. místě.  lp

Plemeno: kříženec asi ratlík | Věk: 6–7 let
Mikin je velmi hodný, čistotný a oddaný pejsek v letech, který je ale úplně hluchý.
Znojmem chodil se zlomenou nožičkou, kterou už nyní bez problémů používá.
Hledá domov s milující rodinou, i u starších lidí a nejlépe se psím kamarádem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO

VSTUPENKY

již v prodeji

HUDBAZNOJMO.CZ

11.–28. 7.
HUDEBNÍ FESTIVAL
ZNOJMO 2019
www.hudbaznojmo.cz
prodej TIC Obroková | v síti SMSTicket
Sleva 10 % pro držitele Senior pasu
11. 7. Slavnostní koncert
věnovaný pádu železné opony
Hradiště / prob. sv. Hypolita, 19.00
14. 7. R. Fingerlos: Francouzské
písně
Znojmo / Loucký klášter, 19.00
17. 7. Koncert laureátů Letní školy
barokní hudby v Holešově
Jevišovice / kostel sv. Josefa, 19.30
20. 7. Kouzeln(ick)é baroko
Znojmo / Althanský palác, 19.00
22. 7. Návrat největšího
z básníků
Vranov nad Dyjí / zámek, 19.00
25.–28. 7. G. F. Händel: Saul –
Andreas Scholl, Adam Plachetka
Znojmo / Loucký klášter, 20.00

Plavání
ve Znojmě
Plavání pro veřejnost: Aktuální časy
možnosti plavání během dubna a května 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

Ladislav Pospíchal: Tatínek
zavibroval a mně se to strašně líbilo
Výborný houslista, zkušený pedagog Ladislav Pospíchal je celoživotně
obklopen hudbou. Dlouhá léta vedl
na znojemské umělecké škole smyčcové oddělení a připravoval své žáky
ke studiu na konzervatoři. Vlastní
velký archiv starých Mistrů houslí
od Kubelíka dále a i po práci se velmi rád zaposlouchá
do tónů nejen houslí velkých
romantických symfonií.
Kdy jste pro sebe objevil
kouzlo houslí?
To mohlo být tak v šesti
letech. Ta otázka mi vyvolala
velice krásné vzpomínky. Začal jsem hrát u pana učitele
Nekvasila jednoduché písničky pro dvoje housle z Brabcovy školy. Tatínek si je chtěl se
mnou zahrát, a jak zavibroval,
mně se to tak strašně líbilo,
že asi tam ta láska k houslím
vznikla.
A zjevně vás neodradily ani
ty začátečnické skřípavé tóny
houslí?
V tom je právě umění učitele, aby dítě příliš nevrzalo.
Vlastnímu hraní totiž musí
předcházet celá řada jiných
přípravných cvičení, aby se
žák naučil držet smyčec a než
začne na hrát, už uměl s houslemi pracovat.

věcí moc, které jsou důležité. Obecně
se říká, že u houslisty je pravá ruka 60 %
a levá ruka 40 % hry. Tahání smyčcem,
které vypadá jednodušeji než levá ruka,
která mačká struny, je paradoxně mnohem těžší i důležitější, protože rozhoduje právě o zvuku houslí.

musíš. Takže jsem zahrál a pak toho
nechal. Jenže pan Vajčner mě potkával
a přemlouval a tak jsem se do Polajky
vrátil. A hráli jsme 34 let.

Nebyla to ale jediná vaše aktivita
mimo učitelství. Jste podepsán i pod
Znojemským komorním
orchestrem a také KPH čili
Kruh přátel hudby. Jak jste
se k nim dostal?
Znojemský komorní orchestr vznikl tak trochu z iniciativy Retzu, kdy mě v roce 1990
oslovil vedoucí retzkého sboru
Erich Zlöbel, že by potřeboval
smyčcový orchestr na doprovod jejich sboru. Domluvil
jsem se s kolegy a dirigentem
Willi Türkem a takto jsme
začínali hrát, kdy první naše
vystoupení byly právě u sousedů. A KPHáčko, když jsem nastoupil do školy, už ve Znojmě
bylo a to pod vedením kolegy
Karla Sumbala. Jenže na konci
80. let usnulo a žádné koncerty
nebyly. Až v roce 1991 jsem je
ve Znojemské Besedě obnovil.
Škoda, že i když na nich vystupují vynikající muzikanti,
nejsou mezi lidmi tak známí
a koncerty jsou méně navštěvované. Proto mám rád, když
na nich hrají umělci pocházející ze Znojma. Lidé je znají
 Aktuálně městem Znojmem oceněný pedagog Ladislav Po- a koncerty jsou plné.
spíchal. 

Chtěl jste hned po konzervatoři učit?
Uvažoval jsem jít hrát do orchestru. To je taková ctižádost mnoha absolventů konzervatoře. V roce 1968,
69 hodně muzikantů emigrovalo, takže
orchestry byly vylidněné a nebyl takový problém se do nich dostat. Dnes je
to mnohem těžší. Tehdy jsem mohl
nastoupit do orchestru v Karlových
Varech, ale musel jsem na vojnu. Hrál
jsem dva roky v symfonickém orchestru Armádního uměleckého souboru
v Praze. Pak už mě to v roce 1972 táhlo
domů do Znojma a jsem velice rád, že
jsem se tak rozhodl. Učím více jak čtyřicet let, ale vlastně jsem učil jeden den
v týdnu už v pátém ročníku na konzervatoři (smích). Mě pedagogická
činnost velice uspokojila.
Co je u houslí nejtěžší žáka naučit?
Nejtěžší a nejdůležitější je, aby mělo
dítě o hru zájem. Aby ho bavilo cvičit.
A co se týče postavení rukou, je těch

Foto: Archiv ZL

Jen rok poté, co jste nastoupil do Lidové školy umění ve Znojmě, dnes
ZUŠ, jste v roce 1973 založil Polajku.
Z jakého popudu?
Založit Polajku se vlastně rozhodli
čtyři lidé. A to pan Jaroslav Gronych
ze Zlínska, který hrával dlouhá léta
v cimbálce, jeho žena Dáša, dále pan
Jan Vajčner, otec ředitele Znovínu Pavla Vajčnera a jinak vynikající vinař,
rodilý Strážničan, který měl obrovskou
lásku k folklóru, a pan Svor. Ale k založení cimbálové muziky jim scházel primáš, který musí být technicky vybavenější a musí umět harmonizovat písně.
Oni byli nadšení amatéři. Oslovili mě,
aby cimbálová muzika mohla vzniknout. Byl jsem v té době folklórem
netknutý, ale Dáša mně jednou řekla:
My pracujeme v Gale a ta má dostat
vyznamenání Rudý prapor, a když tam
zahrajeme, dostaneme od Galy peníze
na kroje. Tak pojď s námi na chviličku
hrát, a když nebudeš chtít, víc už ne-

Lásce k hudbě jste přivedl
desítky studentů, včetně syna Jiřího.
Pro kterého dalšího z vašich žáků se
stala hudba celoživotní náplní?
Syn u mě začal hrát v pěti letech
a předčil svého učitele (smích). Dnes je
koncertní mistr orchestru Národního
divadla v Brně a substitutem Vídeňských symfoniků. Je ředitelem ZUŠ
v Uherském Hradišti, druhé největší
v republice, a devět let byl zástupcem
koncertního mistra České filharmonie.
Velice známý je můj žák dnes profesor
František Novotný, který ve Znojmě
bydlel do 15 let. Pak se rodina kvůli rozvoji jeho talentu přestěhovala do Brna.
Jeho kariéra už jako u dítěte byla velice
strmá. Byl velice cílevědomý, ctižádostivý a krásně se s ním pracovalo. Začal
u mě od nuly v 10 letech a už ve 12 se
umístil v prestižní mezinárodní Kociánově houslové soutěži. A teď mám
ve třídě holčičku, která má nádherný
zpěv, a už vím, že se to bude objevovat
i v houslích. 
Ľuba Peterková
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Vodáci odemkli Dyji. Teď chystají příměstský tábor
Vodáci z Vodáckého oddílu Neptun Znojmo, který má svou základnu
u řeky Dyje pod znojemskou přehradou, už podeváté pořádají příměstský tábor.
„Tábor pro děti ve věku 7–18 let
s vodáckou tematikou se těší velké oblibě, a tak jsme po téměř okamžitém
naplnění kapacity prvního turnusu otevřeli ještě jeden termín 19. až 23. srpna,“
říká vedoucí vodáků David Gros, který
se v krátkém rozhovoru ochotně rozpovídal o vyhledávané aktivitě dětí během
prázdnin.
V čem jste jiní, a co nejvíce děti baví?
Spousta her a dobrodružství.
Oproti jiným táborům děti zaujme
hlavně vodáctví – naučíme je základním vodáckým dovednostem, splujeme společně řeku Dyji a děti tak získají ojedinělý zážitek. No a ti zkušení
vodáci, co s námi jezdí každý rok, ti si
užívají pohodu na vodě.

Takže se děti na tábor
vrací?
Ano, to nás moc těší.
Ti, kterým se tábor hodně
zalíbí, pak pokračují v docházce do našeho vodáckého oddílu a my si tak „vychováváme“ další generaci
vodáků. Naši instruktoři
a vedoucí jsou lidi, co vyrostli v oddíle, a mají tak
zkušenosti nejen na vodě,
ale i v práci s dětmi.
Vy se taky bavíte?
Ano. Baví nás vymýšlet ty hry. Každý tábor má
vždy jednu hlavní zápletku,
motivaci. A tak jsme už dobývali Guadalcanal nebo
putovali s Willi Fogem. Ve David Gros společně se Zuzkou Gabrhelovou a dalšími vodáky před pár dny odemkli řeku Dyji. Je tak řádně doucí pracují s nadšením
připravená i na aktivity během příměstského tábora. a bez nároku na odměnu.
Foto: Archiv VO Neptun Je to základ filozofie naše

Znojmo zažilo hokejový svátek
Česká hokejová reprezentace
sehrála ve Znojmě své první ostré
přípravné utkání před letošním mistrovstvím světa na Slovensku.
Svěřenci Miloše Říhy, trenéra národního týmu, nastoupili proti národnímu výběru Rakouska. Čestné
buly vhazoval starosta Znojma Jan
Grois. Český tým byl od začátku

aktivnější a po první části odcházel
do kabin s dvoubrankovým náskokem. Ve druhé třetině Rakušané sice
přidali, avšak na další gól se čekalo
až do závěru, kdy nejprve domácí navýšili vedení a hosté poté skóre
už jen kosmeticky upravili čestným
zásahem na 3:1 z pohledu českého
výběru. 
zp

ho oddílu, i proto je cena tábora 1850
korun za dítě velmi příznivá.
A kde vás mohou rodiče najít?
Základnu máme ve zrekonstruovaném areálu u přehrady ve Znojmě. Díky
podpoře města Znojma zde vzniklo
volnočasové centrum s klubovnami pro
děti, sálem, venkovním multifunkčním
a beachovým hřištěm. Funguje zde také
stánek s občerstvením. Letos máme pro
návštěvníky několik novinek.
Prozradíš, co chystáte?
To, co děti zbožňují. Točenou zmrzlinu z opravdového ovoce a unikátní
dětské hřiště s vodáckou tematikou.
Město Znojmo svým rozhodnutím
finančně přispět zde pomůže vybudovat netradiční herní prvky, jako je
ponorka s trubkovým telefonem, vodní výtah, malá stavidla do vodního
potůčku, vodní zvonkohru a mlýnek,
houpací loď a bublinovač. 
JA, lp

Laskonky zas tak sladké nejsou
Diváci ve znojemském divadle rají chlapy. Vypráví příběhy, co můžou
uvidí 15. května Laskonky čili texty potkat každého z nás. Ukazují, jak
spisovatelky Báry Nesvadbové o osu- krásný, ale i bolestivý nebo nespraveddové lásce, zklamání. O strachu, váš- livý život někdy dokáže být. 
lp
ni, lži, osudu.
Post av y divadelní hry naplňují
motto: Špatná rozhodnutí plodí ty nejkrásnější vzpomínky.
Herečka Jitka Asterová hraje moderátorku, Ivana Jirešová
a Daniela Choděrová
ženy, které chvílemi
sarkasticky, chvílemi
vesele, chvílemi téměř v slzách mluví
o svých osudových
láskách i zklamá-  Laskonky přiveze do Znojma pražské Divadlo na Maninách.
ních, zkrátka probí- 
Foto: Archiv DNM

PODĚKOVÁNÍ
Bruslení nás baví

 „Byl to hokejový svátek pro Znojmo i pro národní tým,“ řekl po zápase trenér Miloš
Říha, který si pochvaloval i skvělou atmosféru v hale.
Foto: Archiv ZL

Za děti a učitelky MŠ Dělnická
bychom chtěli poděkovat klubu HC
Orli Znojmo – mládež za školičku
bruslení, kterou už třetím rokem pro
mateřské školy organizuje. O tuto
aktivitu je mezi dětmi i rodiči velký
zájem. Děti mají možnost vyzkoušet
si první krůčky na bruslích a rozvíjet

tak své pohybové dovednosti pod
vedením profesionálů. Sportovnímu manažerovi a trenérovi mládeže
p. Miroslavu Vybíralovi děkujeme
za obětavost, se kterou s dětmi pracuje. Poděkování patří i naší paní
ředitelce Ivaně Jelenové za umožnění
účasti na této aktivitě.

Dita Polachová
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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: květen až červen denně
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 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: květen, červen denně
9.00–12.30, 13.00–17.00 (poslední
vstup je půlhodinu před zavírací dobou).
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Prohlídková trasa po věžích města
(Střelniční, Vlkova, Prašná, Nová).
Otevřeno: denně 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: denně 9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek!
Otevřeno: 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: duben Po–St,
Pá 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45,
květen až září 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.
Otevřeno: červen až září Po–Ne
9.00–17.00.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: květen až září.
MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: květen Út–Ne 9.00–17.00,
červen až září denně 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: květen až červen
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00,
Ne 10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: květen až září denně
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA
otevřeno: duben až květen denně
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, květen
So 10.00–17.00, Ne 10.00–15.00,
červen až září Po–So 10.00–18.00,
Ne 10.00–16.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053 / areál Znovínu
Znojmo, 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.
25.–26. 4. CESTOU SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
Slavná komedie Williama
Shakespeara v podání Hoffmannova
divadla z Uherského Hradiště.
Předplatné ZŠ. 8.30, 10.30, (25. 4.)
8.45, 10.45.
26. 4. NEBE NA ZEMI
Hra Osvobozeného divadla, k níž
hudbu složil Jaroslav Ježek, v podání
DS M.Výhodové. Hrají: K. Bobek,
M. Zimmermann, E. Mácová a další.
19.00.
29. 4. NA OSTRO
Manželé Rollie a Darfné potřebují
zoufale peníze a zrodí se nápad –
natočit film pro dospělé. Hrají:
L. Noha, K. Kornová, J. Sypal a další.
19.00.
2. 5. ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Francouzská salónní komedie.
Manželé Greg a Melanie pozvali
na večeři Jeffa. Objeví se i jeho
bývalka se svým trochu jiným
vyvoleným. Hrají: D. Matásek,
L. Rybová, J. Janěková ml., I. Chmela
a M. Ruml. 19.30.
3. a 16. 5. VELKÁ ZEBRA ANEB
JAKŽE SE TO JMENUJETE?
DS Rotunda dává komedii o muži,
který se stane obětí vlastních
lstí a triků. Hrají: M. Machal,
M. Filipová, K. Tomek a další. 19.00.
10. 5. KABARET U DOBRÉ
POHODY
Divadelní studio M. Výhodové. Hrají:
K. Chaloupka, V. Čabala, P. Trochta
a další. Rezervace vstupenek:
predprodej@dsmv.cz. 18.00.
14.–16. 5. DOBRODRUŽSTVÍ
HASTRMANA TATRMANA
Hastrman Tatrman by se chtěl stát
vodnickým králem. Předplatné MŠ
9.00, 10.30 (pouze 14. 5.), 8.30, 10.15.

15. 5. LASKONKY
Texty Báry Nesvadbové o osudové
lásce, osudovém zklamání. O strachu,
vášni, lži i osudu. Hrají: J. Asterová,
I. Jirešová a D. Choděrová. 19.00.
20. a 21. 5. ČTYŘI DOHODY,
PÁTÁ DOHODA
Knihy Dona Miguela Ruize v podání
jedinečného umělce Jaroslava Duška.
19.00.
22. 5. LAZY GOAT, THE LAST
WISH
Anglicko-česká divadelní představení,
pohádka pro starší žáky. 8.30, 10.15,
11.45.
23. 5. KLÍŠTĚ
Autorská smutná komedie Divadla
Bolka Polívky. Dva staří přátelé se
setkávají v divadelním klubu. Jejich
setkání by bylo radostnější, kdyby
nebylo nepříjemných vzpomínek.
Hrají: B. Polívka, M. Lasica,
P. Halberstadt a další. 19.00.
24. 5. NAŠE RADOST
Přehlídka tanečních a pohybových
kroužků SVČ Znojmo. Vstupenky:
SVČ Znojmo, ul. M. Curie 4. 16.00.
25. 5. 14. ROČNÍK PŘEHLÍDKY
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ
Vystoupení orientálních tanců ze
SVČ Znojmo a tanečních hostů.
Vstupenky: SVČ Znojmo, ul.
M. Curie 4. 14.00.
27.–31. 5. KŘOUPAT ZDRAVĚ DÁ
SE HRAVĚ
Netradiční pohádka i dialog s dětmi
na téma zdravého jídla. Předplatné
ZŠ 8.30, 10.15, (27. 5. též ve 14.00).
31. 5. VIZIONÁŘ / DLOUHÝ,
ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Repríza divadelních her Járy
Cimrmana. Rezervace vstupenek:
predprodej@dsmv.cz. 18.00.

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. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel Nalezení sv. Kříže – tradiční
koncert Chrámového sboru sv. Kříže
a jeho hostů. Vystoupí pěvecké
uskupení SouHlásky, ženský soubor
Minima, vokální skupina Mosty
a Vokap. Vstupné je dobrovolné.
15.30.
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28. 4. …Z DUŠE
Městské divadlo – koncert Dušana
Vitázka, brněnského herce a zpěváka.
18.00.
11. 5. CANTAMUS URBI
Městské divadlo – IV. ročník
přehlídky pěveckých sborů. 15.00.
16. 5. NEZMAŘI
VŠ Klub Harvart – koncert Luboše
Pospíšila a skupiny Nezmaři. 19.30.
26. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Městské divadlo – finálové kolo
regionální soutěže v lidovém zpěvu
za doprovodu CM A. Stehlíka.
Vstupné zdarma. 16.00.

VÝSTAVY
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.
15. 2. – 26. 5. PLANÉ ROSTLINY
JAKO JÍDLO, KOŘENÍ A LÉK
Minoritský klášter – výpravná
výstava založená na vizuálním zážitku:
přírodniny zavěšené v prostoru
výstavního sálu, velkoformátové
fotografie krajiny a rostlin jižní Moravy,
podbarvující zvuky a čichové vjemy.
22. 3. – 29. 5. PAPÍROVÁ HRAČKA
Dům umění – výstava popisuje vznik
a vývoj papírových hraček.
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.
26. 4. – 23. 6. CHODILI JSME
DO VÝTVARKY
Dům umění – výstava prací
absolventů a studentů ZUŠ Znojmo.
3. 5. – 14. 6. OCEL – VLADIMÍR
HOUDEK
NOVINKA: GaP, Kollárova 27 –
představitel špičky současné české
výtvarné scény. Vernisáž 3. května
v 19.00. Více na str. 10.
7. 5. – 29. 9. PROCITLÉ SKLO
Znojemský hrad – výstava ucelené
sbírky brusírny skla pana Langera
v Šatově.
7. 5. – 29. 9. ZNAIM/ZNOJMO 1809
Znojemský hrad – výstava k výročí
210 let od napoleonské bitvy
u Znojma.
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11. a 12. 5. ZNOJEMSKÁ
OBLASTNÍ VÝSTAVA
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Chovatelský areál ZO ČSCH,
Družstevní ul. – moravští modří
králíci, chovní samci, soutěž pro
děti O Znojemskou andulku, ukázky
Teddy králíků. 11. 5. 14.00–18.00,
12. 5. 8.00–13.00.

DALŠÍ AKCE
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.
27. 4. VÍTÁNÍ JARA
U rotundy sv. Kateřiny – grilované
dobroty, čtyři druhy Znojemského
piva, drinky. Akci pořádá Znojemský
městský pivovar. 11.00.
12. 5. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
filosofa a biotronika Tomáše
Pfeiffera. 17.00.
4.–5. 5. ZNOJEMSKÁ KRÁLOVNA
a KRÁLOVNIČKA
Loucký klášter – III. Mezinárodní
šachový festival Znojmo 2019,
turnaj žen, dívek, můžu, seniorů,
Memorial Ing. Jana Turka, Královský
bleskový turnaj. 4. 5. v 9.50, 5. 5.
v 9.00. Více info na www.chess.cz
a www.jmsschess.cz.
17. 5. MUZEJNÍ NOC
Budovy JMM – téma Po stopách
Napoleona. Více na str. 14.
24. 5. NOC KOSTELŮ
Celostátní akce, koncerty, volné
prohlídky, výstavy.
Více na www.nockostelu.cz
25. 5. STREET STUFF 2019
Centrum Stará vodárna, U Obří
hlavy 7 – největší taneční akce
ve Znojmě. Pořádá TS Mighty Shake
Znojmo. 11.30–22.30. Více na str. 12.

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.)
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NENECHTE SI UJÍT
 FARMÁŘSKÝ DEN
Farmářský den nabídne domácí marmelády,
voňavá mýdla i křest knihy
Na neděli 28. dubna připravili pracovníci Jihomoravského muzea
ve Znojmě Farmářský den v minoritském klášteře. Udělejte si s rodinkou
hezké odpoledne a přijďte se od 14.00 do 17.00 hod. podívat na farmářský trh s prezentací regionálních výrobců a pěstitelů, uvedení nové knihy
Divoký zelinář, ochutnávku menu z planých rostlin dle knihy Rostliny na talíři a jistě vás potěší i vystoupením cimbálové muziky Dyjavánek. A pokud
máte sami zájem o prezentaci svých netradičních výrobků a produktů,
které by zapadaly do konceptu Farmářského dne, stačí zavolat na tel. čísla
737 260 892, 515 282 229 nebo napsat na propagace@muzeumznojmo.cz.
A v tomto víkendu bude také poprvé v letošní sezóně otevřen i znojemský
hrad s rotundou sv. Kateřiny. 
lp
 RETRO HRAČKY NA HRADĚ
Jak si hrály Husákovy děti
Naše doporučení k jednodennímu
výletu pro celou rodinu tentokrát
padlo na nedaleký hrad Bítov, kde
můžete od 1. května navštívit výstavu Hračky za totáče aneb Jak si
hrály Husákovy děti. Najdete na ní
odpovědi na otázky: Po čem toužily československé děti v uplynulých desetiletích? Co pro ně rodiče
sháněli pod stromeček? Uvidíte
hračky a stavebnice z 50. až 80. let.
Mnohým dospělým připomenou
vystavené retro hračky krásný čas
dětství, i když prožitý v nepěkném ovzduší organizované socialistické zábavy. Součástí výstavy bude také dětský koutek, kde si mohou děti spolu
s rodiči některé hračky vyzkoušet. Výstava potrvá do 30. června. 
lp
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Znojemská kladinka napsala dvaadvacátý ročník
Přes dvě stě závodnic a závodníků
se sjelo do Znojma na již tradiční dvaadvacátý ročník závodu Znojmo Gym
Cup2019 aneb Znojemská kladinka.
Nejmladší účastnice Melanie Malinovská, nar. 2016, se představila spolu
s padesátkou dalších gymnastických
nadějí v kategoriích MIMI. K vidění
však byly i žákyně, juniorky a ženy v kategoriích A, B a C, své svaly předvedli
borci z nejmladších, mladších a starších žáků, a že gymnastika se dá dělat
i jen tak pro radost divákům předvedla
děvčata kategorie LADY.
Náročnou úlohu posoudit předvedené výkony měla téměř čtyřicetičlenná
skupina rozhodčích v čele s meziná-

 Veronika Kubošná při prostných. 

Foto: eks

rodní rozhodčí Ing. Lenkou Šotolovou,
která přijela k nám do Znojma rovnou z ME v Polském Štětíně, kde mj.
startoval i náš znojemský odchovanec
František Černý (24. m. na přeskoku).
Pořádající Klub sportovní gymnastiky Znojmo vybojoval díky Veronice
Štrosové jedno zlato, Veronika Kubošná
získala stříbro a bronz a třetím místem se mohli pochlubit také Marika
Nina Kováčová, Kristýna Procházková
a Patrik Honzák.
Znojemské závodnice a závodníci
pak dosáhli ještě na dalších 16 umístění
v první desítce. Těsně za medailovými
stupni zůstala v kategorii MIMI Johanka Náhlíková, která byla čtvrtá.
ik

Florbalisté po dvou letech sestupují ze Superligy
V sobotu 13. dubna odehrál A-tým
florbalistů TJ Znojmo LAUFEN CZ rozhodující 7. zápas 2. kola Play-Down
Tipsport Superligy v brněnské hale
Vodova.
Bohužel od začátku utkání tahalo Znojmo za kratší konec provazu
a po dvou třetinách bylo téměř rozhodnuto. LAUFEN hrál většinu poslední periody v šesti hráčích v poli,
ale sestup již odvrátit nedokázal. Buldoci porazili Znojmo 10:5 a odsoudili
tak znojemské florbalisty po dvou letech účinkování v Superlize k sestupu do první ligy. Florbalisté sestupují
po dvou letech zpět do 1. ligy mužů.

 Martin Pánek po rozhodujícím sedmém
zápase série Play-Down. 
Foto: eks

„Soupeř byl lepší a zaslouženě zvítězil o třídu. Série se nerozhodovala
v posledním, ale ve 3. a ve 4. zápase
série. Sestup, ač je mi z toho velmi
smutno, je vyústěním naší celoroční
práce, která byla místy velmi bohorovná. Jakoby se nemohlo nic stát a ono
se stalo,“ konstatoval trenér florbalistů
Znojma Jan Šťastník.
Rozčarovaní byli ze sestupu přirozeně také hráči. „Nedokážu říct,
jestli byl vůbec nějaký určitý rozhodující moment v posledním zápase.
První a druhá třetina byly špatné.
A nakonec i celý zápas. Myslím si,
že výsledek série pramení z našeho

CityTrail Pod lampami: Karolinkami
si doběhli pro medaile
Do prvního ročníku závodu CityTrail Pod lampami se přihlásilo přes
50 běžců a běžkyň.
Start a cíl závodu byl pod přehradou U Obří hlavy a trať závodníky
provedla nejkrásnějšími historickými uličkami Znojma. Na start se jako
první vydali muži, dvě minuty po nich
vyrazily ženy. Soutěžilo se celkem
ve 4 kategoriích.
Nejrychleji do cíle doběhl Miroslav
Kvasnica s časem 12 minut 29 sekund,
který závodil v kategorii do 40 let.
Druhou kategorii mužů, nad 40 let,

ovládl s časem 12 minut a 58 sekund
Jan Kyprý z oddílu Winners Nový
Šaldorf. Z běžkyň jako první proběhla cílem Veronika Přistálová, a to
za 12 minut a 55 sekund. Zvítězila tak
v kategorii do 40 let. Kategorii dam
nad 40 let ovládla Světlana Bartůňková
s časem 16 minut 12 sekund. Běžecký
závod pro amatéry a nadšence večerním Znojmem organizoval sportovní
klub Winners Nový Šaldorf ve spolupráci s městem Znojmem. Kompletní výsledkovou listinu naleznete
na http://skwinners.cz/citytrail/.  pm

 Tři nejlepší běžci. 

Foto: Archiv ZL

celkového nastavení,“ konstatoval
nejlepší hráč rozhodujícího zápasu
Play-Down Martin Pánek. Jako klíčový faktor série pak zmínil situaci,
kdy Znojmo doma prohrálo oba duely
za stavu 1:1. „Pak jsme se vzchopili,
ale v sedmém zápase to opět nebylo tak, jak mělo. Prohráli jsme jenom obranou a souboji. V loňském
Play-Down s Bulldogs jsme věděli,
že jsme byli papírově horším týmem,
že musíme dřít a bránit. Přesně tak
jsme hráli v úterý i ve čtvrtek a přišla
vítězství. Ale v tom posledním… nevím, co to bylo,“ krčil rameny Martin
Pánek.eks

Rytíři nepoznali
hořkost porážky
Na výbornou zvládli úvodní tři utkání II. Divize Austrian Football League
američtí fotbalisté Znojmo Knights.
Rytíři k premiéře ve třetí nejvyšší
rakouské soutěži zajížděli na hřiště druhého týmu Mödlingu, kterému nedali
šanci, a zvítězili 44:6. Vyrovnanější byl
následující domácí zápas proti Pannonia
Eagles. Znojmo se ujalo vedení 12:0, ale
hosté snížili na 12:6, a tak už skóre zůstalo až do konce. Třetí duel proti béčku
Vienna Knights pak byl podobně jednoznačný jako ten první. Znojemští na hřišti vídeňského týmu dokázali zvítězit
49:0. Nyní je čeká v sobotu 27. dubna
od 16 hod. doma další mužstvo z rakouské metropole, Warlords. 
eks
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