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Znojmo bude zábavné celý rok
S novým rokem se znovu začíná ve Znojmě roztáčet kolotoč akcí,
které pro své občany i návštěvníky
Znojma chystá město a Znojemská
Beseda.
Prakticky ve Znojmě neexistuje v kalendáři na rok 2019 měsíc,

SPOLEČNOST

ve kterém by obě instituce nějakou
aktivitu pro veřejnost neorganizovaly.
Kompletní seznam najdete uvnitř listu. Stejně jako další informace o dění
ve Znojmě a v příměstských částech,
které budeme opět každý měsíc přinášet na stránkách LISTŮ. Přibydou roz-

hovory s inspirativními osobnostmi.
Co naopak ve Znojemských LISTECH
už nenajdete, je komerční inzerce. Její
plocha bude využita k většímu počtu
článků. A inzerovat v LISTECH zdarma může i nadále každý, kdo nabízí
druhým práci. 
lp

Nominujte
pedagogy
Město Znojmo již pošesté ocení
pedagogické pracovníky znojemských škol a školských zařízení.
Ředitelé škol nebo školské kolektivy mohou ze svých řad nominovat
výrazné osobnosti, které si zaslouží
zvláštní poděkování. Ocenění budou
ve dvou kategoriích – Výrazná osobnost roku a Ocenění za dlouhodobou
tvůrčí pedagogickou činnost. Nominovat pedagogy má možnost i veřejnost,
a to do 28. února. Více na str. 4. pm

Navrhněte
na Cenu města
Zastupitelstvo i letos udělí Cenu
města Znojma.
Návrh na udělení ocenění mohou
předkládat i občané, spolky nebo sdružení, a to do 28. února 2019. Náležitosti
naleznete na www.znojmocity.cz pod
odborem vnitřní správy.
Cena je udělována kolektivům a jednotlivcům za uměleckou, hospodářskou,
publicistickou, sportovní a jinou činnost,
práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k městu Znojmu, nebo byla vytvořena na jeho území, či jinak přispívají
k rozvoji a propagaci města. 
pm

 Těsně před vinobraním uzavřel na znojemském hradě sňatek král Jan Lucemburský čili herec Miroslav Hrabě. Velký znojemský patriot,
momentálně žijící v Praze, ve svém rodném městě pojal za manželku půvabnou Terezu. 
Foto: Izzy Cooper, s laskavým svolením MH

Na nevěstu si počkal 24 let
S novým rokem přinášíme pravidelnou bilanci počtu uzavřených
manželství ve městě Znojmě v roce
minulém. Přesně šlo o 244 sňatků
a některé více než jiné dokázaly, jak
mocnou čarodějkou je láska.

Třeba v případě, kdy ani čtyřiadvacet let – největší věkový rozdíl mezi
snoubenci (ve statistice znojemské
matriky za rok 2018) nebránil tomu,
aby se ženich rozvedl v roce, kdy jeho
druhé choti, kterou pojal nyní za man-

želku, byl pouhý rok. Jedna nevěsta
byla v černém a jiná oblékla v letním
parnu minišatičky a její ženich kraťasy
s bílou košilí s červeným motýlkem.
Po dlouhé době přišla také nevěsta se
závojem. 
Pokračování na str. 4.

KARNEVAL
NA KLUZIŠTI
Úterý 5.2. Horní nám.
15.30–17.30
Milan Jonáš a DJ Izzy Cooper
Hry a soutěže pro děti, diskotéka
Děti v masce dostanou odměnu!
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VÍCE BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
Znojmo chystá další rozšíření
veřejného bruslení. A to nejen
na zimním stadionu, kde byl již
přidán víkendový termín a čas se
z 60 minut prodlouží na 90 minut.
Město chce do příštího roku obnovit i venkovní kluziště na Sokolské
ulici, po kterém volala veřejnost.
Předcházet znovuotevření bude
nutná oprava technologií. Umělé
kluziště na Horním náměstí zůstane
zachováno.
MĚSTO KOUPILO
ELEKTROMOBILY NA ÚKLID ULIC
Rada města schválila nákup dvou
elektromobilů v hodnotě 1,8 milionů korun bez DPH. Vozítka bude
využívat Městská zeleň k čištění ulic
Znojma. Na pořízení se podařilo
získat dotaci 1,2 milionů.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ
Zastupitelé Znojma se do prázdnin
sejdou třikrát – 18. února, 29. dubna
a 3. června. Zasedání jsou veřejná.
AREÁL PIVOVARU
DOSTANE GALERII VÍN
Areál pivovaru se letos dočká dalšího zkrášlení. Společnost Vinotrh
s.r.o. tu začne budovat degustační
galerii vín a kavárnu s vinárnou
a město Znojmo se pustí do zádlažby ulice Hradní, kam vloni uložilo
nové inženýrské sítě.
POPLATEK ZA ODPAD
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních
odpadů jsou splatné k 30. červnu
2019. Výše poplatku činí 400 korun.
Poplatek je možné platit na pokladně Městského úřadu na ulici
Obroková 12, a to denně po celý
pracovní týden. Lze využít i platbu
poštovní poukázkou (na vyžádání)
nebo bankovním převodem na účet
nebo prostřednictvím služby SIPO
České pošty. Všechny informace
najdete na www.znojmocity.cz pod
odborem finančním.
POPLATEK ZA PSA
Do konce března 2019 musí držitelé (majitelé) psů zaplatit poplatky
za své čtyřnohé přátele. Platby
v hotovosti i platební kartou přijímají pokladny v budově městského
úřadu na Obrokové 12 a na nám.
Armády nebo lze platbu provést
převodem z účtu (variab. symbol
lze zjistit na tel. 515 216 307). Nahlásit nového psa musí jeho majitel
do 15 dnů ode dne, kdy ho získal,
na finančním odboru MÚ Obroková
10 (u pí Dehnerové). Poplatek je
vyměřen od tří měsíců stáří psa.

Opravený altán už zdobí park
Rekonstrukce altánu ve Středním
parku je téměř hotová. Na jaře zrestaurují malby v interiéru.
Od první informace o získání altánu do majetku města bezúplatným
převodem uběhl v lednu 2019 přesně
rok. Radnice splnila slib a památku
kompletně opravila. Do oprav město
investovalo přibližně 1 700 000 korun,
přičemž 50 % uznatelných nákladů
pokryla dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace Městské
památkové rezervace. Rekonstrukce
zahrnovala opravy exteriéru, novou
střešní konstrukci, klempířské práce,
zrestaurování původních oken a dveří
a položení dlažby v interiéru. Altán
byl zároveň oddělen od zahrady původního majitele, a to pomocí zděné
plotové stěny. Přístup do altánu bude
možný přímo z prostoru parku po ka-

 Stavební firma, která práce zahájila na podzim, předala opravenou památku před koncem roku 2018. Park již nyní zdobí altán ve světle zelenkavé barvě. 
Foto: Archiv ZL

menném schodišti. Další práce čekají
altán ještě letos na jaře, kdy bude provedeno restaurování odkrytých maleb,

s čímž se v původních plánech nepočítalo. Rovněž je posunut na jaro nátěr
střechy. 
zp

Na nevěstu si počkal 24 let
Pokračování ze str. 1.
Ve Znojmě se v roce 2018 konala
i dvojsvatba bratrů a třináctka byla
šťastným číslem zamilovaného páru,
kdy se oba třináctého narodili a třináctého v pátek také uzavřeli manželství.
Dvě svatby si dokonce užili svatebčané
na jezu řeky Dyje. Jednalo se o vodáky.
Snoubenci si vzájemně svědčili a své
ANO si oba páry řekly ve vodě. Jako
další zajímavá místa si páry vybraly
Spálený mlýn nebo koňskou farmu

v Dobšicích a třiačtyřicet manželství
uzavřely před Bohem v impozantní
nádheře kostelů. Krásy Znojma a jeho
okolí si ovšem ve svůj velký den vybrali
snoubenci nejen z Česka, ale také z Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Srbska,
Chorvatska, Ruska, Německa, Brazílie,
Španělska, Thajska, Francie. Počtvrté
před oddávajícím stály dva páry.
V roce 2018 se ve Znojmě konaly
také svatby opakované, tedy osmnáct
rubínových (40 let), dvaadvacet zlatých

(50 let), dvě diamantové (60 let) a jedna železná představující úctyhodných
65 let společného života.
A protože k manželství patří i děti,
vězte, že v našem městě přišlo vloni
na svět 956 novorozenců, z toho tři
děti byly narozené doma. Nejoblíbenější jména holčiček byla Eliška, Adéla,
Ema a Natálie. U chlapců vedl Jakub,
následován Matyášem a Adamem, Janem a Petrem. 
lp
zdroj: J. Ryšavá, matrikářka MÚ Znojmo

Do prodeje jdou další byty města
Město Znojmo nabízí k prodeji
další volné byty a nebytové prostory
(garáže), které jsou v domech určených
k odprodeji v rámci projektu KLÍČ 2018.
O koupi těchto bytů a garáží se
může ucházet každý, kdo si podá nabídku do nabídkového řízení. Níže uvedené jednotky budou postupně nabízeny
v nabídkových řízeních zveřejněných
na úřední desce Městského úřadu
Znojmo, vedené i v elektronické po-

době na www.znojmocity.cz – Městský
úřad – Úřední deska – Dokumenty odboru majetkového. Součástí zveřejnění
nabídkového řízení jsou vždy i veškeré
dokumenty potřebné pro podání na-

bídky a telefonní kontakty, na kterých je
možno si dohodnout prohlídky nabízených jednotek. Případné dotazy zodpoví
zájemcům Anna Zoufalá, odbor majetkový, Obroková 10, tel. 515 216 325.  lp

NEBYTOVÉ JEDNOTKY – GARÁŽE
ID

číslo
jednotky

179 3202/12
183 3206/12

ulice,
číslo orientační

číslo
popisné

výměra
bytu v m2

nadzemní
podlaží

minimální
nabídka

Pražská 63d
Pražská 63h

3202
3206

18
17,94

1.NP
1.NP

114 226,00 Kč
70 518,00 Kč

BYTOVÉ JEDNOTKY
ID

číslo jednotky

84
171
180
180
191
192
198
202
208

213/1
2361/12
3203/9
3203/10
2420/14
2875/14
2550/5
2817/14
3410/1

ulice, číslo orientační

Velká Michalská 20
Smetanova 14
Pražská 63e
Pražská 63e
Pražská sídl. 7c
Vídeňská třída 75
Gagarinova 25
Dukelských bojovníků 119
Dukelských bojovníků 144a

číslo popisné

dispozice
bytu

výměra
bytu v m2

213
2361
3203
3203
2420
2875
2550
2817
3410-3413

2+1
2+1
1+1
1+1
2+1
2+1
1+1
2+1
1+1

44,6
51,1
42,8
46,9
63,4
40,4
31,4
56,1
36,1

nadzemní
Cena dle ZP
podlaží
(minimální nabídka)

1.NP
4.NP
5.NP
5.NP
5.NP
5.NP
3.NP
6.NP
1.NP

329 843,00 Kč
621 065,00 Kč
615 817,00 Kč
674 810,00 Kč
863 323,00 Kč
579 437,00 Kč
299 513,00 Kč
739 911,00 Kč
420 511,00 Kč
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Žiji s vědomím, že slušnost není slabost
Funkci místostarosty chápe Jan
Blaha už od začátku své práce ve vedení města jako veřejnou službu. Velmi si cení znovuzískaného mandátu.
Na ustavujícím zastupitelstvu mu
dalo důvěru 28 z 31 zastupitelů. Stejně jako v uplynulých čtyřech letech
má v gesci odbor školství, sociální,
správní a stavební. Nově mu přibylo
životní prostředí. „Jsem rád, že se
mohu spolehnout na profesionální
práci úředníků všech odborů městského úřadu,“ říká o svých kolezích.
Pane místostarosto, co je vaší prioritou?
Zvyšování kvality života znojemských občanů všech generací,
mnohostranná podpora vzdělávání, zajištění transparentní
a ekonomicky odpovědné správy města. Ve školství garantuji
pokračování a rozvíjení stávajících úspěšných projektů (školní
psychologové, Kolumbus). Těší
mě, že se do programového
prohlášení rady města dostal
můj návrh na zřízení školního
a vzdělávacího portálu města.
Zasadím se o elektronický zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání
i do 1. třídy ZŠ.

staly bez odezvy – změnou zákona došlo u osob starších 70 let k prodloužení
doby platnosti občanského průkazu,
a to na 35 let. Druhý příklad se týká
rodinné politiky – tlak zdola na zavedení domácí péče našel podporu
jak u vlády, tak u zákonodárců. Placené tříměsíční ošetřovatelské volno
na péči o své blízké s vážnou nemocí či
po úrazu využívá i řada znojemských
rodin. V současnosti spolupracuji se
znojemskými zástupci Parlamentu ČR,
poslancem Davidem Štolpou a senátorem Pavlem Štohlem, na podpoře
zákona o hospicové péči, který by významně pomohl v řešení problematiky
důstojného umírání.

jsou úspěšní v mnoha oborech. Jen
namátkou – vítěz Czech Press Photo
2018 fotograf Zdeněk Dvořák, mistr
republiky v hokeji z Komety Brno
Luboš Horký, starosta Tasovic Petr
Vašina nebo hudebník Luděk Minka.
Vážím si i těch méně „viditelných“,
potkávám je v roli hrdých rodičů,
úspěšných živnostníků či svědomitých
pracovníků.
A co je pro vás nejtvrdším oříškem?
Nejtěžší je přijímat správná rozhodnutí. K tomu je třeba hodně sil
a zdravého rozumu. Také čistého
svědomí, nezneužití svého postavení
k vlastnímu obohacení. Žiji s vědomím, že slušnost není slabost.
Nesmí však být jen deklarovaná
na plakátech, musí tomu odpovídat reálné kroky v praxi. Že
člověk jedná slušně, ještě neznamená, že nedokáže být razantní
a prosadit věci, na kterých mu
záleží. Přeji lidem, aby uměli
oddělit pravdu od lži. Já nedělám věci proto, aby mně někdo
zatleskal na Facebooku. Pokud
vítězí marketing nad politickou
realitou, není to dobře.
Jakou úlohu má podle vás opozice?
Opozici beru jako rovnocenného partnera. Inspiruje,
přichází se zajímavými nápady,
upozorňuje na negativa. Nenechá vás v klidu, čímž jednotlivce
i hnutí či stranu nutí k vyšším
výkonům. Správná cesta je dát
opozici prostor, který jí dle politické kultury náleží. Jedině skrze
intenzivní dialog se všemi včetně
opozice lze dojít k tomu, co je
pro Znojmo nejprospěšnější.

Jaké aktivity chystáte v oblasti
sociální a rodinné politiky?
Budu pokračovat v nastartovaném procesu investování
do budov sloužících seniorům
(U Lesíka, Vančurova a Dukelská), podpory domácí péče, terénních služeb, posilování mezigeneračních vztahů. Spolu se
svými kolegy ve vedení města
uděláme maximum pro zlepšení  Jan Blaha. 
Foto: Archiv ZL
dostupnosti bydlení (sociálního,
pro mladé rodiny s dětmi, pro senio- Promítla se vaše pedagogická léta
V čem vidíte do budoucna největší
ry). V dnešním rozbouřeném světě ne- v práci politika?
existuje bezpečnější přístav než rodina.
I když jsem pověsil učitelování příležitost pro Znojmo?
Ve využití zkušeností starší geneProto bude město nadále spoluvytvářet na hřebík a věnuji se jen politice, tak
prostředí příznivé rodině, podporovat se mi nestýská. Absťák mi nehrozí, race, zapojení elánu a znalostí mladé
rozvoj veřejných služeb a bezpečného se školami jsem téměř v každoden- generace, návratu k tradičním hodnoprostředí pro rodiny.
ním kontaktu. Ať už řešíme investiční tám. Je třeba vrátit se do školy našich
věci, výchovné a vzdělávací problémy předků, kteří – obrazně řečeno – kráNěkteré věci týkající se života občanů či případné havárie ve školních bu- čeli vpřed s hlavou otočenou dozadu,
Znojma ale nejdou vyřešit na místní dovách. Spolupracuji i se středními tedy nepohrdali minulostí, využívali
úrovni. Jak k tomu přistupujete?
školami, u kterých je zřizovatelem zkušenosti předcházejících generací,
Oslovuji naše ministry či zákono- Jihomoravský kraj. Moje podpora ctili tradice a zvyková práva.
dárce. Uvedu dva příklady z minulosti. vzniku nového strojírenského centra
Náš správní odbor se potýkal s pro- zaměřeného na programování výroby Jste sběratelem citátů. Který vás nejblémem - přestárlým spoluobčanům na Střední škole technické ve Znojmě více charakterizuje?
Dovolím si uvést jedno vlastní
jejich zdravotní stav neumožňoval dojde naplnění ještě letos. Mám příslib
dostavit se na úřad po skončení plat- od krajské radní pro školství, že navý- moudro: Člověk, který čerpá životní
nosti občanského průkazu. Pracovníci šení kapacity žáků ZUŠ Znojmo, aby sílu z rodinných kořenů, žije krásný
za nimi vyjížděli, což představovalo škola nebyla nucena odmítat umělec- a spokojený život. Souzním se slovy
nárůst nákladů, ale také nedůstojné ky zaměřené děti, se též stane realitou. Alberta Einsteina: Jen život, který žisituace jako focení lidí upoutaných Osobně je mi potěšením sklízet ovo- jeme pro ostatní, stojí za to.

Ľuba Peterková
na lůžko. Moje apely a podněty nezů- ce své 35leté učitelské praxe. Mí žáci

3

STALO SE
SEČTENY PRVNÍ PŘÍSPĚVKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Celorepubliková charitativní aktivita Tříkrálová sbírka 2019 hlásí
z Oblastní charity Znojmo první
výsledky. K 16. lednu bylo z celkového počtu 533 rozpečetěno 257
pokladniček a průběžný výsledek
činí 1 119 799 korun. Finální částka
bude známa po uzávěrce LISTŮ. Informaci přineseme v dalším vydání.
LIKVIDACE NEVHODNÉ
REKLAMY
Z fasády bývalého hotelu Kárník
v městské památkové rezervaci
(MPR) zmizel nevhodný reklamní
štít, který na dům umístil v létě
2018 nový provozovatel restaurace. K jeho odstranění ho bezprostředně poté vyzvalo město
Znojmo, jelikož štít nesplňoval
podmínky pro reklamu v MPR.
Proces odstranění trval od srpna
minulého roku.
DEMOLICE NA KOLBIŠTI
UZAVŘELA MÍSTO
Z důvodu demolice domu na adrese Na Kolbišti 6 ve Znojmě
byla v ulici před domem stanovena úplná uzavírka od 7. ledna
do 30. června 2019. Doprava je
vedena po souběžné ploše.
PODATELNY JSOU OTEVŘENÉ
I PŘES POLEDNE
Od nového roku je chod podatelen
a pokladen v budovách Městského
úřadu ve Znojmě v Obrokové ulici
a na náměstí Armády nepřetržitý.
Vyřídít si své záležitosti tak mohou
občané i přes poledne.
Obroková 12
Po, St
08.00–17.00
Út, Čt
08.00–15.00
Pá
08.00–14.30
Náměstí Armády 8
Po, St
08.00–17.00
Út, Čt
08.00–15.00
Pá
08.00–14.30
SDRUŽENÍ OBCÍ A MĚST
ZASEDALO VE ZNOJMĚ
V prosinci 2018 se uskutečnilo
na znojemské radnici zasedání
Správní rady Sdružení obcí a měst
jižní Moravy. Město Znojmo zastupuje v tomto sdružení místostarosta Jan Blaha. Smyslem
činnosti je koordinace v podobě
doporučení a námětů hospodářského, sociálního a kulturního
rozvoje jižní Moravy. Správní rada
se zabývala platbami členských
příspěvků – obce přispívají 1 Kč
za každého svého obyvatele –,
plněním rozpočtu za rok 2018,
plánem činnosti na rok 2019.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 21. února 2019, uzávěrka
je 11. února.
KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků pokračuje
ve dnech 28. ledna a 4. a 11. února.
Stromky se budou svážet od sběrných míst na separovaný odpad
a od kontejnerových stanovišť
na komunální odpad. Prosíme
občany, aby svůj vánoční stromek
na toto určené místo donesli a dbali
tak na čistotu kolem svého bydliště.
Další možností je odevzdat stromek
na sběrném dvoře na Dobšické ulici
a v Příměticích. Tato služba je nadstandardem, který nelze nárokovat –
není součástí poplatku za odpad.
AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory pořádaných městem Znojmem a Znojemskou Besedou najdou zájemci
každý měsíc v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici nebo
na webu www.znojemskabeseda.cz/
poradane-akce/akce-pro-seniory.
Počet míst na akcích bývá zpravidla
omezen.
ZKOUŠKA SIRÉN
Zkouška sirén bude ve středu
6. února 2019 ve 12.00 hodin.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají možnost v LISTECH inzerovat vždy zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
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.
515 300 240, 721 505 910. Zapůjčené
kostýmy není třeba po použití prát
ani čistit, jen je vrátit neponičené!
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
( u l. M U D r. J. J a n s k é h o, te l.
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náhlých
případech poskytuje léčebnou péči
nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
NA ZNOJEMSKU
Zubní ordinaci najdou pacienti
o víkendu na Freeportu v Hatích. Otevřeno je denně od 10.00
do 21.00 hod. (tel. 737 461 230).

Defibrilátor k záchraně života
najdete nově také v centru Znojma
Město Znojmo zakoupilo defibrilátor k záchraně života. K dispozici bude na Obrokové ulici 24 hodin
denně.
Při náhlé srdeční příhodě rozhoduje každá minuta! Naděje na záchranu lidského života klesá s každou
minutou prodlevy se zahájením resuscitace o 10 procent. Automatizovaný
externí defibrilátor (dále jen AED)
může v takovém případě zachránit
život. Jde o přístroj, který je schopen
analyzovat křivku EKG, navede uživatele hlasovými pokyny k provedení resuscitace správným způsobem a v případě nutnosti provede i bezpečnou
defibrilaci. Ovládání defibrilátoru je
velice jednoduché a zvládne ho i laický záchrance. Po zapnutí sám přístroj

 Nový AED defibrilátor před Turistickým
informačním centrem v ulici Obroková je
k dispozici 24 hodin denně.  Foto: Archiv ZL

udává, jak krok za krokem postupovat.
Při včasném zahájení a správně provedené resuscitaci pomocí AED, která je
zkombinovaná s masáží hrudníku, se
naděje na přežití pohybuje mezi 70 až
80 procenty.
Veřejně dostupné AED v ČR jsou
zaznamenány v ucelené databázi, kterou využívá i Zdravotnická záchranná
služba. Tato databáze umožňuje operátorovi ze záchranné služby okamžitě vyhledat nejbližší dostupný AED
a zajistit rychlou dostupnost tohoto
přístroje k postiženému. Ve Znojmě se
nejedná o první AED, umístěny jsou
například na ulici Pražská v budově
nové Hasičské stanice, v budově Policie
ČR či v jednom z automobilů Městské
policie Znojmo. 
zp

Nominujte výrazné osobnosti z řad pedagogů
Od roku 2014 oceňuje město
Znojmo výrazné osobnosti zdejšího
školství. Za tu dobu bylo oceněno
celkem dvanáct pedagogů. Tradice, kterou vedení města dává najevo, jak moc si učitelů a pracovníků
ve školství váží, bude pokračovat
i letos.
Rozhodujícími kritérii při hodnocení navržených osobností jsou
mimořádná pedagogická, odborná
a publikační činnost, nadstandardní
práce, zpracování projektů a zapojení

do mezinárodních programů, metodická činnost či výrazná prezentace
školy na veřejnosti.
V loňském roce byli oceněni
Zdeněk Mikulič, dlouholetý ředitel
ZŠ nám. Republiky, Vladimíra Březinová z MŠ nám. Armády, Ludmila
Urbanovská z MŠ Holandská a Marcela Přibylová ze ZŠ Pražská, která stojí
za výrazným úspěchem svých žáků
v soutěži Zlatý oříšek 2017 (přehled
všech oceněných pedagogů je zveřejněný na webu města).

Návrh na nominaci pedagoga lze
letos podat do 28. února 2019 pouze
písemně vyplněním formuláře, který je nutné zaslat na Odbor školství,
kultury a památkové péče Městského
úřadu Znojmo, nám. Armády 1213/8,
669 22 Znojmo. Kritéria a nominační
formulář jsou k nalezení na webu města www.znojmocity.cz pod odborem
školství, kultury a památkové péče
v sekci Dokumenty. Slavnostní vyhlášení proběhne v březnu u příležitosti
Dne učitelů. 
pm, lp

Nápady lidí promění radnice v realitu
Místostarosta Jakub Malačka,
jménem vedení města Znojma, poděkoval všem navrhovatelům projektu
Tvoříme Znojmo za jejich návrhy,
předal jim drobné dárky a zodpověděl dotazy týkající se nadcházející
realizace.
„Všem, kteří se do projektu zapojili, patří veliké díky. Rád vidím,
že veřejnosti není lhostejné, jak jejich
okolí vypadá, a svými nápady přispěli k tomu, jak Znojmo a jeho městské části vylepšit,“ řekl místostarosta
Jakub Malačka, pod jehož záštitou
se ve Znojmě rozjelo participativní
rozpočtování. Pilotní ročník participativního rozpočtu, projekt Tvoříme
Znojmo, byl spuštěn v červenci 2018.
Šestnáct projektů, které si zvolila veřejnost v hlasování, bude realizováno
v letošním roce. Zastupitelstvo města

 Úspěšné navrhovatele projektu Tvoříme Znojmo přijal na radnici místostarosta Jakub
Malačka.
Foto: Archiv ZL

na ně již schválilo 6 milionů korun.
Znojmo tak bude opět o něco hezčím

místem k životu, protože Znojmanům
není jejich domov lhostejný. pm, lp
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Znojemsko a Podyjí je na veletrzích
cestovního ruchu vidět z jiného úhlu
Tradičně v zimních měsících probíhají největší veletrhy cestovního
ruchu v České republice i v zahraničí.
Díky destinační společnosti ZnojmoRegion je na nich vidět i náš kraj. Letos navíc netradičně a z jiného úhlu.

ZnojmoRegion, oficiální zastoupení turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, vystavoval už v první polovině
ledna ve Vídni na jednom z největších odborných veletrhů FerienMesse.
Hned týden na to se krásy našeho regionu představily v Brně na mezinárodním veletrhu GO & Regiontour.
Tím však maraton předvádění turistických možností odborné i laické veřejnosti zdaleka nekončí – ve dnech 24. až
27. ledna bude Znojemsko zastoupeno
v Bratislavě na největším slovenském
veletrhu SlovakiaTour a 21. až 24. února v Praze na mezinárodním veletrhu
HolidayWorld.
A jak je u nás v cestovním ruchu už
zvykem, bývá každý rok zasvěcen nějakému společnému celorepublikovému
tématu. Ani letos tomu není jinak. Pro

 Šárka Jana Janderková – předsedkyně
představenstva ZnojmoRegion představila
Znojemsko a Podyjí na veletrhu ve Vídni.



Foto: Archiv ZL

rok 2019 zní téma Z jiného úhlu. Marketing cestovního ruchu se tedy zaměří
na méně známé, netradiční a neokoukané turistické cíle, anebo na ty známé,
ale viděné z jiného, nezvyklého úhlu
pohledu. Meze se v žádném směru
nekladou a záleží vždy na kreativitě
jednotlivých institucí, organizátorů,
majitelů, provozovatelů aj.

A jiný úhel pohledu se uplatnil už
na veletrhu v Brně, kdy byla společná prezentace Jihomoravského kraje
zasvěcena tématu Vzdělávání, věda
a výzkum. ZnojmoRegion tak kromě
řady výletních cílů a turistických služeb
lákal návštěvníky na vědomostní soutěž
věnovanou osobnosti Prokopa Diviše,
jehož život i dílo jsou se Znojemskem
nerozlučně spojeny. Tento vynálezce
bleskosvodu a experimentátor s elektřinou inspiroval ZnojmoRegion k sestavení bleskového kvízu, jehož správným
zodpovězením mohl návštěvník získat mimo jiné i láhev vína Denis d’Or
(Zlatý Diviš) veltlínské zelené, pozdní
sběr 2014, z limitované edice Znovínu
Znojmo. Toto víno je pojmenováno
právě po dalším z vynálezů Prokopa
Diviše – unikátním hudebním nástroji,
který dokázal za pomocí elektřiny nahradit prakticky celý orchestr.
Díky ZnojmoRegionu se však
materiály představující turistická lákadla Znojemska a Podyjí dostanou
také na nejprestižnější světové veletrhy v Mnichově, Berlíně, Frankfurtu
nad Mohanem, Kolíně nad Rýnem,
Londýně, Barceloně, Rimini, Varšavě,
Poznani nebo v Trenčíně. 
in

Zájem o Vinobus pomalu stoupá.
Nyní získal podporu radních
Zájem o Vinobus – autobus
na podporu zdejší vinařské turistiky – pomalu, ale jistě stoupá. Ne však
dostatečně rychle. Vinobus má v současné době za sebou třetí sezónu,
a přestože je pro vinaře, potažmo celý
znojemský region, přínosný, zajištění
jeho provozu je pro Spolek VOC Znojmo velmi složitý.
V té souvislosti proto Spolek VOC
Znojmo, jehož cílem není generování zisku, požádal písemně starostu
Znojma Jana Groise o uzavření memoranda o spolupráci mezi městem Znojmem a spolkem VOC Znojmo. Rada
města již memorandum schválila, nyní
ho musí posvětit nejvyšší orgán města
zastupitelstvo a to na nejbližším zasedání 18. února.
„Vstřícného kroku si velmi vážíme.
Doufám, že pro memorandum získáme i podporu zastupitelů. Podpora
města je pro nás impulzem k vyjednávání s dalšími možnými partnery,“
komentoval pozitivní rozhodnutí radních předseda spolku VOC Znojmo

František Koudela. „Vzhledem k tomu,
že Vinobus nedosáhl v minulé sezóně
požadované obsazenosti, ačkoliv ta
rok od roku stoupá, a vzhledem k faktu, že i přes získané dotace doplácejí
vinaři na provoz Vinobusu poměrně
vysokou částku, jsme dospěli k závěru, že pokud se nám nepodaří zajistit
do března 2019 stabilní financování
na tři roky dopředu, nebudeme moci
v projektu Vinobusu, jak je nastaven
nyní, pokračovat,“ doplňuje Koudela.
Spolek VOC Znojmo proto bude aktivně jednat o spolupráci i s dalšími
subjekty, včetně Jihomoravského kraje.
Vinobus je svým charakterem výjimečný projekt, který si své příznivce
postupně získává. V roce 2016 svezl
na pravidelné lince Vinobus 1 614 cestujících. V minulém roce jich bylo
na 1 765, další tisícovka se Vinobusem
svezla díky pronájmům a 114 lidí také
využilo akce Víkend s Vinobusem.
Vinobus lze mimo sezónu pronajmout
i k individuálním pronájmům, což sice
generuje další určitý zisk, avšak ne

dostatečný. Cíl obsazenosti Vinobusu
v pravidelné lince je ovšem 4 500 turistů ročně. Takový počet by zajistil
provoz bez nutnosti dotací.
Spolek sám se v roce 2018 věnoval také intenzivní reklamní kampani
Vinobusu. Kromě inzercí v novinách
a časopisech či reklamy v rádiích došlo
k vydání aktuálního katalogu Vinobusu ve třech jazycích. Vinobus se objevil
i v pořadu TV Nova – Což takhle dát si
víno – a diváci ho uvidí v seriálu České
televize Krajem vína. 
zp, lp
Zájem mezi vinaři stoupá i o Spolek
VOC Znojmo. Ten přivítal do svých
řad nového již dvacátého člena
v pořadí. Je jím Vinařství Simenon
z Chvalovic. „VOC pro mě znamená
značku kvality, kterou bezpochyby
má, a dokazuje to už několik roků.
Také se mi líbí, že tento apelační
systém poukazuje na místo původu
hroznů a samotného vína,“ říká Lukáš Kovalský, sklepmistr Vinařství
Simenon.
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
ÚTOČIL PĚSTMI
Hodinu po půlnoci byla na ulici
Klášterní oslovena hlídka městské
policie mladým mužem, který
uvedl, že byl fyzicky napaden a že
již telefonicky volal na linku 158.
Strážníci mu nabídli, aby nastoupil
do služebního vozidla, ukázal místo činu a případně pomohl najít
útočníka. Po chvíli opilý útočník
skončil v rukou strážníků. Případ si
na místě převzala Policie ČR.
PORVALI SE A VŠE ZAPŘELI
Ve stejný den jen o dvě hodiny
později, na základě viděného
z kamerového systému, zasahovali
strážníci u konfliktu před diskotékou na rohu ulice 17. listopadu
a Mariánského náměstí. Do incidentu bylo zapojeno více osob.
Nejagresivnější byl muž, který
svého protivníka udeřil několikrát
pěstí do hlavy. Ten pak otřesený
upadl na zem. Oba výtečníci fyzický útok navzdory kamerovému záznamu strážníkům ovšem popřeli.
Jelikož měli strážníci důvodné
podezření ze spáchání trestného
činu výtržnictví, převzala si i tento
případ Policie ČR.
STRÁŽNÍCI POMOHLI
ZRANĚNÝM SENIORŮM
Časně ráno přijali strážníci na lince
156 žádost o pomoc od seniorky, která ve svém bytě upadla
a nemohla vstát. Naštěstí měla
v dosahu telefon a přivolala si
tak pomoc. Strážníci byli za chvíli
u jejího bytu, kde za dveřmi ležela
seniorka. Díky speciálnímu nářadí
se podařilo dveře otevřít a seniorce poskytnout pomoc do příjezdu
zdravotnické záchranné služby,
která ji odvezla do nemocnice.
O hodinu později byli přivoláni
mužem kvůli nezvyklému zvuku,
který vycházel z bytu jeho souseda v seniorském věku. Když se
strážníci snažili dozvonit, uslyšeli
volání: „Já nemůžu.“ Hlídka strážníků tedy okamžitě přivolala hasiče
i zdravotníky. Senior, který nebyl
schopen chůze, byl na nosítkách
odnesen do sanitního vozu a odvezen do nemocnice.
USTLAL SI V CORSE
Pár minut před půlnocí se dostavil na služebnu Městské policie
pracovník kavárny Corso s oznámením na v podniku ležícího
muže, kterého nemohou vzbudit.
Strážníci podnapilého čtyřiadvacetiletého mladíka probudili. Muž
byl schopen chůze a po úhradě
útraty z podniku odešel.
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FCC Znojmo, s.r.o., Dobšická10 a ,669 02 Znojmo
tel: 515 242652
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Městský úřad informuje
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Kolumbus našel nabídky za vás

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

PRÁCE V ČESKU
Dětské centrum Znojmo,
ul. Mládeže 10
hledá samostatnou vyučenou
KUCHAŘKU/KUCHAŘE
Kontaktní osoba: V. Slováčková,
tel. 774 180 011.
Agentura Sluníčko
hledá
CHŮVIČKY
na brigádu
do Dětského koutku
Sluníčko/Freeport
a pro Animační programy
(jaro, léto 2019).
NJ/AJ komunikativně podmínkou.
Vhodné pro studentky SŠ, VŠ.
Zájemkyně mohou poslat stručný
životopis, svoji fotografii a informaci,
jakou představu o práci s dětmi mají,
na softplay@email.cz.
Znojemská stavební firma
S-A-S STAVBY, spol. s r.o.
přijme za výhodných platových
podmínek pracovníky na pozici:

ZEDNÍK, POMOCNÝ DĚLNÍK, TESAŘ,
LEŠENÁŘ, FASÁDNÍK (zateplovací
systémy) a DALŠÍ STAVEBNÍ
ŘEMESLA. STROJNÍK RYPADEL
A NAKLADAČŮ – BAGRISTA, ŘIDIČ
nákl. vozidel TATRA.
Nástup možný ihned i na časově
omezené období.
Spolupráce i se živnostníky a malými
firmami vítána.
V případě zájmu zašlete strukturovaný
životopis na email: info@sasgroup.cz
nebo volejte na tel: 530 512 111,
724 208 014.
TAMURA – EUROPE – LIMITED, o.s.
hledá kandidáty na pozici
SKLADNÍK, ŘIDIČ SK. C
24 dnů dovolené, závodní stravování,
školení a firemní akce, narozeninový
dárek, zvýhodněny O₂ tarif.
V případě zájmu pošlete životopis
na: prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici
společnosti Hakenova 3789/22,
Znojmo, pers. odd.: 515 284 710,
775 599 088. Přivítáme rádi i naše
bývalé zaměstnance!

Městský úřad ve Znojmě
vyhlásil výběrové řízení na pozici

REFERENTA/REFERENTKY
odboru správního
NA ODDĚLENÍ REGISTRU VOZIDEL
A REGISTRU ŘIDIČŮ
Předpokládaný nástup na místo je v březnu 2019. Uchazeči musí splňovat
kvalifikační požadavky, a těmi jsou vyšší odborné vzdělání se zaměřením
na veřejnou správu nebo středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
technického, popřípadě ekonomického směru.
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty či datové

Městský úřad ve Znojmě
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRÁVNÍK/PRÁVNIČKA
odboru Kanceláře tajemníka
PP na dobu neurčitou, 11. platová třída
Požadavky:
VŠ v oboru právo, znalost činností Územně samosprávného celku,
znalost právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a další –
více informací na úřední desce nebo webu města.
Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektr. pošty či dat. schránky.
Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu Městský
úřad Znojmo – odd. personálních věcí a vzdělávání, Obroková 1/12, 669 22
Znojmo nebo na stejnou adresu osobně na podatelně MÚ Znojmo. Obálku
označit slovy: „Výběrové řízení – právník/právnička Kanceláře tajemníka“.
Lhůta pro podání přihlášek: do 14. 2. 2019 do 12.00 hod.

Máte zájem pracovat ve veřejné správě?
Vstupte na portál e-zaměstnání
Město Znojmo a jeho městský úřad
se zapojily do projektu e-zaměstnání,
který provozuje společnost Rentel, a.s.
Prostřednictvím portálu mohou uchazeči o zaměstnání ve veřejné správě
najít aktuální nabídky práce na několika úřadech v Jihomoravském kraji, ale
také zajímavé informace o práci úředníka nebo o procesu výběrového řízení.
Zapojené úřady najdete na webu
http://www.e-zamestnani.cz/kariera/
po kliknutí na daný kraj. Zde jsou umístěny přímé odkazy na stránky s výběrovými řízeními na zaměstnance/úředníky
konkrétního úřadu.

E-zaměstnání je projekt, který ukazuje veřejnosti, v čem spočívá práce
úředníka a v čem je zajímavá. Sestává
se z několika částí. Vysvětlí občanovi, co
je veřejná správa a jak funguje. Prozradí
tipy, jak zvládnout proces výběrového
řízení, a poskytne možnost testování
v oblasti úřednického minima. V neposlední řadě je jeho součástí sekce věnovaná zapojeným úřadům z celé republiky.
Z Jihomoravského kraje jsou do projektu
kromě znojemského úřadu zapojeny
i Krajský úřad Jihomoravského kraje,
Magistrát města Brna, Městský úřad
Hodonín aj. 
pm

Městský úřad ve Znojmě
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT/KA VEŘEJNÉ SPRÁVY
NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ
ODBORU DOPRAVY

schránky. Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu

Projednávání a vedení řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích.

Městský úřad Znojmo – oddělení personálních věcí a vzdělávání,

Nástup březen 2019, PP na dobu neurčitou, 10. platová třída.

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo na stejnou adresu osobně

Požadavky:
VŠ v oboru právo, znalost činností Územně samosprávného celku,
právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci a další.
Více informací na úřední desce nebo webu města.

na podatelně Městského úřad Znojmo.
Obálky se vždy označí slovy: „Výběrové řízení – referent/ka
odboru správního – oddělení registru vozidel a registru řidičů“.

https://www.znojmocity.cz/assets/File.ashx?id_org=19341&id_

Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektr. pošty či dat. schránky.
Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu Městský
úřad Znojmo – odd. personálních věcí a vzdělávání, Obroková 1/12, 669 22
Znojmo nebo na stejnou adresu osobně na podatelně MÚ Znojmo. Obálku
označit slovy: „Výběrové řízení – referent/ka veřejné správy na úseku
přestupků odboru dopravy – projednávání a vedení řízení o přestupcích
proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích“.

dokumenty=65983

Lhůta pro podání přihlášek: do 31. 1. 2019 do 12.00 hod.

Zájemci mohou své přihlášky odevzdat do 28. ledna 2019.
Detailní informace naleznete na webu města Znojma:
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Téma

Znojmo zůstává dobrým městem k životu
Zdravé město přináší plán akcí na rok 2019
Vyjadřovat svůj názor, sportovat
nebo soutěžit se bude pod záštitou
projektu Zdravého města Znojma
i v roce 2019. V plném proudu je tvorba programu Jarních Dnů zdraví, které letos dostanou novou podobu.
Znojemští se ale mohou těšit
i na řadu dalších akcí. Čekají je veřejná
projednávání, Fórum Zdravého města
nebo participativní rozpočet a řada
osvětových kampaní.
Jarní Dny zdraví odstartují pěkně
v tempu, a to 22. března společným
výběhem pro děti i dospělé. Jejich hlavní část proběhne den nato v F. J. Curie
v Horním parku. Sportovat se bude pod
dohledem známých oblíbených trenérů, přibydou nové lekce a zajímavosti
ze světa sportu, zdraví a výživy přinesou
znojemští odborníci. A to vše v jeden
den! Kdo raději sportuje venku, nemusí
zoufat. V další dny přijdou na řadu
cyklovyjížďky, běh i procházka.

Termín má už také tradiční Fórum
Zdravého města Znojma – diskutovat
nad podněty, jak zlepšit Znojmo, nebo
nad prioritami strategického plánování
města se bude 11. dubna. Druhou velkou jarní akcí bude 26. dubna oblíbený
Den Země. V květnu se pak každý občan může zapojit do soutěže Do práce
na kole a 30. května se uskuteční druhý
ročník Dne bez úrazu. V druhé polovině roku jsou v plánu Podzimní Dny
zdraví nebo Den bez aut.
Více informací o Zdravém městě
Znojmě či Rodině Okurkově se
dozvíte na webových stránkách
www.znojmo-zdravemesto.cz
a na www.rodinaokurkova.cz
nebo lze kontaktovat koordinátorku Zdravého města Znojma
a Místní Agendy 21 Soňu Bystřickou,
tel. 515 216 339, sona.bystricka@
muznojmo.cz.

Hlavním cílem aktivit Zdravého města Znojma je podpora zdraví a kvality života všech obyvatel

bez rozdílu věku, spolupráce s veřejností a zavádění zásad udržitelného
rozvoje. 
mp, lp

 Zdravé město Znojmo nabízí několik aktivit ke společnému cvičení. 

Foto: Archiv ZL

AKCE V ROCE 2019 POŘÁDANÉ
MĚSTEM ZNOJMEM
A ZNOJEMSKOU BESEDOU
5. 2.
14.–19. 3.
19.–22. 3.
22.–24. 3.
29.–31. 3.
9.–10. 4.
11. 4.
12.–14. 4.
17.–21. 4.
26. 4.
30. 4.
Květen
1. 5.
3.–4. 5.
7. 5.
17.–18. 5.
26. 5.
30. 5.
1. 6.
8. 6.
22. 6.
1. 7.–31. 8.
2. 8.
21.–25. 8.
7.–11. 9.
13.–15. 9.
20. 9.
11. 11.
22. 11.
1.–22. 12.
31. 12.

KARNEVAL NA KLUZIŠTI, Horní nám.
JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro školy
JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro veřejnost
JARNÍ DNY ZDRAVÍ, Znojmo a okolí
JARNÍ DNY ZDRAVÍ II, Znojmo a okolí
ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Znojemská Beseda, regionální kola
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA, Loucký klášter
BRÁNY PAMÁTEK DOKOŘÁN, Znojmo
ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE, Horní a Masarykovo nám., Obroková ul.
DEN ZEMĚ, Beach Club u Louckého kláštera
PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží
DO PRÁCE NA KOLE, Znojmo
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB, Společenské centrum Dukla
DNY PARTNERSKÝCH MĚST, Horní náměstí
MAJÁLES, Horní nám.
GARAGE DESIGN, centrum Znojma
ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Městské divadlo Znojmo, finále
DEN BEZ ÚRAZU, Horní náměstí
DĚTSKÝ DEN, Městský park, Hradební příkop
PIVNÍ SLAVNOSTI, Horní a Václavské nám., ul. Přemyslovců
ZNOJMO EXTREME 790, Obroková ulice
ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO, centrum Znojma
SLAVNOSTI OKUREK, Masarykovo a Horní nám.
ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM, centrum Znojma
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ, Znojmo
ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, centrum Znojma
DEN BEZ AUT
SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA
SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK, sály kláštera v Louce
ZNOJEMSKÝ ADVENT, Masarykovo a Horní nám., Obroková ul.
SILVESTR, centrum města

Leden 2020 PLES MĚSTA ZNOJMA

Sportovně – relaxační den pro manželské páry města
Znojma
Kdy?

16. 2. 2019 od 10:00 do 18:00 hod.

Kde?

Sportovní hala Dvořákova, Dvořákova 17

Aktivity, kterých se můžete zdarma účastnit:
• Badminton – k dispozici dva kurty, možnost zapůjčení pálek a košíčků,
možnost uskutečnění krátkého turnaje při domluvě více párů – realizaci
turnaje zajišťuje SVČ Znojmo, příspěvková organizace – rezervace po hodině
• Squash – k dispozici dva kurty, možnost využití nácviku hry s trenérem
squashového klubu SC STROKE ZNOJMO – rezervace možná po půl hodině či
hodině
• Bazén s parní saunou – max. kapacita 5 párů – rezervace po hodině
• Sauna – max. kapacita 3 páry – rezervace po hodině
Objednávat lze na e-mailové adrese: alice.svobodova@muznojmo.cz
Příp. na tel. čísle: 739 389 002, v době od 8:00 do 16:00 hod. - Mgr. Alice Svobodová
Na akci lze přijít i bez objednání, pořadatel však nezaručuje volné aktivity. Na akci
doporučujeme objednat se na danou hodinu předem, ideálně do 14. 2. 2019.
Pořadatel: Město Znojmo, odbor sociální
Akce je realizována v rámci Národního týdne manželství 11. – 17. 2. 2019
Motto: „Zabijáci manželství a jak se jim bránit“
(více viz. www.tydenmanzelstvi.cz)

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. LEDNA 2019

9

Společnost

Společně ctíme historii a tvoříme budoucnost
Spojili jsme se s historickými Restaurace s výhledem
dolnorakouskými městy
do přírody získává obrysy
Znojmo se v roce 2019 zapojí
do dalšího přeshraničního projektu, ve kterém bude spolupracovat
se svým nejbližším partnerským
městem Retz a s dalšími deseti dolnorakouskými městy. Všechny se
Znojmem spojuje jedna skutečnost –
jedná se o historické obce s hradebním opevněním.
Město Retz je členem spolku NÖ
Stadtmauerstädte a oslovilo vedení
města Znojma s nabídkou zapojit se
do projektu Mauern verbinden (Spojování hradebních zdí), který bude
financovaný v rámci Fondu malých
projektů Interreg – Rakousko – Česká
republika.
Cílem projektu, jehož nositelem je jmenovaný spolek, je výměna

zkušeností v oblasti péče o památky
a o další historické budovy, dále výměna zkušeností v oblasti propagace
památek i kulturních či historických
témat a také prohloubení spolupráce
a zlepšení turistické propagace obcí
na obou stranách hranice. „Jsme rádi,
že vedení Retzu oslovilo právě nás.
Přeshraniční projekty jsou přínosem
hlavně díky možnosti získat cenné
zkušenosti a věřím, že i ostatní členové
spolku u nás získají inspiraci k další
práci. Účastí městu nevznikají žádné
finanční náklady, což je samozřejmě
výhoda,“ komentoval projekt starosta
Znojma Jan Grois. První aktivitou,
kterou Znojmo v rámci projektu podnikne, je organizace exkurze pro členy
spolku ve Znojmě. 
zp

Totáč a Nejdelší snídaně
připomenou 30 let svobody
i 15 let v Evropské unii
Výročí sametové revoluce a 30 let
svobody a života bez hranic budou
tématem několika speciálních akcí
ve Znojmě. Připomeneme si také
15 let od vstupu do Evropské unie.
A první z nich bude akce pod
názvem Totáč. Ta lidem připomene,
mladším ročníkům spíše ukáže, jak se
žilo ještě před několika desítkami let.
Od 4. do 11. listopadu bude probíhat
tematický program na Horním náměstí určený pro školy i širokou veřejnost.
Město chystá také tematický koncert
písničkářů 15. listopadu v prostorách
Louckého kláštera.

Téma sametové revoluce se promítne i na Noci divadel 16. listopadu
a 17. listopadu v rámci Dne otevřených dveří radnice i na vzpomínkovém aktu u památníku v Horním parku. Svíčky zde rozsvítí zástupci vedení
města, studentů i pamětníků či různých spolků a sdružení.
Česká republika si v roce 2019 připomíná i jinou událost, která ovlivňuje
její rozvoj dodnes. 1. května tomu bude
již 15 let od vstupu ČR do Evropské
unie. Znojmo i příhraniční region si
toto připomene 1. května na hranicích
Nejdelší snídaní. 
zp

 Listopadové události roku 1989 ve Znojmě.
 Foto: s laskavým svolením Znojemského deníku Rovnost

Znojemský městský pivovar se
zavázal, že vybuduje v areálu pivovaru stylovou restauraci. Její reálná
podoba získává obrysy.
Starosta Znojma Jan Grois se
v minulých dnech setkal se zástupcem
Znojemského městského pivovaru,
Miroslavem Haraštou, který ho infor-

 Setkání nad plány budoucí restaurace. 

moval, jak pokračuje realizace jejich
podnikatelského záměru. Tím je stylová pivovarská restaurace s předzahrádkou a výhledem do Gránického
údolí. Pokud vše půjde podle plánu,
mohli by první návštěvníci usednout do restaurace již letos. Ideálně
do vinobraní.pm

Foto: Archiv ZL

Expozice pivovarnictví
má nové zázemí
Expozice pivovarnictví se veřejnosti znovu otevře na jaře. Tentokrát
s novým zázemím, které přinese pohodlí především návštěvníkům, ale
i personálu.
V areálu pivovaru probíhala od října loňského roku rekonstrukce dalších prostor v budově varny, kde je
nyní k vidění Expozice pivovarnictví
(dále jen Expozice). Díky stavebním
úpravám tak bude Expozice nově fungovat v celoročním provozu. Město
do rekonstrukce investovalo více než
1 350 000 korun.
Důležité pro zavedení celoročního provozu bylo zejména zavedení
nového systému topení pro udržení
stálé teploty. Ten zajistí, že exponáty
trpící vlhkem nebudou muset mimo
sezónu do depozitáře. Nová je také
místnost s pokladnou a tak návštěvníci
Expozice již nebudou muset vstupné
kupovat v několik metrů vzdáleném
TIC na ulici Hradní. A rekonstrukce
přinesla i vítané zázemí pro průvodce
včetně sociálního zařízení.

Stavební úpravy byly prováděny
pod dohledem památkové péče tak,
aby byl zachován historický ráz budovy. „Prostory, ve kterých probíhala
rekonstrukce, byly ve stavu, kdy se
muselo dělat vše takzvaně od podlahy.
Firma musela zajistit například nové
rozvody, vzduchotechniku, odpady.
Při samotných pracích se objevovaly
skutečnosti, které nebyly v žádných
původních plánech. I tak se vše stihlo
a věřím, že nyní bude Expozice lákat
místní i turisty po celý rok,“ říká místostarosta Jakub Malačka.
V současnosti čekají nové prostory
Expozice na dodání nábytku. Její znovuotevření je v plánu začátkem jara.
Návštěvníci budou moci opět zhlédnout například káď na výrobu kvasu,
technologické původní zařízení z roku
1930 a další zajímavosti z tradice výroby piva ve Znojmě. Prohlídky nejsou
určeny jen pro dospělé, svůj koutek si
zde najdou i děti, které mohou plnit
úkoly s Pivní kvasinkou. Více informací
na www.expozicepivovarnictvi.cz. zp, lp
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Poděkování těm, kteří darují to nejcennější
V možnostech dnešní doby je možné darovat téměř cokoliv. Darovat
životně důležitou tekutinu je ovšem
úplně jiný level.
Jedinečný dar přinášejí pacientům
opakovaně dárci krve, které pravidelně oceňuje Český červený kříž. Naposled udělil ocenění Zlatého kříže ČČK
za 120 odběrů krve a plazmy šesti dárcům, dále pak Zlatou medaili MUDr. Jana
Janského za 40 odběrů dvaceti sedmi
dárcům. Vyznamenání s poděkováním
předali dárcům primář hematologicko-transfuzního oddělení znojemské nemocnice Jan Simonides, místostarosta
Znojma Jan Blaha a další zástupci nemocnice i Českého červeného kříže. V Česku
podle statistiky potřebuje někdo krev
každé tři vteřiny. Znojemská nemocnice
má v databázi více než 4 200 dárců, kterým za jejich životně nenahraditelný dar
patří obrovský dík. 
lp

 Stodvacetinásobní dárci krve se zástupci Českého červeného kříže, nemocnice a města Znojma. 

Foto: Archiv ČČK

STAŇTE SE DÁRCEM. Darovat krev může každý ve věku 18–65 let, kdo splňuje stanovené podmínky. Podmínkou je bezproblémový zdravotní stav, dárce tak nesmí
trpět například vážným chronickým onemocněním, onemocněním srdce a cév, revmatickým onemocněním nebo i nemocí nervového systému aj. Podmínkou je
také váha alespoň 50 kg. Všechny podmínky pro zájemce dárcovství krve najdete na webu Českého červeného kříže ve Znojmě (www.cckznojmo.cz).

Pomáhejte propojovat svět
ADRA dlouhodobě plní své motto: Pomáháme propojovat svět lidí,
kteří chtějí pomáhat, se světem lidí,
kteří pomoc potřebují.
Proto Dobrovolnické centrum
ADRA Znojmo nepřestává hledat
dobré lidi od 18 do 100 let – dobrovolníky, kteří by navštěvovali především
osamělé seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby chronicky duševně
nemocné nebo závislé na návykových
látkách v sociálních a zdravotních or-

ganizacích ve Znojmě a okolí. Hlavním
úkolem dobrovolníků je zpříjemnit
klientům volný čas – povídat si s nimi,
předčítat knihy, doprovázet je na procházky a výlety, hrát společenské hry
a další aktivity, na kterých se s klienty
dohodnou.
Školení pro nové zájemce o pozici dobrovolníka proběhne 7. února
a 6. března od 15.30 do 19.30 hod.
v Dobrovolnickém centru na Dolní
České 13 ve Znojmě. lp

Sociální pracovníci
zkvalitňují své služby
Pracovníci znojemského Centra
sociálních služeb se dlouhodobě obětavě starají nejen o starší generaci,
ale také se ve svém oboru vzdělávají,
aby své služby pro potřebné spoluobčany mohli provádět s co nejlepším
výsledkem.

Příspěvková organizace proto zahájila 1. ledna 2019 projekt s názvem Podpora zkvalitňování sociálních služeb
v organizaci Centrum sociálních služeb

Znojmo, příspěvková organizace. Pod
registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0
/17_071/0007627 je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním předmětem projektu je
rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb.
Cílem je inovace a tvorba metodických
materiálů ke Standardům kvality sociálních služeb a vnitřních pravidel v souladu s platnou legislativou. Doplňkovou
aktivitou bude vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních
službách. Datum ukončení projektu je
stanoveno na 30. září 2020. 
lp

Proměnili krev v naději
Pravidelní dárci krve stárnou
a noví přibývají pomalu. Motivovat je
má nová celostátní kampaň nazvaná
„450 ml NADĚJE“, do které se na výzvu
Nemocnice Znojmo zapojilo třináct
studentů ze střední školy GPOA Znojmo, kteří na konci roku darovali krev
jako prvodárci.
Další skupina studentů je připravena jít na transfuzní oddělení na kolektivní odběr krve koncem ledna.
Staň se prvodárcem! hlásal titulek
letáku, který na sociálních sítích nabádal mladé lidi k darování krve. Propagace si všimli studenti školy GPOA
Znojmo a sami udělali mezi sebou
na úctyhodnou akci nábor. Shodují se
v tom, že pro ně byla důležitá podpora

spolužáků. Z celé školy se jich sešlo
třináct a společně vyrazili do znojemské nemocnice. Byl mezi nimi i student, který čekal na své osmnácté
narozeniny, aby mohl krev darovat.
Transfuze totiž zachránila život jeho
bratrovi.
„V nemocnici nás překvapil neskutečně příjemný personál, který se o každého z nás staral,“ shodli se David, Víťa,
Kája a Valentýna, studenti maturitního
ročníku GPOA Znojmo.
Valentýna tak radí svým spolužákům, kteří se ještě rozhodují, zda se stát
dárcem krve: „Zkuste to, a nebojte se!
Zůstane ve vás dlouho naprosto skvělý
pocit, že vašich 450 ml naděje může
někomu zachránit život.“ 
lp

 Studenti prvodárci se zdravotními sestrami transfuzního oddělení. Mladí lidé si domů
odnesli diplom a odznak i věcné ceny věnované sponzory. Hlavní výhrou, mimo dobrého
pocitu, byl poukaz na výlet horkovzdušným balonem. 
Foto: Archiv GPOA Znojmo
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Gymnazisté sportovali
poprvé v Německu
Studenti znojemského Gymnázia Dr. Karla Polesného poprvé reprezentovali školu i město Znojmo
v německém Geislingenu na Školním
sportovním festivalu 2018.
Kromě pořadatelského německého gymnázia se ho zúčastnilo dalších sedm škol z Německa, Itálie, Rakouska, Francie a poprvé i z Česka.
Ve 48. ročníku mezinárodního klání soutěžilo 240 mladých sportovců
v trojboji. Dívčí a chlapecké týmy měřily své síly v plavání, atletice, házené
(dívky) a kopané (chlapci). Studentům
ze Znojma se dařilo nejvíce v plavání
a atletice a po započítání všech výsledků obsadily dívky celkově skvělé

4. místo. A chlapecký tým skončil s výbornou bronzovou medailí. „Rád bych
za vedení města pogratuloval všem
studentkám i studentům za úspěšnou
reprezentaci. Věřím, že bude mít pokračování. I nadále budeme podporovat aktivity, které mladé generaci
jednak umožňují žít aktivním a zdravým životním stylem, jednak přispívají
k rozšiřování obzorů,“ řekl místostarosta Blaha, který studenty a jejich
pedagogy přijal na radnici. Jeho slova
již předem potvrdilo město Znojmo
činem, kdy gymnáziu přispělo na pokrytí části nákladů spojených s účastí
na festivalu formou individuální dotace ve výši 40 000 korun. 
lp

Školství, společnost

Žáci vyrazí na veletrh
práce do Hollabrunnu
Zástupci tří znojemských základních škol vyrazí v lednu na Veletrh
práce a vzdělávání do Hollabrunnu,
kde se představují významní zaměstnavatelé, školy a další vzdělávací instituce z regionu, a to jak z rakouské,
tak i z české strany.
Veletrhu se zúčastní ZŠ Prokopa Diviše z Přímětic, ZŠ JUDr. Josefa
Mareše a ZŠ na nám. Republiky. Cílem vystavovatelů je ukázat mladým
lidem, kteří se ještě nerozhodli, jakým
směrem se ve svém dalším studijním
životě vydají, pracovní příležitosti

u zaměstnavatelů z různých oborů, a to
zábavnou a atraktivní formou. Veletrh
zaštiťuje LEADER Region Weinviertel
Manhartsberg. „Vzhledem k tomu, že
dlouhodobě podporujeme školství,
zkvalitňování vzdělávání a především
i jazykovou vybavenost žáků, schválila
rada na svém jednání úhradu nákladů
na dopravu žáků do Hollabrunnu. Je
dobře, že se žáci mohou podívat, jaké
jsou možnosti i za hranicemi,“ řekl
starosta Znojma Jan Grois. Náklady
na dopravu činí 21 000 korun a budou
hrazeny z rozpočtu města. 
pm

Seznamte se s Montessori
ZŠ Přímětice Montessori třídy
pořádají již od 9. ledna až do zápisu
do 1. ročníků 2019 MONTESSORI
NULTÝ ROČNÍK určený pro předškolní děti.
Jedenkrát za čtrnáct dní vždy
ve středu od 15.00 do 18.00 hod. je
připraven program, ve kterém se rodiče i děti seznámí s alternativní školní
docházkou. Děti zažijí aktivity z prak-

tického života a smyslové výchovy, tematickou přípravu na 1. ročník a různé
tvořivé aktivity. Program pro rodiče
zahrnuje představení vybraných pomůcek, pomoc při úpravě a tvorbě
učebních materiálů i diskuzi o Montessori pedagogice. Přihlásit se můžete
na celý nultý ročník nebo jen na jednotlivé dny a to na e-mailové adrese:
vlasta.valaskova@zsprim.cz. 
lp

ČÁRLI
 Poprvé se mezinárodního sportovního festivalu zúčastnilo i Česko a to zásluhou studentů Gymnázia Dr. K. Polesného – na snímku s místostarostou Janem Blahou (3. řada, 1. zprava). 
Foto. Archiv ZL

Budeme mít prvňáka,
nebo mu dáme odklad?
K dubnovému zápisu do prvních
tříd se musí dostavit všechny děti,
které nejpozději k 31. srpnu 2019 dovrší věku 6 let, včetně dětí, jejichž
rodiče z nejrůznějších důvodů uvažují
o odložení školní docházky.
Nad odložením školní docházky
by se měli rodiče zamyslet, je-li dítě
fyzicky slabé, často nemocné. Důvodem ke zvážení odkladu ale mohou být i probíhající zásadní změny
v rodině (rozpad rodiny, narození
sourozence, stěhování apod.). Pokud

máte pochybnosti, zda je vaše dítě pro
školu dostatečně zralé a připravené,
případně na toto téma vedete doma
dlouhé debaty s partnery nebo prarodiči, zveme vás do Rodičovské kavárny s tématem: Budeme mít prvňáka?,
která proběhne 21. února v 17.00 hod.
na ZŠ Václavské nám. S problematikou
školní zralosti vás seznámí a na vaše
případné dotazy budou odpovídat
například speciální pedagožka Petra Špačková a školní psycholožka
Eva Kneblová. 
lp
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Plemeno: kříženec bulteriéra | Věk: 1–1,5 roku
Čárli byl vrácen z náhradní péče a tak opět hledá domov, který by si
zasloužil. Je naučený čistotě, ale je dost žárlivý, proto ho doporučujeme
jako jedináčka a pouze ke zkušenému majiteli, který zná toto plemeno.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE
NĚMECKÝ JAZYK
soukromá výuka
Přímětice, tel. 739 825 328

Vyberte
košatého
krasavce
Správa Národního parku Podyjí
i letos spolupořádá anketu Strom
Znojemska. O váš hlas se v tomto ročníku uchází sedm zelených košatých
kandidátů.
Mezi nominovanými je i dvousetletý krasavec. Podpořit svého favorita můžete svým hlasem až do konce
března 2019. Do hlasování se zapojíte
vyplněním jednoduchého formuláře
na webové stránce Národního parku Podyjí (www.nppodyji.cz). K anketě Strom
Znojemska 2018 také najdete v Domě
umění výstavu, a to až do 26. února.  lp

 Ilustrační foto.

Plavání
ve Znojmě

Plavání pro veřejnost: Aktuální časy
možnosti plavání během ledna a února
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

Splnili si sen otevřením Balance.
Spojí ji s vinařskou turistikou
Před více než třemi lety založili
dva mladí nadšenci František Nahodil a Martin Vajčner společnost
NAVAJN s cílem podpořit a zatraktivnit vinařskou turistiku ve Znojmě.
A dařilo se. Do čtvrtého roku ovšem
vstoupí společnost jinak. „Naše profesní cesty se v dobrém rozešly. Martin se bude více věnovat výrobě vína
a já jsem si ponechal turistiku spojenou s vínem,“ říká František Nahodil.
S přítelkyní Petrou na konci minulého
roku zrekonstruovali městský prostor
na zlatém kříži Znojma. Díky jejich
nemalému finančnímu i pracovnímu nasazení, entuziazmu a s podporou města tak na Velké Mikulášské
vznikla nová kavárna Balance coffee
& wine.
Značka NAVAJN a turistické prohlídky
městem s degustacemi tak, jak jste je
s Martinem nastartovali, tedy končí?
Vinařské turistice se budu nadále
věnovat společně s nově otevřenou
kavárnou a vinným barem. Takže akce
pořádané v letošním roce si zájemci
mohou rezervovat na webovém portále NAVAJN. V příštím roce již budeme
fungovat pouze pod názvem Balance
coffee & wine.
Vlastní kavárna byla nutností posunout se dál, nebo osobní přání?
Představu vlastní kavárny s vinným barem jsme měli s Petrou už delší
dobu a také jsme cítili, že městu takový
podnik chybí. Intenzivně jsme hledali
vhodný prostor, ale nedařilo se. A až
jsme hledat přestali, naskytnul se najednou na Velké Mikulášské. Od prvního momentu jsme tajně doufali, že
se zadaří a jednou tady bude naše kavárna. To bylo v srpnu a v listopadu
jsme ji otevřeli.
Co tomu předcházelo?
V první řadě rekonstrukce, a to
dobrá, ale rychle provedená, protože
od prvního dne jsme platili nájem.
Museli jsme si vzít úvěr. Strach, jak
všechno zvládneme, máme přirozeně
větší, než kdybychom byli velcí podnikatelé, ale jsme mladí a výhodou
je, že jsme dostali od města nájemní
smlouvu na dobu neurčitou. Bylo třeba
udělat stavební, elektrikářské, topenářské a vodárenské úpravy, výmalbu
a zařízení interiéru, který jsme si sami
vymysleli. Pracovali jsme tady denně. Kamarádka znojemská umělkyně
Barbora Jedličková nám namalovala
obrazy, které zdobí stěny, ale zároveň

 František Nahodil s přítelkyní Petrou Vyskotovou ve své kavárně.

jsou prodejné. Pracujeme tady sami
a musíme si na sebe vydělat, ale hlavně – splnili jsme si sen.
NAVAJN se vždy podílel na zkvalitnění zdejšího turistického ruchu. Chystáte v tomto duchu i v Balance coffee
& wine nějaké aktivity pro veřejnost?
Každou zimu jsme v NAVAJN řešili problém s nedostatkem prostoru,
kde bychom mohli pořádat program
pro turisty, ale i místní. Do té doby, než
jsme otevřeli Balance coffee & wine,
kde k tomu členitý prostor přímo nabízí. Pojme až čtyřicet lidí. Chceme
tak turistům ukázat, že Znojmo není
ani v zimě nudným městem. A tak
pro místní i pro turisty tady budeme
přes zimu pořádat řízené degustace
vín od místních i zahraničních vinařů.
Od října do března minimálně dvakrát
měsíčně, podle zájmu.
A co v létě? Jste na hlavním turistickém tahu. Nebude vám chybět
zahrádka?
Letní turistiku máme už poměrně dobře nastavenou, a to na dvě až
tři akce týdně. Nejbohatší jsou měsíce červenec a srpen. Úzce spolupracujeme se Znojemskou Besedou, se
kterou budeme v tomto směru pokračovat, a to pravidelnými řízenými
degustacemi vždy ve středu v podvečer
na nádvoří Znojemského podzemí.
Program už je daný a během pár dnů
budeme spouštět rezervační systém
na webu navajn.cz. Není to jen pro
turisty, ale samozřejmě vítáme i místní a jejich přátele. Lidé nás najdou
i na akcích pořádaných městem Znojmem. O zahrádku usilujeme. Je šance
ji mít na dvorku v zadní části domu.

Foto: Archiv FN

Zatím jednáme s památkáři a městem
Znojmem. Zahrádka ale nebude hned.
Snad se nám podaří v tomto roce mít
aspoň malý stoleček s židličkou před
kavárnou.
Balance coffee & wine má neotřelou gurmánskou nabídku. Co vás
k ní inspirovalo a budou ji moci lidé
ochutnat i na akcích mimo kavárnu?
Všechny naše dovolené byly vždy
plánované do míst, kde jsou dobré zajímavé kavárny, bistra a vinárny. Hodně
jsme fotili všechno, co se nám líbilo,
a k našim poznámkám se teď vracíme.
Tak jsme třeba v pražských kavárnách
našli inspiraci, ze které vznikl náš ořechový chleba s rukolou a humusem.
Ten jsme si původně připravovali s Petrou, když jsme potřebovali rychlé
dobré jídlo. Podobně vznikl z inspirace
náš banánový chlebíček s arašídovým
máslem a granátovým jablkem. Snažíme se nešetřit na zákaznících, pracujeme s kvalitními surovinami a omezujeme nezdravý bílý cukr. Věřím, že
se tak k nám budou lidé za kvalitou
vracet. A podobné pokrmy, které formou bistra sami připravujeme, najdou
naši návštěvníci například na další
pokračující aktivitě, kterou je piknik
s degustací ve vinici. O tu bývá vždy
velký zájem.
Chystáte nějakou novinku?
Mám takový nápad. Rád bych se
sešel s Jiřím Ludvíkem a navázal spolupráci s hudebním festivalem, který
organizuje. Věřím, že by se vína, která
jsou součástí koncertů, dala dobře napárovat s naší drobnou gastronomií
a mohlo by vzniknout něco jako festivalový vinný bar.
Ľuba Peterková
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Teď mě zabij
ve znojemském divadle
Znojemskému publiku se dostane jedinečné příležitosti zhlédnout
na prknech městského divadla hru
Teď mě zabij, ve vynikajícím nastudování Městského divadla Mladá
Boleslav.
Není neobvyklé, že herci takzvaných oblastních divadel – tedy všech
mimopražských – bývají za své umění
oceňováni kritiky a aplaudováni diváky.
Lidé ovšem chodí do divadla nejčastěji
„na tváře“ známé z televizních obrazovek. A tak herci „na oblasti“, jejichž obličej se neobjevil v reklamě či seriálu, jsou
častokrát neprávem na chvostu zájmu
publika. Ovšem výkony herců ve hře
Teď mě zabij by ale rozhodně neměly

uniknout znojemské divácké obci. Divadelní kus z pera Kanaďana Brada Frasera
vypráví příběh rodiny žijící šťastně až
do osudového okamžiku, který zamíchá kartami a navždy jí změní životy.
Důležité však je nikdy neztratit naději.
Režisér Petr Mikeska vedl herce tak, aby
citlivě vystavěný scénář nespadl do kategorie srdcervoucí kýč. Vynikla tak
hlavní devíza textu – černý humor držící
pohromadě zkoušenou rodinu. Jak skvěle ji zahráli Roman Teprt, Milan Ligač,
Malvína Pachlová, Jan Hofman (j. h.)
a Lucie Matoušková uvidíte v Městském
divadle ve Znojmě 8. února od 19.00 hodin. Vstupenky jsou již v prodeji na TIC
(Obroková ulice).
lp

 Snímek z představení Teď mě zabij s hostujícím Janem Hofmanem.  Foto: A. Hladká Vašicová
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Jeden svět promítne
dokumenty z celého světa
Jeden svět – mezinárodní festival dokumentárních
filmů odstartuje 6. března
v Praze. Poté se rozeběhne
do dalších měst. Už poosmé
také do Znojma. Kino Svět
promítne vybrané snímky
od 14. do 22. března.
Jeden svět během dvaceti let vyrostl v největší dokumentární filmový festival
s tematikou lidských práv
na světě. Pořádá jej společnost Člověk v tísni. Snímky
propůjčuje regionálním organizačním týmům, které
tak přináší kvalitní doku Vloni byla hostem Jednoho světa ve Znojmě režisérmenty do dalších šestatřiceti ka Jana Počtová. Její snímek Nerodič patřil k publikem
měst České republiky. Fes- nejvíce hodnoceným. Získala za něho také hlavní cenu
Foto: Archiv JP
tival pracuje s širokou defi- české soutěže festivalu. 
nicí lidských práv, a proto
v programu vždy najdete nejen filmy uvedené na Jednom světě zdarma a leo politických kauzách a rozvojových gálně promítnout – nejen sobě, ale
tématech, ale i o sociálních otázkách, i svému publiku.
životním prostředí a životním stylu.
Regionální tým organizátorů
Každá projekce je obohacena Jednoho světa ze Znojemské Besedy
o diskuse se zajímavými hosty – reži- nabídne od 14. do 19. března v doposéry a režisérkami, hrdiny a hrdinkami ledních hodinách snímky pro školy
filmů, lidskoprávními aktivisty i čes- a od 19. do 22. března ve večerních
kými experty a expertkami. Součástí hodinách pro veřejnost. Podrobnosti
festivalu je také projekt Promítej i ty!, k programu přineseme v únorovém
díky němuž si můžete vybrané filmy vydání Znojemských LISTŮ. 
lp

Nevzdáme se, říká nejlepší střelec Marek Kalus
Nejlepší střelec a útočník mužstva
Marek Kalus říká: „Bude to těžké, nic
ale předem nevzdáváme!“
Jeho střelecká forma letos pomáhá
Orlům vítězit a sbírat body. Na ledě je
vidět na první pohled, technickými finesami ční nad ostatními. Český útočník
Marek Kalus prožívá v dresu Orlů povedenou sezónu a láká pozornost extraligových i zahraničních klubů. Sám však

 V akci. 

zůstává nohama na zemi. „Sice se snažím
sbírat branky a asistence, ale občas tam
z mé strany jsou ve hře individuální
chyby. Ztrácím puky, to pak se svým výkonem nejsem nějak extra spokojený. Je
to sice pěkné, že dávám góly, a lhal bych,
kdybych tvrdil, že mě to netěší. Jenže hokej je kolektivní hra celého týmu, a když
nevyhrajeme, tak jsou nějaké moje body
k ničemu,“ upozorňuje Kalus. Ten stejně

Foto.: Archiv HC Orli

jako spoluhráči vnímá silnou podporu
znojemského publika, které si pravidelně
nachází cestu do ochozů v hojném počtu a potvrzuje, že hokej je dlouhodobě
nejpopulárnějším sportem ve Znojmě.

„Fanoušci na nás pořád chodí ve velkém
počtu, musíme se jim za to odvděčit výhrami. Musíme se hlavně dostat do play-off, ať už přímo nebo z nadstavby,“
burcuje.
L. Peroutka

Sezóna vrcholí, znojemští
hokejisté bojují o play-off
Hokejová sezóna pomalu vstupuje
do své rozhodující fáze a nejdůležitější
zápasy ročníku před sebou mají také
Orli Znojmo.
Ti v mezinárodní Erste Bank
Eishockey Lize bojují o postup do vyřazovacích bojů v play-off. K tomu jim
můžete dopomoci osobně při některém
z domácích zápasů.
Znojmo se po nabitém vánočním
a novoročním programu, v němž paradoxně sbíralo body a výhry jen na hřištích soupeřů, touží i doma vrátit do staré známé vítězné formy. V základní

části EBEL mají na programu už jen
čtyři utkání, po nich se tabulka rozdělí
na horní a spodní šestici celků. Kluby
z horní šestky budou mít zajištěn přímý
postup do play-off, ty ve spodní šestce čekají klání o zbylá dvě postupová
místa. 
L. Peroutka
Rozpis utkání Orlů
Pátek 25. 1.
Neděle 27. 1.
Pátek 1. 2.
Neděle 3. 2.

Znojmo – Graz
Klagenfurt – Znojmo
Znojmo – Salzburg
Záhřeb – Znojmo
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích
města (Střelniční, Vlkova, Prašná,
Nová). Zavřeno do dubna.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek!
Zavřeno: listopad až březen.
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: říjen až duben Po–St,
Pá 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny české,
Medailérská tvorba J. T. Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.
CORNŠTEJN
zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až únor So, Ne
9.00–17.00, popř. dle dohody.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá
8.00–18.00, So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍST. CESTA
otevřena: říjen až duben Po 9.00–17.00,
Út–Ne 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do března.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135,
e- mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do dubna.
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.

Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
26. 1. NO A! – IMPROVIZACE
SIMONY BABČÁKOVÉ
Vánoční balíček 2019 – improvizace
Simony Babčákové vznikají přímo
před diváky. 19.00.
28. 1. Z POVÍDEK
MALOSTRANSKÝCH
Divadelní kus vycházející z díla klasika
české literatury Jana Nerudy. Odpolední
představení vhodné nejen pro seniory.
Výhodné vstupné 120 Kč. 15.00.
31. 1. ODVOLÁNÍ
Hra o osobní odvaze a nezávislosti
je studií charakterů, ale oplývá
i komickými situacemi.
Hrají: M. Táborský a F. Cíl. 19.00.
2. 2. PLNOU PAROU
Brilantní komedie plná záměn
a zmatků s laskavým smířením
na konci. Hrají: L. Vlasáková,
M. Etzler, J. Dolanský a další. 19.00.
5.–8. 2. ŘEKL BYCH NĚJAKEJ VTIP
A PAK BYCH UMŘEL SMÍCHY
Adventura z rozhraní světa dětského
a dospělého. V komedii určené
čerstvým „náctiletým“ pátrá skupina
dospělých po svých ztracených
dětech. Předplatné ZŠ2: 8.30, 10.30,
(10.45 jen 7. 2.).
8. 2. TEĎ MĚ ZABIJ
Příběh jedné rodiny, která žila šťastně
až do osudového okamžiku.
Hrají: R. Teprt, M. Ligač, J. Hofman
a další. 19.00. Více na stra. 13.
18.–22. 2. JAK VENDELÍN
S ČERTY VAŘIL
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný
jazýček. Předplatné ZŠ1: 8.30, 10.15,
(18. 2. také 14.00).
21. 2. VYHLÁŠENÍ ANKETY
SPORTOVEC OKRESU ZNOJMO
2018
Tradiční vyhlášení ankety Sportovec
okresu Znojmo za rok 2018
organizované Okresním sdružením
ČUS Znojmo. 18.00.

MĚSTSKÉ DIVADLO

26. 2. PENSION PRO SVOBODNÉ
PÁNY
Divadelní aktovka ve slavné úpravě
Jiřího Krejčíka. Komedie odehrávající
se v pokoji jednoho penzionu, kam si
nájemník přivede slečnu, čímž poruší
upjaté předpisy domovního řádu.
Hrají: P. Děrgel, M. Doležalová /
A. Fialová, L. Příkazský a další. 19.00.

Náměstí Republiky 20,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.

27. 2. PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen o ženách
a nejen pro ženy. Hrají: L. Vlasáková,

J. Dolanský, J. Hofman, D. Syslová /
E. Lecchiová a další. 19.00.
UPOZORNĚNÍ: Náhradní termín
představení Bláznivý Petříček je 15. 4.

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
18.–27. 1. JAZZFEST ZNOJMO
Různá místa ve městě – 12. ročník
jazzového koncertování v režii Hudby
Znojmo.
25. 1. ANDI WINDING
GROOVETET, Althanský palác, 19.00.
26. 1. JAZZ NA KLUZIŠTI:
ZNOJEMSKÝ POZOUNOVÝ
KVARTET, Kluziště Horní nám., 17.00.
27. 1. PETER LIPA A SVETLANA
RYMARENKO, Městské divadlo, 19.00.
24. 1. DAGMAR PECKOVÁ
A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Městské divadlo – koncert operní
divy. 19.00.
30. 1. HANA HOLIŠOVÁ A BIG
BAND NEW TIME ORCHESTRA
Městské divadlo – držitelka ceny
Thálie a vítězka show Tvoje tvář má
známý hlas vystoupí s New Time
Orchestra (náhradní termín z důvodu
nemoci zpěvačky za 5. 12.). 19.00.
8. 2. DAVID KOLLER – ACOUSTIC
TOUR 2018
KSC Dukla – koncert v rámci
zpěvákova tour (náhradní termín
za 21. 12.). 19.00.
28. 2. KAMELOT
Městské divadlo – brněnská folková
legenda s frontmanem Romanem
Horkým. 19.00.

VÝSTAVY
23. 11. – 3. 2. LÉTAJÍCÍ
DRAHOKAMY
Minoritský klášter – fascinující barvy,
tvary i vzory ve světě hmyzu, nerostů
a hornin. Výstava je koncipována
jako srovnání barevných vzorů
a kombinací na tělech hmyzu
a na horninách či minerálech.
18. 1. 2019 – 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.
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25. 1. – 7. 4. ROCKOVÁNÍ
Dům umění – pohled fotografů
před, na i za rockovou stage.
1. 2. – 17. 3. SVĚT KOSTIČEK
Dům umění – výstava české
stavebnice SEVA.
15. 2. – 26. 5. PLANÉ ROSTLINY
JAKO JÍDLO, KOŘENÍ A LÉK
Minoritský klášter – výstava založená
na vizuálním zážitku.

DALŠÍ AKCE
XXXIX. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Dolní sál Znojemské Besedy,
Masarykovo náměstí 22, Znojmo
vždy od 19.00 hodin
24. 1. „NEZNÁMÉ“ LUHY
NA JIŽNÍ MORAVĚ?
Přednáší: Antonín Reiter (JMM)
a Zdeněk Mačát (Správa NPP).
31. 1. ZMĚNY VE VNÍMÁNÍ
PODYJÍ NA ZÁKLADĚ TEXTŮ
CESTOVATELŮ V 19. STOLETÍ
Přednáší: Josef Černý (Gymnázium
Dr. K. Polesného).
7. 2. BÝVALÝ KLÁŠTER
PREMONSTRÁTŮ V LOUCE
U ZNOJMA PO ROCE 1945

Přednáší: Jan Kozdas (Znojmo).
14. 2. LOUCKÝ OPAT ŠEBESTIÁN
FREYTAG Z ČEPIROH (1533-1585)
A MĚSTO ZNOJMO
Přednáší: Petr Eckl (JMM).
21. 2. ROZSEKÁN NA KUSY ANEB
CESTA MARTINA HANSALA
Z DYJÁKOVIC DO AFRIKY
Přednáší: Martin Markel (FF MU Brno).
25. a 26. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE, Loucká 21 – další ročník
cestovatelského festivalu.
27. 1. O PRINCEZNĚ ANIČCE
Znojemská Beseda – cyklus Nedělní
pohádky ve Štukovém sále. Divadlo
Komedianti na káře. 15.00 a 16.30.
3. 2. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
filosofa Tomáše Pfeiffera. Info
na www.dub.cz. 17.00.
8. 2. LISTOVÁNÍ – LEGENDA H+Z
Znojemská Beseda, Štukový sál –
další díl cyklu scénického čtení.
17.00.
23. 2. JAROSLAV DUŠEK
KSC Dukla – beseda se známým
hercem. 17.00.

Nahlédněte za oponu
rockových koncertů
V mázhausu Domu umění můžete
od 25. ledna navštívit zbrusu novou
výstavu ROCKOVÁNÍ zachycující pohled několika regionálních neprofesionálních fotografů před, na i za rockovou stage.
Ve spolupráci
s rockovým klubem Boomerang
v Hlubokých
Mašůvkách byli
osloveni fotografové, aby sami
vybrali fotografie,
na kterých zachytili „živočišnou“
atmosféru rockových koncertů.
Návštěvník tak
na fotografiích
uvidí nejen účinkující muzikanty,
ale i fanoušky a okamžiky, které k rockovému koncertu patří.
K výstavě jsou v Domě umění připraveny také dvě doprovodné akce.
Ve středu 27. února v 17.30 hodin to
bude autorské čtení – frontman kapely
Ocelot Jindra Novotný představí svoji knihu Až na krev, ve které zachytil
nejen historii a život „českých“ Mo-

torhead – kapely Ocelot, ale i atmosféru
zdejšího malého rockového rybníčku.
Součástí večera bude autogramiáda
a knihu bude možné na místě zakoupit.
Na víkend 16.–17. března pak připravuje Jihomoravské muzeum
VINYL burzu.
Od 14.00 do 17.00
hodin si na ní budete moci koupit,
vyměnit nebo
prodat nejen LP
a SP vinyly, ale
také CD, časopisy i kuriozity
s hudební tematikou. K prodeji
nebo prezentaci
svých kousků si
můžete rezervovat stůl (max. 2)
na propagace@muzeumznojmo.cz
nebo na tel. 515 282 229, 737 260 892.
Ve r n is á ž v ý st av y R o ckov ání je připravena na čtvrtek 24. ledna
v 17.00 hod. v Domě umění. Můžete
se těšit na setkání s autory fotografií,
kytaru Miloše Dodo Doležala i pivní
osvěžení v režii Pivovaru U Šneka. Výstava potrvá do 7. dubna 2019. 
lp
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NENECHTE SI UJÍT
 LISTOVÁNÍ
Miroslav Zikmund slaví 100 let: Listování zahraje jejich knihy
Miroslav Zikmund – guru cestovatelů z legendární dvojice Zikmund – Hanzelka – oslaví letos
v únoru 100 let. Znojemská Beseda u této příležitosti nabídne
v dalším díle scénického čtení
LiStOVáNí cestopis s názvem Legenda Z+H. Na Znojemsku byl
slavný cestovatel patronem setkání přátel turistiky a cestování
CESTY, které pravidelně pořádal
Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice. V posledních letech setkání cestovatelů pokračují ve Znojmě festivalem CESTY SVĚTEM.
LiStOVáNí nyní ve Znojmě předvede cestopis Legenda Z+H, jehož autory
jsou skutečné legendy, Jiří Hanzelka a oslavenec. Popasovat se s knihami,
které více než po padesáti letech Miroslav Zikmund upravil, byla pro herce
Pavla Oubrama a Tomáše Drápelu (na snímku) opravdová výzva. Zvládli ji
s uměleckou bravurou a humorem, bez kterého se neobešla žádná z cest
slavné dvojice. Nový díl LiStOVáNí – Legenda Z+H – uvidíte ve Štukovém
sále Znojemské Besedy 8. února od 17.00 hodin.
lp
 KONCERTY
Žijte hudbou! Získáte skvělý zážitek a dobrou náladu
Do Znojma míří známé kapely i zpěváci. Někteří zde vystoupí až za několik měsíců, ale aby vám oblíbená hudba „neproklouzla mezi prsty“,
vstupenky můžete zakoupit již nyní. Možná se stanou i vhodným narozeninovým dárkem pro vaše blízké a přátele. Vybrat si můžete z nabídky
hudby různých žánrů, například:
20. února DERMACOL NO NAME ACOUSTIC TOUR, KSC Dukla. Vstupné:
590/490 Kč.
28. února KAMELOT, Městské divadlo. Vstupné: 300/280/260/150 Kč.
1. března KOLLÁROVCI – NEÚPROSNÝ ČAS, KSC Dukla. Vstupné: 380/350 Kč.
14. března KAREL PLÍHAL, Městské divadlo. Vstupné: 340/320/290 Kč.
6. dubna SPOLEČNÝ KONCERT – D. PECKOVÁ, HRADIŠŤAN, SPIRITUÁL
KVINTET, KSC Dukla. Vstupné: 850/750/670/570/490 Kč.
11. dubna JANEK LEDECKÝ, Městské divadlo. Vstupné: 590/550/490/250 Kč.
22. června MICHAL DAVID – OPEN AIR TOUR 2019, nádvoří Louckého kláštera. Vstupné: 590 Kč.
25.–28. července G. F. HÄNDEL: SAUL – ANDREAS SCHOLL a ADAM PLACHETKA, jízdárna Louckého kláštera. Vstupné: 1 490/1 190/890 Kč (sleva
10 % pro držitele Senior pasu).
21. listopadu LUCIE: EVOLUCIE TOUR 2019, zimní stadion. Vstupné:
990/890 Kč (prodej pouze v síti TICKETLIVE). 
lp
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Na florbal v pondělí přišla rekordní návštěva
V pondělí 14. ledna se ve znojemské sportovní hale odehrálo historicky první florbalové školní utkání. To
znamená, že do hlediště byli pozváni
žáci znojemských základních škol.
Viděli dohrávku 20. kola základní části
Tipsport Superligy, ve které domácí
TJ Znojmo LAUFEN CZ vyzvalo Sokol
Pardubice. Pořadatelsky mohou být
Znojemští naprosto spokojeni, atmosféra byla bouřlivá, děti si užily maskota Superfinálemana a hlavně přišla
rekordní návštěva! 672 fanoušků, to
je nové číslo, které stanovuje rekord
pro znojemský florbal na domácím
utkání. Bohužel znojemský A-tým
v tomto vypjatém zápase na body nedosáhl, výsledková tabule se nakonec
po přestřelce zastavila na skóre 8:9.
Znojemští nastoupili do utkání
rychlou brankou ve třetí minutě, když
se prosadil Jan Novák. Jenže Pardubice
během devíti minut první třetiny zcela
otočily zápas ve svůj prospěch a skóre
bylo až hrozivé – 1:5. Znojmo se ještě
v první části oklepalo a v závěru snížilo
díky přesné trefě Petra Čihala na rozdíl
tří branek.
Druhá třetina začala gólem hostů
a to nebylo na psychiku LAUFENU nic
příjemného. Ale Znojmo zabralo a odpovědělo dvěma brankami během čtyř
minut. Nejdříve se trefil obránce Horák
a poté Jiří Salava. Gólová nadílka pokračovala, podruhé v zápase se prosadil
hostující kapitán Zozulák a o třicet dva

 Utkání s Pardubicemi odehráli znojemští florbalisté v bouřlivém prostředí zcela zaplněné haly. 
Foto: eks

vteřin později snižoval také svým druhým zásahem Novák – 5:7. Ve 32. minutě padly celkem tři branky, tu poslední
vstřelil hostující Petr, jenž tak v polovině
duelu zkompletoval hattrick.
Znojemští se o pauze dobře připravili na začátek třetí periody, po dalších
trefách Filipa Horáka a Petra Čihala ve 42. minutě už prohrávali pouze
o jednu branku. Srovnat se jim ale nedařilo, dobrou příležitost k tomu měli
po vyloučení Oubrechta, jenže ani to
jim nepomohlo. Naopak dvě minuty před koncem odskočily Pardubice
na rozdíl dvou branek, a tak snížení

Jirky Salavy devět vteřin před koncem
už nemuselo hosty příliš trápit.
„Pokud budeme prohrávat po první třetině 2:5, těžko budeme zápasy
vyhrávat. I přes zlepšený výkon ve zbytku utkání jsme prohráli zaslouženě,“
komentoval zápas hraný netradičně
v pondělí dopoledne trenér Znojma
Karel Virgl. Jeho svěřenci mu pak příliš
radosti neudělali ani v neděli ve Vítkovicích, kde podlehli 5:10, a dál zůstávají
na posledním místě tabulky.
Více radosti znojemskému florbalu
přinesla účast na mládežnických turnajích. Hned na Nový rok, tedy 1. ledna, se

znojemská výprava vydala do švédského Goteborgu, kde se každoročně koná
největší florbalový turnaj světa – Gothia Cup. Letošní ročník napsal krásný
příběh pro znojemské starší žáky, kteří
v kategorii B13 získali zlato! Krom již
několikrát zmiňovaného zlatého výběru, se na Gothia Cup vypravily další
2 týmy TJ Znojmo LAUFEN CZ, konkrétně chlapci B12 a chlapci B15.
Nejmladší výprava s trenéry Kučerou a Pechurou vypadla v osmifinále
s pozdějším vítězem celého turnaje,
českými Panthers Praha. Samotným
úspěchem byl postup do Play-Off A ze
šestičlenné skupiny z druhého místa!
Konečné pořadí pro naše nejmladší bylo sdílené 9. místo z celkových
49 týmů.
Nejstarší znojemský tým, dorostenci, předváděl ve skupině výborné
výkony a skončil na prvním místě,
i přesto, že v některém utkání museli
hrát pouze na 9 hráčů. V osmifinále si
však vybrali daň se střeleckou smůlou
a bohužel vypadli.
Nejúspěšnější tak byl celek
do 13 let, který dovezl zmíněné zlato.
Na Prague Floorball Cup, který se
hrál souběžně s Gothia Cupem, vyslalo Znojmo tři své týmy – elévy, starší
žákyně a dorostenky. Této výpravě se
nakonec podařilo dovézt dvě medaile,
o které se postaraly starší žákyně a dorostenky. Všechny tři týmy zde skončily
s kladnou bilancí výher a proher.  pan

Fotbalisté v Tipsport lize získali jen bod
Zimní přípravné období si zpestřili fotbalisté 1. SC Znojmo účastí
v Tipsport lize. Ve skupině, která se
hrála na umělé trávě v Brně, měli
domácí Zbrojovku, Táborsko a slovenskou Nitru.
V prvních dvou duelech byl poločas vždy vyrovnaný. S Brnem 2:2 a s Táborskem 1:1. Po přestávce, kdy trenér
Leoš Kalvoda vždy kompletně obměnil
Kádr 1. SC Znojmo
na soustředění v Chorvatsku
Brankáři: Buček, Atanackovič
Obránci: Helísek, Cheredea, Malár,
Avdič, Dramé, Krčík, Cihlář.
Záložníci: Štrombach, Lacko,
Marciuš, Kokorovič, Moravec,
Kučera, Ordoš, Hlůže, Mudra.
Útočníci: Martínek, Beganović, Teplý.

sestavu, však Znojemští pokaždé třikrát
inkasovali a prohráli s Brnem 2:5 a s Táborskem 1:4. V duelu s Nitrou se ujal vedení slovenský tým, pak ale Znojemští
třemi góly zápas otočili. Na výhru to ale
nestačilo. Totéž se totiž povedlo i Nitře
a Znojmo tak nakonec zachraňovali
remízu 4:4 gólem v poslední minutě,
o který se postaral Teplý. Po posledním
duelu Tipsport ligy odjeli fotbalisté
1. SC Znojmo na soustředění do Chorvatska. Tam podlehli Lokomotivě Záhřeb 1:3.
Novými tvářemi znojemského
týmu jsou brankář Marko Atanackovič, Švéd se srbskými kořeny, a chorvatští středopolaři Marko Marciuš
a Ed Kokorović. Naopak na hostování
do Jihlavy odešel gólman Vlastimil
Veselý. 
eks

 Chorvatský záložník Marciuš (v rozlišovací vestě) se jeví jako nejvýraznější posila Znojma
pro jarní boje ve druhé nejvyšší fotbalové soutěži. 
Foto: eks
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