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Na fesval Jeden svět do kina Svět!

 Tomáš Etzler v Afghánistánu. Od reportáže ho neodradila ani ruka v sádře, ve které držel kameru.

Tomáš Etzler, novinář a zpravodaj České televize zahájí 10 . dubna
ve Znojmě 15. ročník Mezinárod-

ního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.
Z Číny se s publikem v kině Svět spojí

Foto: Archiv T. Etzlera

prostřednictvím skypu. Znojemským
LISTŮM poskytl exkluzivní vyjádření.
Program a více info na str. 8 a 9.
lp

Ve Znojmě budou Brány památek dokořán
Mimořádné prohlídky pivovaru a kláštera, tak jak je neznáte
Jen tři města na jižní Moravě – Boskovice, Dolní Kounice a Znojmo –
se připojila k nové iniciativě Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska Brány památek dokořán.
Jde o aktivitu, jež má u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel,
který se pravidelně slaví 18. dubna,
umožnit veřejnosti prohlídku významných památek. Znojmo pro tuto příležitost vybralo dva velké celky, které – ač
tvoří ve městě dominanty svého druhu – mnoho lidí zná pouze zvenčí. Jde
o klášter v Louce a pivovar v centru
města. Předpokládá se tedy, že mnozí
zájemci si ve dnech 13. a 14. dubna rádi
prohlédnou oba komplexy zevrubně,
včetně interiérů. Premonstrátským klášterem Louka bude návštěvníky provádět
správce areálu. Průvodci pivovarem bu-

dou mladí architekti, absolventi Fakulty
architektury VUT Brno, kteří se problematikou pivovarského areálu zabývali
ve svých studentských pracích a dobře
téma znají. Komentované prohlídky

 Klášter v Louce.

se uskuteční od 9.00 do 17.00 hodin,
a to vždy každou celou hodinu po oba
dny. Podrobnosti o současnosti i budoucnosti areálu znojemského pivovaru
přinášíme na straně 6.
xa
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Miliony jdou
kultuře i sportu
Na podporu kultury ve Znojmě jdou
letos téměř 2 miliony korun, na sport
přes 4 miliony. Rozhodla o tom Rada
města. Dotace nad padesát tisíc korun
ještě musí schválit zastupitelstvo. K výši
jednotlivých dotací se vyjádřila jak příslušná komise, tak příslušný odbor.
„Více jsme se
zaměřili na oddíly,
které se věnují dětem a cestovnímu
ruchu. Nově dostalo dotaci občanské
sdružení Umění
do Znojma, které
úzce spolupracuje
se Znojemskou Besedou i Nadační fond
sv. Hypolita, a to na vybavení interiéru
výstavního sálu muzejní expozice Velká
Morava na Hradišti,“ vysvětluje starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel (na snímku)
a dodává: „Sportovní kluby, které za sebou mají viditelné úspěchy nejen u nás,
ale i v zahraničí, si zcela logicky zaslouží vyšší podporu, než jakou obdrželi
v minulém roce.“
zp

Heinz boduje
Nová posila druholigového fotbalového týmu Znojma útočník Marek
Heinz hned při svém debutu zabodoval. Bývalý reprezentant rozhodl
hattrickem o výhře Znojma 3:0
nad Karvinou.
Zároveň vyzdvihl
úspěšnou práci
celého fotbalového týmu. Jedním
gólem také přispěl k vítězství
nad slavnými vršovickými Bohemians. Pětatřicetiletý
Heinz má na kontě 30 reprezentačních
zápasů a pět branek. Hrál například za
Hamburk, Bielefeld nebo Nantes. lp
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SENIORPOINT
OTEVŘEN JINAK
Kontaktní místo SeniorPoint Znojmo v budově městského úřadu
na náměstí Armády má od 1. dubna jinou otevírací dobu. Aktuálně je otevřeno tři dny v týdnu:
St 9.00–12.00, Čt 9.00–12.00,
Pá 9.00–12.00.
GARÁŽE PIVOVARU POPRVÉ
OŽIVÍ DESIGN
Industriální podoba pivovaru
v centru města poslouží jako
originální kulisa akce Design
do Znojma, kterou v prostorách
pivovarských garáží chystají poprvé pracovníci Znojemské Besedy.
Hlavními aktéry dvoudenní autorské tvorby bude asi padesátka
mladých návrhářů a designérů
z celé republiky, kteří přijedou
do Znojma představit své umění.
Obdobné setkání umělců a obyvatel měst úspěšně běží v Praze
a v Brně.
INFORMAČNÍ DEN O PRÁCI
V RAKOUSKU
Okresní hospodářská komora
Znojmo ve spolupráci s Rakouským odborovým svazem ÖGB,
Městem Znojmem, Městem Retz
a Úřadem práce zvou veřejnost
na Informační den o práci v Rakousku. Seminář se uskuteční
ve čtvrtek 4. dubna od 16.00 hod.
na Úřadu práce ČR, nám Svobody 8, Znojmo (boční vchod).
Přednášet budou rakouští experti na pracovní právo včetně
Josefa Mukstadta, ředitele Úřadu
práce Hollabrunn. Účast na akci
je bezplatná! Počet míst je omezen. Více info na tel. 515 224 723.
DOMOV VYMALOVALI VĚZNI
Nový objekt, který začne sloužit
devíti desítkám lidí v příštích měsících, ale i stávající zařízení Domova
pro seniory voní novotou. Správa
nemovitostí města Znojma vymalovala na padesát bytů stávající
budovy U Lesíka. Práce provádějí
odsouzení z Věznice Znojmo, což
přináší nezanedbatelné úspory.
Na jednom bytě se ušetří asi čtyři
tisíce korun. Celková úspora činí
75 tisíc korun, které mohou v Domově pro seniory věnovat na jiné
účely.
SLEVA NA ODPADECH
Mezi městem Znojmem a vedením obce Únanov probíhají
jednání o slevě z ceny za uložení odpadu, který Znojmo vozí
na únanovskou skládku. Ročně
jde o 6000 tun.

Klapou vám dlaždice pod nohama?
Volejte na číslo 515 216 222
Na opravu chodníků je v městském rozpočtu pro letošní rok připraveno pět a půl milionu korun. O tom,
že je potřeba vyspravit alespoň dílčím
způsobem desítky metrů chodníků,
není třeba vést dlouhé diskuze.
Počasí opravám a stavbám obecně
zatím příliš nepřálo, pracovníci Správy
nemovitostí města Znojma však už
opravili části chodníků na Obrokové
ulici, pustili se do oprav na Průmyslové

Opravy chodníků
za 5, 5 milionu korun z peněz
za prodej městských bytů.
a Holandské ulici a zmizel i propad před
školou na Václavském náměstí.
Co dál? Peníze jsou sice připraveny
hlavně na drobnou údržbu, ale zkrátka
nepřijde ani jedna větší investiční akce.
Ve velmi špatném stavu byl totiž hojně
využívaný podélný chodník kolem silnice na Pražské ulici, a to od zastávky
u Telecomu po zastávku u Billy. Již
v polovině března tam začaly práce
na celoplošném předláždění. Provádí
je firma Alpine CZ a hotovo má být
na konci tohoto měsíce. Nový pohodlný chodník přijde městskou kasu
na 1,7 milionu korun.

Lokální opravy a údržba chodníků spolkne tedy
v letošním roce asi tři a půl
milionu korun. Je to částka,
která by měla vystačit na to,
aby se zlepšila pochůznost míst, jež lze označit
za kritická. Počítat se ale
musí i s běžnou údržbou
po zimě, jako je vysprávka
výmolů, uvolněné dlaždice
a podobně. Na kompletní
předlažby celých chodníků peníze bohužel nevystačí.
I tak se ale dá udělat pro pohodlí
a bezpečnost chodců mnoho. Na kritická místa upozorňují kompetentní
pracovníky radnice také strážníci Městské policie, kteří při svých pochůzkách
projdou celé město a mohou označit po
opravách volající místa. Aby zmapovali
situaci, vydávají se samozřejmě do terénu také pracovníci odboru investic
a správy nemovitostí.

Kdo jiný by ale měl o klapajících
dlaždicích a propadech v chodnících
vědět víc než ten, kdo se jim denně
vyhýbá. Příslušní referenti tedy uvítají podněty občanů, kterým rozbitá
dlažba znepříjemňuje život v různých
koutech města.
Už dnes se ví, že opravovat je třeba
na Dukelské, Loucké a Smetanově
ulici, na Divišově náměstí i na náměstí
Svobody. Je ale jistě i řada dalších problémových míst.
xa

Chcete-li, aby se na seznam opravovaných chodníků
dostal i ten váš, telefonujte na číslo
515 216 222 – Veronika Kloudová,
e-mail: veronika.kloudova@muznojmo.cz
nebo 515 216 133 Petra Holíková,
e-mail: petra.holikova@muznojmo.cz.

Dvě stavební ﬁrmy odmítly zakázku na revitalizaci
městského parku. Na řadu přichází tře.
S úplně novou situací se v těchto
týdnech setkala znojemská radnice.
Dvě stavební firmy, které ve výběrovém řízení na revitalizaci střední části
městského parku podaly nejnižší nabídky, před podpisem smlouvy odmítly zakázku realizovat. To se ještě
ve Znojmě nestalo. Situaci musela vyřešit městská rada.
Kuriózní situaci musela na svém
posledním zasedání řešit Rada města
Znojma. Na konci ledna vyhlásila vítězem výběrového řízení na revitalizaci
střední části městského parku firmu
DEMSTAV Group s.r.o. Firma znojemské radnici při výběrovém řízení
nabídla, že provede práce za polovinu
předpokládané ceny. Když s ní radnice
chtěla podepsat smlouvu o dílo, firma
v únoru radnici sdělila, že zakázku sice
vyhrála, ale realizovat ji nehodlá. Podle
zákona o veřejných zakázkách proto
radnice vyhlásila vítězem výběrového
řízení firmu HANEVA, která se umístila na druhém místě. Také v tomto pří-

padě se situace opakovala. Firma dílo
za nabízenou cenu odmítla provést.
„Je to opravdu velmi neobvyklé.
S ničím takovým jsme se nikdy nesetkali. Ať mi někdo říká, že české
stavebnictví je v krizi,“ kroutil hlavou
starosta města Znojma Vlastimil Gabrhel před zasedáním městské rady.
Veřejnou zakázku na revitalizaci
městského parku, tj. celkovou
obnovu inženýrských sítí, povrchů, mobiliáře a veřejného osvětlení začal odbor investic a správy
majetku připravovat v listopadu
loňského roku. Zakázka byla
vyčíslena na necelých sedm milionů korun bez DPH. Firma SATES
ČECHY provede práce přibližně
o 2,4 miliónu korun levněji.
Rada jednala o tom, zda vypsat
nové výběrové řízení, nebo do třetice
vyhlásit nového vítěze. Nakonec se

rozhodla pro druhou variantu a rozhodla, že revitalizaci provede třetí
firma v pořadí – společnost SATES
ČECHY z Telče. Než radní přijali toto
usnesení, vyslechli vedoucí odboru
investic a správy nemovitostí, která
v posledních dnech se společností
SATES ČECHY komunikovala. Firma potvrdila, že její zájem o zakázku
ve Znojmě nadále trvá.
„Vyhlášení nového výběrového řízení by bylo daleko horším řešením.
Jednak by celou revitalizaci, na kterou
navazuje výsadba zeleně, zbytečně prodloužilo, jednak bychom stejně nikde
neměli záruku, že se situace s nízkou
nabídnutou cenou a následným odstupováním nebude opakovat. Na druhou
stranu je pravda, že ani naše včerejší
rozhodnutí neznamená definitivní tečku za celým případem. Dokud nebudeme mít podepsánu smlouvu o dílo,
tak pořád platí, že stále nemáme dodavatele,“ komentoval kuriózní situaci
starosta.
mp
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Znojmo hledalo inspiraci v Poysdorfu,
kde nechávají otevřený sklípek
Pracovní setkání v rakouském
Poysdorfu, které se konalo za účasti podnikatelů, zástupců občanských
sdružení a organizací pracujících
v cestovním ruchu a Znojemské Besedy, bylo pro českou stranu velmi
inspirativní. Organizátorsky velice
kvalitně zajištěná akce Lukášem Davidem z REMO–Agency dovolila nejen
nahlédnout do fungování destinačního
managementu v Rakousku, ale nabídla
i oboustrannou diskusi nad tématem,
jak vzájemně lépe spolupracovat.
Cílem setkání byla centrála cestovního
ruchu Weinviertel Tourismus, která patří mezi velmi dobře fungující organizace, což je umožněno nejen příspěvky
od Dolního Rakouska či provizemi, ale
z převážné části evropskými dotacemi.
Ukázaly se velké rozdíly v tom, jak k destinačnímu managementu přistupuje
rakouská strana, a jak česká. Zatímco
v organizaci Weinviertel Tourismus
pracuje dvacet lidí, v jihomoravské centrále cestovního ruchu, která obhospodařuje daleko větší území, není ani poloviční počet zaměstnanců. Ve Znojmě
pak taková „sekce“, která by se věnovala
pouze destinačnímu managementu,
chybí úplně. Pro Znojmo i Poysdorf
je společným znakem blízkost hranic.

STALO SE
NOVÉ STRÁNKY
Webové stránky www.znojmo
–mestozelene.cz k projektu znoj–
emské radnice Znojmo – město zeleně jsou spuštěny. Odkaz na ně je
již umístěn na titulní stránce webu
města www. znojmocity.cz.
STÁNKOVÝ PRODEJ
NA VINOBRANÍ
V úterý 2. 4. začal prodej míst pro
stánkový prodej na Znojemské historické vinobraní 2013. Podrobné
informace a podmínky jsou umístěny na webu města znojmocity.
cz nebo je zájemci získají u Svatavy Růžičkové (tel.: 515 216 223),
svatava.ruzickova@muznojmo.cz

 Co se v Rakousku také velice dobře daří, je propojení cestovního ruchu s vinaři. Prakticky běžné je spojení turistického informačního centra s vinotékou, nabízející vína zdejších
Foto: zp
vinařů.

Společným problémem je i jazyková
bariéra. Z české strany je brzdícím faktorem, dle názoru rakouské centrály,
také malá aktivita a zájem. Setkání bylo
nesmírně inspirativní, proto je nutné
ve sbírání zkušeností i nadále pokračovat. A to zejména ve chvíli, kdy se Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo
zrušit pobočku CzechTourism ve Vídni.
Poysdorf s necelými 6 000 obyvateli
má 25 sklepních uliček a dohromady

1 000 sklepů. Zajímavostí je, že v každé
sklepní uličce je minimálně jeden sklípek, který je po celou dobu otevřený.
Je tam ceník a kasička a návštěvník
má možnost koupit si víno, minerálku,
oříšky či müsli tyčky. Nikdo sklípek nehlídá. Ztráty jsou minimální, naopak se
vinaři setkali s vřelým názorem veřejnosti, že jim projevují takovou důvěru.
Velmi si zde zakládají také na lokálních
produktech.
zp

Nestabilní podloží turisty do adrenalinového
podzemí nepus. Zam.
Otevření nových adrenalinových
tras ve Znojemském podzemí, ke kterému mělo dojít na konci března, se
odkládá. Nové trasy jsou již vybudovány, ale podle geostatiků ze specializované firmy UNIEGEO jsou příliš
nebezpečné. Z výsledků geologické
dokumentace vyplývá, že experti na-
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lezli v podzemí sedmnáct rizikových
míst. Podle specialistů horninový masiv vykazuje vysoký stupeň alterace
(poškození) a je podivuhodné, že v tak
enormně alterovaném horninovém
prostředí a pod městskou zástavbou
nedochází k závalům. „Na doporučení
geostatiků musíme kvůli zvýšení bez-

 Figurínu bednáře najdou návštěvníci podzemí v expozici o vinařství, přímo pod budovou městského úřadu.
Foto: zp

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Labyrint chodeb pod centrem
Znojma má v současné době přibližně 30 kilometrů chodeb. S jeho
zpřístupněním začala znojemská
radnice v sedmdesátých letech
minulého století. Svým rozsahem
dnes patří Znojemské podzemí
k největším bludištím ve střední
Evropě. Jihomoravský kraj zařadil
Znojemské podzemí mezi TOP 3
turistické cíle jižní Moravy. Nové
adrenalinové trasy mají do Znojma přilákat ještě více turistů.
pečnosti adrenalinových tras horninový masiv dodatečně vyztužit,“ říká
mluvčí znojemské radnice Zuzana
Pastrňáková. „Turisté si tak na prohlídku nových adrenalinových tras
pod Znojmem budou muset přibližně ještě tři měsíce počkat,“ doplnila
mluvčí. Vybudování nových adrenalinových tras s rozdílnou úrovní obtížnosti přijde znojemskou radnici
přibližně na 7 milionů korun. Pětaosmdesát procent nákladů pokryje
dotace z Evropské unie.
tz

NOVÉ CYKLOCENTRUM
V prostorách Staré Vodárny
U Obří hlavy je nově otevřeno
1. Mezinárodní cykloturistické
centrum služeb a informací v ČR.
Otevřeno: duben–červen (So–Ne
9.00–19.00), červenec–srpen (Po–
Ne 9.00–19.00), Září–říjen (So–
Ne 9.00–19.00). Více info na tel.:
608 736 135, 722 937 756 e–mail:
cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz
SVĚTOVÝ DEN VODY POSEDMÉ
Sedmé setkání u příležitosti Světového dne vody uspořádala Vodárenská akciová společnost, a.s.
divize Znojmo v minulých dnech
v Louckém klášteře. Přítomní si
vyslechli příspěvky, které mimo
jiné pojednávaly o zajištění kvality
pitné vody pro Znojmo, možnostech financování infrastruktury,
dotacích z operačního programu
Životní prostředí aj. Měli také možnost prohlédnout si vozový park
provozu vodovodů a seznámit se
s nabídkou služeb.
ROTARIÁNI VYTANCOVALI
FINANČNÍ POMOC
Rotary klub Znojmo daroval Oblastní charitě Znojmo 25 000 korun
na provoz automobilu, který slouží
k dopravě osob upoutaných na invalidní vozík. Rotary klub Znojmo provoz automobilu podpořil
z výtěžku plesu, který uspořádal
v lednu tohoto roku. „Velice si této
podpory vážíme a chtěli bychom
RC Znojmo poděkovat za darovanou částku,“ uvedla vedoucí
Osobní asistence Markéta Bílková.
PETICE
Na znojemskou radnici přišla petice nesouhlasící s revitalizací městského parku iniciovaná Petrem
Lazárkem. Jejím obsahem se bude
zabývat zastupitelstvo.
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Městský úřad informuje

ZMĚNA BESEDY
MUDR. HNÍZDILA
Pro velký zájem se beseda s MUDr.
Janem Hnízdilem přesouvá do větších prostor, a to do Štukového sálu
v Louckém klášteře (ze Štukového
sálu ve Znojemské Besedě). Datum
a čas zůstávají stejné, 4. 4. v 18.00 hod.

Hájenka na Kuchařovické ulici je na prodej
Do hájenky na samém okraji Znojma se mohou vbrzku nastěhovat zájemci o tento způsob bydlení nebo trávení
volného času. Město Znojmo totiž nabízí k prodeji budovu s nádvořím a také
s přilehlou zahradou na Kuchařovické
ulici po levé straně od Znojma v nejniž-

ší části komunikace. Podle územního
plánu jsou pozemky součástí plochy
pro bydlení. Proč se objekt prodává?
„Příspěvková organizace Městská zeleň
pro něj nemá využití a budova i její
okolí jsou neudržované a chátrají,“ potvrdil Znojemským LISTŮM ředitel

NEPŮJDE ELEKTŘINA
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude
přerušena dodávka energie.
Dne 4. 4. od 7.00 do 17.00 hod.
Dne 8. 4. od 7.00 do 17.00 hod.
ZNOJMO. Část obce: Konice a Popice. Vypnutá oblast: Konice a Popice –
celé obce. Odběratelská trafostanice
Konice – ZD (č. 620356)
ZAVŘENÝ BAZÉN
V sobotu 13. 4. bude od 9.00
do 18.00 hod. uzavřen bazén
v Městských lázních Znojmo. Důvodem jsou závody mládeže Aprílová
vlnka města Znojma v plavání.
HLEDÁME PŘÁTELE K DĚTEM
Kdo by se chtěl zapojit do programu
Pět P Dobrovolnického centra ADRA
Znojmo, který pomáhá dětem,
může se 7.–8. dubna zúčastnit výcviku nových dobrovolníků. Více info
Adéla Bartesová, e–mail: adela.bartesova@adra.cz, tel.: 734 171 306.
ZRUŠENÉ PŘEDSTAVENÍ
Z důvodu nemoci se přesouvá zrušené představení Mlýny, pražského divadla Sklep, ve znojemském divadle
na 16. května. Zakoupené vstupenky
budou platit pro náhradní termín.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert ( Vídeňská třída, tel.:
515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00,
So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00,
Interspar (Brněnská ul., tel.:
515 223 616): Po–So 9.00–20.30,
Ne 9.00–20.00, Kaufland (Jarošova ul., tel.: 515 224 053): Po–Ne
8.00–20.00, Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.: 515 244 644): Po–So
7.15–19.15, Ne a svátky 8.00–20.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Stará nemocnice (Vídeňská 8, tel.:
515 215 603) 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
Ve Znojmě není zubní pohotovost.
Informace podle rozpisu služeb
zubních lékařů na tel. 515 215 222.
So ne, svátky 8.00 – 13.00 hod.

 Hájenka

Foto: xa

organizace Radoslav Habrdle. Oznámení o záměru prodeje nemovitosti je
vyvěšeno od začátku dubna na úřední
desce Městského úřadu ve Znojmě.
Zájemci se tam dozvědí, že orientační
cena, stanovená na základě znaleckého
posudku, je milion a půl korun. Prohlédnout hájenku si potenciální kupec
může po telefonické dohodě s pracovníkem radnice (515216207).
xa

V Louckém klášteře bude i zázemí pro spolky
Mimořádné úsilí věnuje vedení
města Znojma otázkám, které souvisejí
s budoucností Louckého kláštera. Jak
zdůraznil starosta Vlastimil Gabrhel,
je to velké sousto, které převzala současná radnice od svých předchůdců.
Lákavá představa, že tak velký areál získá město od státu zcela zdarma,
svého času zřejmě zastínila skutečnost, že příslušná smlouva obsahuje
také klauzuli, která nakládání s nově
nabytým majetkem časově drasticky limituje. Po celých dvacet let totiž
nesmí objekt ani jeho části změnit
majitele.

Hledat investora, který by byl
ochoten vložit do rekonstrukce
a úprav areálu miliardu korun, aniž by
měl stoprocentně zajištěno, že majetek
přejde do jeho vlastnictví, je samozřejmě sisyfovská práce.
„Kritika opozičních znojemských
zastupitelů, kteří hýří nápady, ale realitu neakceptují, je pouhou politickou hrou. Stejně nekonstruktivní je
konstatování Ministerstva financí,
že město nemělo klášter přebírat,
když v pokladně nemá na jeho opravu. Jednáme zatím dál s úředníky
i s politickou reprezentací a hledáme

schůdnou cestu,“ konstatuje starosta
Znojma. To ovšem neznamená, že
se do Louckého kláštera neinvestuje.
Důkazem je probíhající oprava konírny. Radnice v ní chce nabídnout
zázemí například společenským organizacím nebo občanským sdružením, která se zabývají sociálními
záležitostmi nebo pracují s mládeží
v oblasti kultury.
V renovovaných prostorách kláštera se bude v příštích měsících konat
také více kulturních akcí než dosud.
Cestu si tam umělci i publikum jistě
najdou.
xa

Vlkova věž se mění na infocentrum vinařské turisky
Ochutnávky vína na vyhlídce věže,
speciální vinný bar, možnost zakoupit si lahev špičkového vína i v neděli
a o svátcích a hlavně nepřeberné množství informací o vinařství. To vše najdou
návštěvníci ve Vlkově věži, kde je zřízeno nového informační centrum. Po létech v ústraní tak nepřehlédnutelná
památka města dostává nový rozměr.
Od 6. dubna se její prostory mění
na Informační centrum VOC Znojmo
pro všechny vyznavače vinařské turistiky. Ti v novém informačním centru najdou množství informací o vinařstvích
a vinařských akcích, a to aktuálních
i těch připravovaných, ochutnat budou
moci z bohaté nabídky VOC vín a k dispozici jim bude i vyhlídka z věže.
„Prioritou informačního centra
VOC Znojmo – Vlkova věž ale nebude
prodej VOC vín, ale podpora vinařského turistického ruchu. Návštěvníkům
poskytneme nejčerstvější aktuální in-

formace o otevření sklepů jednotlivých
vinařství ve Znojmě a blízkém okolí

 Jako maják v moři informací o vinařství
na Znojemsku se pro vyznavače vinařské
turistiky stává Vlkova věž se svým infocentrem.
Foto: FK

včetně podrobných informací o všech
vinařských akcí, které budou vinaři
pořádat,“ popisuje František Koudela,
předseda VOC vín a duchovní otec
nového informačního místa.
Přidanou hodnotou infocentra
bude drobný prodej VOC vín a ochutnávky, které se budou konat třikrát
denně na vyhlídce věže. „Připraveni
jsme i na návštěvníky, kteří nebudou
chtít stoupat do věže. Nabídneme jim
ochutnávku u našeho speciálního
vinného baru v přízemí. Jde o unikát,
druhý v České republice, který dokáže
udržet otevřenou lahev vína po dobu až
čtrnácti dní, aniž by víno ztratilo na své
kvalitě,“ vysvětluje František Koudela.
Nové informační centrum vzniklo
za vydatné podpory Znojemské Besedy,
Města Znojma a Jihomoravského kraje
i osobního nasazení lidí v čele s milovníkem vín, sommeliérem a odborníkem
na VOC vína Františkem Koudelou. lp
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Invesce do Městské policie
pomohou slušným občanům
Strážníci Městské policie si získávají
respekt občanů svým úsilím chránit
jejich bezpečnost i majetek. Vedení
města vyžaduje, aby byla jejich práce stále efektivnější. Tomu odpovídá
i pozornost, již věnuje organizačním
i finančním otázkám, které souvisejí
s prevencí kriminality i se zajišťováním
pořádku.
Vloni i v letošním roce se v rozpočtu
města myslelo více než předtím na investice, které zjednoduší a především
zkvalitní práci městské policie. Evidence,
kterou strážníci o jednotlivých případech vedou, byla až dosud schraňována
v nepraktické a nevyhovující listinné
podobě. Vzhledem ke zkušenostem,
které s řešením tohoto problému mají
v jiných městech, schválila rada města
nákup ověřeného programu IS MP
Manager, což je software šitý na míru
právě městské policii. Místo dosavadního
časově i finančně náročného papírování
budou strážníci potřebné informace
registrovat a uchovávat v elektronické podobě. Cena tohoto ozkoušeného

a optimalizovaného
programu je 355 tisíc
korun bez DPH.
„Velmi to urychlí naši práci, takže se
strážníci budou moci
ještě intenzivněji věnovat své činnosti
v terénu,“ potvrzuje
ředitel Městské policie ve Znojmě Ivan
Budín. Oceňuje i fakt,
že se našly peníze
také na zajištění bez Ředitel znojemských strážníků Ivan Budín u nového kameroporuchového chodu vého systému.
Foto: zp
kamerového systému. Ten se začal budovat před deseti bude uhrazena z městského rozpočtu.
Ten byl bohužel zkrácen o částku
lety a potřeboval nutně modernizovat,
respektive zdigitalizovat přenos, zpra- 1,3 milionu korun, jež byla vyplacena
cování i ukládání dat. Nákup nového strážníkovi Městské policie, kterého býserveru a nové videostěny, včetně digi- valé vedení radnice dle rozhodnutí soutálního přenosu, přišel na osm set tisíc du protiprávně propustilo z pracovního
korun (přičemž půl milionu činí dotace poměru. Soud dal po letech průtahů
Jihomoravského kraje) a v současné době za pravdu bývalému zaměstnanci, takže
se dokončuje také digitalizace kamer za v závěru loňského roku platila radnice
xa
jeden a půl milionu korun. Tato částka za chyby svých předchůdců.

5

Prevence kriminality
má zelenou
Městský program prevence kriminality na rok 2013 schválili městští
zastupitelé. Je to současně podmínka
pro to, aby se Znojmo mohlo i v této
oblasti ucházet o dotační tituly ze státního rozpočtu.
V tomto roce podá město na Ministerstvo vnitra ČR žádost o dotaci
na projekt nazvaný Podpůrný program
pro děti a mládež s rizikovým chováním. O peníze se bude ucházet také
na projekty Speciální výslechová místnost pro dětské oběti a svědky a Resocializační víkendové pobyty pro děti vedené v evidenci sociálně právní ochrany
dětí Městského úřadu Znojmo. Celkově
bude Znojmo pro tyto účely usilovat
o dotace ve výši čtyři sta tisíc korun.
Prevence kriminality má jistě svůj
podíl na tom, že se celkově trestná
činnost na území města Znojma v roce
2012 oproti minulosti nezvýšila, ale
dokonce mírně poklesla. V ostatních
částech znojemského regionu byl zaznamenán nárůst kriminality.
Pokud jde o skladbu kriminálních
činů, pak se bohužel zvýšila hospodářská a obecná majetková kriminalita.
Počet krádeží vloupáním vzrostl z 209
na 379.
xa
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Znojemský pivovar – zam
nevybroušený drahokam

Areál pivovaru je pro Znojmo
klenotem, na který může sázet. Je to,
pravda, drahokam zatím nevybroušený. Čeká na zodpovědný a cílený zásah,
který by ho přeměnil ve fungující organismus. V komplex, který je užitečný,
krásný, originální.
O nápady by nebyla nouze, život
ale vyžaduje konkrétní plány a hlavně
peníze na stole. To je, oč dnes běží.

CO DÁL S PIVOVAREM?
Bývalý pivovar se nachází prak–
ticky v centru města, což je velké
plus. V květnu 2010 se majitelem
příslušných pozemků a objektů stalo
město Znojmo. Zaplatilo bývalému
vlastníku firmě Heineken šestadvacet
milionů korun. Je nasnadě, že nechtělo
přepustit otěže někomu, kdo by neměl
v první řadě na paměti potřeby a přání
obyvatel města.
Umístění pivovaru, různorodost
prostředí, charakter objektů, sousedství národní kulturní památky
a hradu, stejně jako přírodní scenérie
nebo fungující městská infrastruktura
v blízkém okolí – to všechno hraje pro
myšlenku, která je skoro prvoplánová
a napadne každého, kdo se o Znojmo
a jeho další osud zajímá.
Zaklínadlem se i v tomto případě
stává rozvoj cestovního ruchu a zachování tradice. Je to logické. Přání
a slova však nestačí.
Snadno se to řekne, horší to bude
s realizací. Aby se mělo vedení města
o co opřít, nechalo v roce 2011 zpracovat územní studii. Je to podklad, který
má pomoci kvalifikovaně postupovat
v oblasti územního plánování a rozhodování.

proškolení studenti 216 obyvatel Znojma, kteří byli zvoleni na základě přesně stanovených kvót podle pohlaví,
věku a vzdělání.

CO SI NAPŘÍKLAD MYSLÍ REPREZENTATIVNÍ VZOREK OBČANŮ
MĚSTA?
• Respondenti ve svých odpovědích
potvrdili, že by většinou neměli problém využít k rozvoji území pivovaru
soukromý kapitál, ale město by si
podle nich mělo ponechat možnost
ovlivňovat další vývoj.
• Dvě stovky lidí ze skupiny dotázaných
by podpořily takový projekt revitalizace pivovaru, který byl zachoval památkovou hodnotu objektů a přitom
se našel nový způsob využití.
• Ze strany respondentů existuje asi tří
čtvrtinová podpora pro to, aby město
případného soukromého investora
nějak podpořilo – například formou
dotace nebo zvýhodněným nájmem.
• Stejný počet dotázaných souhlasí
s tím, aby byly části pivovaru využity
pro účely turismu, tedy například se
zřízením hotelu nebo restaurace. Jen

ZÁVĚR:
• Občané nejsou spokojeni s aktuálním stavem pivovaru.
• Podporují myšlenku revitalizace objektu.
• Nemají problém se zapojením soukromého investora do projektu,
pokud si město nechá možnost rozhodovat o dalším osudu areálu
a jeho využití.
• Revitalizace by měla přispět ke zlepšení stávající nabídky služeb
v centru města.
• Žádoucí je využití areálu pivovaru v oblasti cestovního ruchu.
• Od oživení komplexu si občané slibují nárůst pracovních příležitostí.
• Důležité pro ně je i navázání na důležité tradice regionu (vaření piva,
znojemské okurky, víno).
• Blýská se na časy?
devětadvacet lidí bylo proti tomu,
aby v pivovaru byly umístěny služby,
které jsou tradiční pro region, jako je
výroba okurek, piva a podobně.

„Uvažujeme realisticky a netrváme
na tom, aby celý komplex zainvestovala
jedna firma,“ konstatuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „A zdá se, že by
dokonce bylo ku prospěchu věci, kdyby
se na revitalizaci pivovaru podílelo více
subjektů. Sortiment služeb či dalších
aktivit by byl rozhodně rozmanitější.
Přineslo by to nové pracovní příležitostí
pro Znojemské a zajímavější by byla i nabídka pro turisty.“ Jednání s konkrétními
zájemci jsou samozřejmě na začátku, ale
na časy se už snad blýská…
xa

Podnikaví lidé s dobrými a užitečnými nápady se naštěstí Znojmu
nevyhýbají. Na radnici přišly v nedávné době své podnikatelské záměry
spojené s areálem pivovaru konzultovat dva subjekty, jejichž zástupci mají
konkrétní představy o tom, co by tu
bylo možné podnikat.

O ČEM SE VLASTNĚ MLUVÍ

5
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1

HLAVNÍ CÍL?
Zapojit dosud uzavřený areál
do struktury města.
PRŮZKUM STUDENTŮ SVŠE
Co si vlastně přejí obyvatelé Znojma? Velká část by určitě uvítala, kdyby
provoz pivovaru nikdy z mapy města
nezmizel. To je už dnes bohužel přání
z oblasti sci-fi. Na pořadu dne je diskuze o příštím využití jedinečného místa.
Vedení města přitom chce slyšet názor
veřejnosti.
Proto byl Soukromé vysoké škole
ekonomické ve Znojmě zadán průzkum, jehož realizace se ujala katedra marketingu a managementu.
Na sklonku loňského roku zpovídali

O ČEM SE VLASTNĚ MLUVÍ, KDYŽ SE MLUVÍ O AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU?

1 ROTUNDA (Podle územní studie, kterou zpracoval architekt Jaroslav Poláček, je a bude přirozeným centrem
hradního pahorku. Kolem ní má zůstat volné prostranství.)

2
3
4
5

HRADNÍ ULICE (Bude očištěna od přístavků a zajistí přístup k hradu a rotundě.)
JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA (Je otázka, zda ji zatraktivnit nebo zrušit.)
SEVERNÍ DVŮR (Tuto část čekají velké změny. Mohla by z ní být například vyhlídková promenáda.)
SEVERNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA (Budoucí procházková trasa?)

www.znojmocity.cz
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V RAKOUSKU
Prodavač/ka
Verkäufer/in
Ehrenberger GesmbH.
Gars am Kamp 50 km
ehrenberger@baecker.at
+43/2985/2241 Manuela Ehrenberger
Min. mzda 776 EUR/měs. brutto při
úvazku 25 hod.
Automechanik/Autoelektrikář
Kfz–Techniker/ Kfz–Elektriker
Autohaus LEHR GmbH
Horn 35 km
franz.bayer@autohaus-lehr.at
+43/2982/231542
Min. mzda 26.021,87 EUR/ročně brutto.
Řidič nákladního auta
LKW–Fahrer/in
J.u.A. Frischeis GmbH
Stockerau 65 km
bewerbung@frischeis.com
+43/2266/605 64 Petra Liess
Min. mzda 1.506 EUR/měs. brutto.
Výpomoc do pekárny
Hilfskraft für Backstube
Bäckerei Wögenstein
Altenburg 50 km
cafe.woegenstein@gmx.at
+43/2982/2559 Andreas Wögenstein
Úvazek 25 hod., začátek 4.00 hod.
Zámečník
Schlosser/in
Wingelhofer & Söhne
Starrein 35 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321 Ing.
Bruno Wingelhofer
Min. mzda 1918,77EUR/měs. brutto.
Opravář zemědělských strojů
Landmaschinentechniker
Wingelhofer & Söhne
Starrein 35 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321
Ing. Bruno Wingelhofer
Min. mzda 1918,77EUR/měs. brutto.
Kancelářské práce
Bürokraft
Flash Services GmbH
Geddersdorf 65 km
service@flash-services.at
+43/2735/36334 Fr. Grafeneder
Min. mzda dle KS 7,73 EUR/hod.
Stavební pomocník
Bauhilfsarbeiter
R&Z Bau GesmbH
Horn 45 km

office@rz-bau.at
+43/2742/3230210 Elisabeth Zauchner
Min. mzda dle KS 10,64 EUR/hod. brutto.
Číšník/servírka
Kellner/in mit Inkasso
EVN Business Service
GmbH – Ottenstein
Ottenstein 75 km
rezeption@hotelottenstein.at
+43/2826/251 Josef Riegler
Min. mzda 1.800 EUR/měs. brutto fix.
Pokojská
Zimmermädchen
EVN Business Ser vices GmbH – Ottenstein
Ottenstein 75 km
rezeption@hotelottenstein.at
+43/2742/3230210
Min. mzda 880 EUR/měs. brutto.
Diplomovaný/á ošetřovatel/ka,
pečovatel/ka
Dipl. Gesundheits- und
Krankenpfleger/in
NÖ Hilfswerk
okres Horn 45 km
jobs@noe.hilfswerk.at
+43/2742/249–1093 Sonja Staudigl
Min. mzda 2.100,78 EUR/měs. brutto
při plném úvazku.
Přířez dřeva
Holz-Zuschnitt
Wallner Holzhandel GmbH
St. Pölten 95 km
h.riegler@holz-wallner.at
+43/2742/76630-80
Hans-Christian Riegler
Min. mzda dle KS 1.417 EUR/měs.
Elektroinstalatér
Elektroinstallateur/in
Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG
Krems 75 km
energie@schnauer.at
+43/2732/888-333 Petra Schörgmaier
Stavební truhlář
Bautischler
Schöllbauer GmbH & Co KG
Mautern 75 km
office@tischlerei-schöllbauer.at
+43/2732/848 72 Herr Schöberl
Nabízíme jisté a dlouhodobé
zaměstnání.
Řidič nákl. auta
LKW-Fahrer/in
Der Bäcker Riederich
Horn 45 km
andreas@riederich.at
+43/2982/2344 Andreas Riederich
Min. mzda dle KS 1.606,61 EUR/měs.
brutto.

Klempíř
Spengler/in
Heinrich Renner GmbH
Langenlois 65 km
bewerbung@derrenner.at
+43/2734/2218 Lisa Höllerer
Min. mzda 1.926,77 EUR/měs. brutto.
Zahradník/ce
Gärtner/in
Maschinenring–Service NÖ–Wien
„MR–Service“ eGEN
Hollabrunn – Wien 35–100 km
martin.schmid@maschinenring.at
Martin Schmid
Min. mzda dle KS 1.676,58 EUR/měs.
brutto.
Sekretářka/recepční
Sekretariat/Empfang
Accurata Steuerberatungs
GmbH & Co KG
Krems 75 km
helga.glasner@accurata.at
+43/2732/76000 Hlega Glasner
Opravář televizorů
Radio- und Fernsehtechniker
Expert Hörmann
Waidhofen 75 km
info@expert-hoermann.at
+43/664/2212000, +43/2842/516
Eduard Hörmann
Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfskraft
Gasthaus Powisch
Dietmannsdorf 25km
gasthaus.powisch@aon.at
+43/664/ 154 4140 Markus Powisch
Číšník/servírka
Kellner/in
TBL Therme Laa a. d. Thaya
– Betriebsgesellschaft m.b.H.
Laa an der Thaya 35 km
bewerbung@therme–laa.at
+43/2522/84700–708 Doris Schwarzl
Min. mzda dle KS 1.335 EUR/měs. brutto.
Pokrývač
Dachdecker
Zwang Ges.m.b.H.
Mistelbach 60 km
buero@zwang.at
+43/2288/2293 Adelheid Zwang
Min. mzda dle KS 12,24 EUR/hod. brutto.

PRÁCE V ČESKU
Číšník/servírka
Ke dni 1. 4. 2013 nabízí Jiří Kárník
volné pracovní místo na pozici číšníci
a servírky. Nabídnutá (minimální) mzda
za plný pracovní úvazek (turnusové
služby) je 9 000 Kč hrubého. Práce
v kavárně, vyučenÍ podmínkou,
samostatnost, znalost NJ nebo
AJ, znalost práce v kavárně vítána,
pečlivost, zodpovědnost, účtující,
osobně v provozovně Hotel Kárník
nebo telefonicky J. Kárník. Dvě místa.
Kontakt Jiří Kárník (+420 602 940 238).
Pracovníci péče o děti,
asistenti pedagogů
Dětské centrum, Znojmo. Ke dni
01.05.2013 nabízí Jolana Ambrosková
(+420 722 942 855) volné pracovní
místo na pozici pracovníci péče
o děti, asistenti pedagogů ve Znojmě.
Nabídnutá (minimální) mzda za plný
pracovní úvazek (jednosměnný
provoz) je 10 000 Kč hrubého.
Vzdělání v oboru pedagogickém
nebo zdravotním, zajištění činnosti
dětského centra sloužícího k hlídání,
a péči o děti 0–6 let, zajištění jejich
volného času, znalost první pomoci,
praxe na obdobné činnosti výhodou,
objednávky a koordinace hlídání dětí,
komunikace se záklazníky /rodiči/,
vztah k dětem, PC uživatelsky.
Technici v ostatních průmyslových
oborech
Ke dni 2. 4. 2013 nabízí Nevoga s.r.o.
volné pracovní místo na pozici
technici v ostatních průmyslových
oborech. Nabídnutá (minimální)
mzda za plný pracovní úvazek
(jednosměnný provoz) je 20 000 Kč
hrubého. Minimálně Vysokoškolské
vzdělání v oboru strojním nebo
elektro zaměřením na VÚT,
vhodné pro absolventy, firma
zaučí, NJ komunikativně stanovení
a zajištění provozní i dílenské strojní
údržby, PC uživatelsky, Project,
W,E, Autocad, technické myšlení,
ŘP-B výhodou, flexibilita, vysoké
prac. nasazení a ochota vzdělávat
se, prof. životopis (vzor) na mail:
e.kesslerova@nevoga.com
Více info na http://upcr.cz/

Pracovní povolení není nutné
Do Rakouska od května 2011 není třeba žádné pracovní povolení.
K tomuto datu skončila sedmiletá přechodná opatření ze strany Rakouska,
která začala platit po vstupu do EU. Nyní může volně v Rakousku pracovat
každý bez pracovního povolení. Zaměstnavatel svého zaměstnance musí
nahlásit na rakouské pojišťovně (GKK).
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Jeden svět najdete po tři dny ve znojemském Světě
Jeden svět – 15. ročník Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech, Kino Svět 10.–12. dubna 2013
Festival Jeden svět ve Znojmě zahájí
novinář Tomáš Etzler a v ohradě na
Masarykově náměstí živí pštrosi. Nelétavý pták symbolizuje motto Bojíte se
snášet?, kterým chce festival upozornit
na nebezpečné tendence, které se objevují nejen v české společnosti, a to
nesnášenlivost či diskriminaci. Kromě
poutavých dokumentů nabídne Jeden
svět divákům také diskuze a online rozhovory s odborníky na danou problematiku. Návštěvníci se tak budou moci
jednotlivým tématům zachyceným
na plátně věnovat více a nechat si zodpovědět případné dotazy. Festival bude

napínavý dokument PO ZEMI, PO
MOŘI, který dokumentuje statečnost
severokorejského uprchlíka, jež se snaží
převést svoji rodinu za severokorejské
hranice, i nelehké podmínky života
uprchlíků v nové zemi. I tento film bude
zakončen debatou, tentokrát prostřednictvím online rozhovoru se známým
zpravodajem České televize z jihovýchodní Asie Tomášem Etzlerem.
„Jsme rádi, že Tomáš Etzler přistoupil na to, abychom se s ním spojili
do Číny, přestože tam budou zhruba
tři hodiny ráno. Učiníme tak pomocí
skypu. Diváci v sále budou moci být

 Neuvěřitelně napínavý snímek Po zemi, po moři uvidí diváci v kině první den festivalu.
Zdroj: jedensvet.cz

K dokumentu Madse Brüggera
VELVYSLANEC říká Dušan Varga: „Nestačíte se divit, čeho je možné
z postu diplomata dosáhnout, kam až je
možné dojít. Po ﬁlmu bude následovat
další z online živých rozhovorů, tentokrát s Tomášem Lindnerem, redaktorem časopisu Respekt, jež se věnuje
dění ve světě, především v Německu,
subsaharské Africe a vztahu bohatých
a chudých zemí,“ doplňuje Varga.
DEN TŘETÍ
Poslední festivalový den představí veskrze pozitivní snímky. Prvním
z nich je německý dokument VŠICHNI SPOLU. Fascinující příběh osmiletých dětí ukazuje, co to znamená

 Promítání festivalových snímků ve Znojmě předcházel pečlivý výběr. Do pražské
Langhans galerie jel konkrétní dokumenty vybírat tým v čele s ředitelem Znojemské
Besedy Dušanem Vargou (třetí zprava).
Foto: J. Alexová

slavnostně zahájen ve středu 10. dubna.
Večer bude tematicky zaměřen na Asii,
zejména Indii, neboť první dva filmy
dokumentují příběhy z Indie a Severní
a Jižní Koreje. Indii bude ilustrovat také
catering prezentující právě indickou
kulturu. Ochutnávku indických specialit připraví studenti ze SOU a SOŠ
Přímětic ve Znojmě.
DEN PRVNÍ
První promítaný film SALMA dokumentuje neuvěřitelný příběh indické
muslimské ženy Salmy, jež byla devět
let vězněna vlastní rodinou. Po tomto
dokumentu bude následovat beseda
s PhDr. Dagmar Markovou, CSc. „Jsme
opravdu potěšeni, že tato přední česká
indoložka obohatí znojemský festival.
Doktorka Marková je specialistkou
na postavení ženy v muslimských kruzích Indie, tedy téma, které je ve filmu
Salma ústřední,“ sdělil Dušan Varga,
ředitel Znojemské Besedy, která festival
ve Znojmě organizuje. Druhým filmem
zahajovacího večera bude neuvěřitelně

s T. Etzlerem v kontaktu, případně se jej
na cokoliv zeptat. Tento asi nejznámější
zpravodaj České televize o tématu severokorejských uprchlíků několikrát točil,
a je také v kontaktu s organizacemi
pomáhající Severokorejcům,“ dodává
Varga.
DEN DRUHÝ
Druhý festivalový den nabídne
tři filmy. Mnozí rádi zavzpomínají
na gymnastku Věru Čáslavskou. Její
příběh VĚRA 68 působivě zpracovala
známá česká dokumentaristka Olga
Sommerová.
Bezprávím a utlačováním, ale také
statečností a odhodláním se zabývá další dokument s názvem ZAKÁZANÉ
HLASY. „Tento film si vyloženě říká
o debatu. Tu tentokrát oživí doktorka
Markéta Sanalla, redaktorka Mladé
fronty Dnes, zabývající se politologií
a novými médii, dříve píšící také pro
internetový server Rozvojovka spravovaný organizací Člověk v tísni,“ přibližuje
dalšího festivalového hosta ředitel Varga.

moderní vzdělávání a co se stane, když
i znevýhodněné dítě dostane šanci.
Stejně jako ve ﬁlmu je i následná
debata věnována otázce inkluzivního vzdělávání a integrace handicapovaných dětí do běžných škol. Hosty
budou Alena Kusá, zástupkyně české
odborné veřejnosti pro inkluzivní vzdělávání, Václav Světlík, absolvent integrované speciální střední školy Aloyse
Klara v Praze i zástupci znojemského
školství.
„Poslední festivalový ﬁlm NA SEVER OD SLUNCE bude opravdu
lahůdkou pro všechny milovníky outdoorových aktivit, sportu, přírody,
moře, Norska…“ láká Varga.
Andrea Dohnalová, Ľuba Peterková

Tomáš Etzler: Nenávist pochází
z nevzdělanos a neznalos
Provokativní
otázkou Bojíte se
snášet? chce festival Jeden svět otevřít debatu o sílící
netoleranci, rasismu a diskriminaci. Ve Znojmě
z a h áj í fe s t iv a l
zahájí z Číny prostřednictvím skypu
uznávaný novinář Tomáš Etzler, který
Znojemským LISTŮM poskytl exkluzivní rozhovor.
Jak se dá podle vašich zkušeností netoleranci, rasismu a diskriminaci čelit?
Mnoho předsudků, mnoho nenávisti pochází z nevzdělanosti a z neznalosti. Věřím, že hlavním řešením proti
rasismu nebo diskriminaci je, aby se lidé
dovídali více o jiných národech, rasách,
kulturách, náboženstvích a zvyklostech.
Nejlepší způsob tohoto vzdělávání je
cestování. Kde to není možné z časových nebo z finančních důvodů, mohou
pomoci mezinárodní kulturní festivaly,
filmy, literatura. Člověk nemusí milovat

všechny kultury světa, ale jejich pochopení nebo už jen jejich základní znalost
dělá lidi více tolerantními.
Nejen v České republice jsou lidé, kteří
hlasitě vykřikují, že je problémy spojené s diskriminací a netolerancí jiných
nezajímají. Měl byste pro ně odpověď?
Jednou z nejnebezpečnějších lidských vlastností je lhostejnost. Lhostejnost celé společnosti nebo lhostejnost
jednotlivců často vede k obrovským buď
národním, nebo osobním tragédiím.
Lidé, kterým je lhostejný osud jiných, pomáhají vytvářet netečnou společnost, která se k nim pravděpodobně
také obrátí zády, dostanou-li se do situace, kdy budou potřebovat pochopení
nebo pomocnou ruku.
V čem vidíte přínos akce, jakou je filmový festival Jeden svět?
Jakákoliv akce, která oslovuje problém rasismu, diskriminace nebo nenávisti, je nesmírně prospěšná a potřebná,
ať už je to filmový festival nebo koncert.
Není jich bohužel dost. Ľuba Peterková
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Letní putování s Asterixem a Obelixem Žáci na Pražské a Slovenské zkrášlili
Zpříjemnit si letní prázdniny mohou děti ze Znojma i okolí na letním
dětském táboře, který pořádá občanské sdružení Víkenďáci. Partička nadšenců přichystala
pro děti dobrodružství ve stylu
Asterixe a Obelixe. Táborníky během čtrnáctidenního pobytu čeká
nejenom zápolení v tematických
hrách a soutěžích,
ale také koupání v bazénu, celodenní
výlet, napínavé noční hry, diskotéka, balónková bitva i ukázka práce

záchranářů či přílet vrtulníku. Po celou dobu budou nad zdravím všech
táborníků bdít profesionální záchranáři. Na webové stránky Víkenďáků
pak během tábora
bude vyvěšován
program činností
i s fotkami. Zážitky svých ratolestí
tak rodiče mohou pravidelně
sledovat. Tábor se
uskuteční od 28. 7.
do 9. 8. 2013 v Podhradí nad Dyjí. Podrobné informace
na www.vikendaci.cz, Pavel Oravec
tel.: 605 406 918.
lp

školní chodby svými výtvory

Slavíček doletěl zazpívat do Besedy
Po roce opět přiletěl Znojemský
slavíček 2013. Regionální soutěž v sólovém zpěvu moravských lidových písní
už několikátý rok pořádá Znojemská
Beseda a Město Znojmo, která tak podporuje zájmové umělecké činnosti dětí
a mládeže v oblasti folklóru. Slavíček
zároveň napomáhá uchovávat hudební
tradice a pomáhá rozvoji hudebnosti
ve znojemském regionu. Soutěž je určena dětem od předškolního věku až
po žáky středních škol a učilišť. Roz-

dělena je do pěti věkových kategorií.
První soutěžní klání probíhalo na školách. Nejlepší zpěváky ze školních kol
čeká 16. a 17. dubna regionální kolo
ve Štukovém sále Znojemské Besedy.
Finále je připraveno ve znojemském
divadle na 18. května. Od 18. 00 hodin
zde zazpívají vítězové moravské lidovky
již za doprovodu cimbálové muziky.
Na finálový večer Znojemského slavíčka je srdečně zvána veřejnost. Vstupné
do divadla je zcela dobrovolné.
lp

Žáci základních škol Pražská
a Slovenská vyzdobili školní prostory
pestrobarevnou směsicí svých výtvorů. Velikonoční výstavu na ZŠ Pražská otevřel ředitel školy Pavel Trulík
a místostarosta Jan Grois. K příjemné
atmosféře přispěl i školní sbor, který
zazpíval dvě krásné melodické písničky. Nejen vstupní halu, ale i chodby
školy oživily děti vystavenými předměty – malovanými vajíčky, obrázky,
papírovými zajíci a kuřátky. Místostarosta poděkoval pedagogickému sboru
i dětem za jejich práci. Podobná výstava pak čekala na návštěvníky i na odloučeném pracovišti ZŠ Pražské, a to

na ZŠ Slovenská. I zde se děti a učitelky
pochlubily pěknou výstavou s tématem
Velikonoc a jarních svátků. lp, foto: zp

Pod dohledem kuchků
zvládli medailonky

V rámci předmětu Příprava pokrmů probíhá na znojemské základní
škole Pražská projekt Vaříme s Přímětickou, kterého se účastní žáci 7. ročníku. Při vaření jim radí budoucí kuchaři
ze Středního odborného učiliště na Přímětické ulici. „První
velmi zdařilé setkání proběhlo
na podzim na naší škole. Druhé
bylo v březnu v kuchyni na Přímětické, kde se žáci rozdělili
na několik skupin a každou
z nich řídil jeden zkušený učeň.
Protože si naši žáci nechtěli
udělat před staršími kamarády
ostudu, pečlivě se připravili. Již
předem si nastudovali recept
a přinesli si všechny potřebné
suroviny. Mladí kuchtíci pracovali s chutí a brzy připravili
kuřecí medailonky s brambory. Hotové jídlo všem chutnalo
a mnozí žáci tvrdili, že medailonky překvapí i své rodiče.

Spolupráce naší a střední odborné školy
se nám velmi líbila a věříme, že v příštím školním roce bude pokračovat,“
uvedla učitelka Eva Svobodová.
lp, foto: Archiv ZŠ Pražská
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Co je osobní asistence? Život každého prodlouží
přátelská setkání
Takřka pravidelně na stránky Znojemských LISTŮ
zařazujeme informace o sociálních službách, které
pod hlavičkou Charity, pomáhají našim spoluobčanům.
Nedílnou součástí této pomoci je i osobní asistence.
Komu tato služba pomáhá, odpovídají pracovníci Charity.
Osobní asistence je terénní služba, která je v celé republice tedy i ve
Znojmě poskytována prostřednictvím
osobních asistentů lidem se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se
poskytuje přesně podle konkrétních
potřeb uživatelů, a to bez časového

 Osobní asistentka Dita Cetlová při
práci.
Foto: archiv OCH

omezení (24 hod denně, sedm dní
v týdnu, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domov. Podstatou osobní
asistence je tedy pomoc uživatelům
na místě, v čase a při činnostech, při
kterých potřebují.
Proč tu jsme?
Abychom umožnili lidem se zdravotním postižením žít běžným způ-

INZERCE

(

sobem života a podpořili je v samostatnosti.
Pro koho je služba určena?
Pro osoby se zdravotním postižením – tělesným, mentálním nebo
kombinovaným a to z celého znojemského regionu – děti od 1 roku, mládež
a dospělé do 64 let, kteří potřebují
při běžných činnostech pomoc druhé
osoby.
S čím může osobní asistent pomoci?
S péčí o sebe (s oblékáním, s hygienou, při použití WC), při pohybu doma
i venku, s přesuny na vozík, postel,
do auta, s vařením a podáváním jídla,
s péčí o domácnost, s nákupy, s doprovody k lékaři, na úřady, za kulturou,
do zaměstnání, do školy, na procházky, za sportem, při docházce do škol
a školských zařízení, volnočasových
kroužků, s péčí o dítě se zdravotním
postižením, při obstarávání osobních
záležitostí. Uživatelům dále nabízíme
dopravu jejich vozidlem nebo naším
bezbariérovým vozidlem, které je
upravené pro převoz osob upoutaných
na invalidní vozík. Dětem nabízíme
možnost strávit volný čas v naší herně.

Život je dlouhý
dost, když víš, jak
ho prožít. Úvodní
věta je připisována
římskému filozofovi
Senecovi. Plně vystihuje poslání sociálně
aktivizační služby,
která nabízí seniorům
a osobám se zdravotním postižením
příležitost k navazování společenských
kontaktů a prožití
volného času mezi
přáteli. Posláním služby je napomáhat
těmto lidem zvládnout pro ně obtížné
situace, zkvalitnit jim život a zjednodušit jejich zapojení do společnosti.
Služba je zaměřena například
na orientaci v prostoru, čase a konkrétním prostředí, poznávání barev,
tvarů, čísel. Dále na podporu a rozvoj komunikace, práci s počítačem
a internetem, na podporu sebeobsluhy,
vlastního samostatného rozhodování,
posílení kladných vztahů s okolím,
rodinou i kolektivem nebo na půso-

bení ke zlepšení fyzické i psychické
kondice. Některé organizace využívají
mimo jiné i metody canisterapie, hiporehabilitace, fyzioterapie. V rámci
služby je poskytováno také základní sociální poradenství. Vše zdarma.
Místem realizace je Vančurova ulice 17. Více informací získají zájemci
u vedoucí služby Zdeňky Kmotorkové, DiS.tel: 515 241 001, 737 086 420
e-mail: zdenkakmotorkova@seznam.cz
nebo na www.cssznojmo.ic.cz.
lp, foto: archiv CSS Znojmo

Vilda

Kolik se za službu platí?
Služba se poskytuje za úhradu dle
ceníku, který je ke stažení na našich
internetových stránkách. K hrazení
služby lze využít příspěvek na péči.
Kde nás najdete?
Na Horní České 6 ve Znojmě,
a na dalších kontaktech:
tel. 604 294 188
e-mail: osasistence.znojmo@charita.cz
www.znojmo.charita.cz
tz, lp

)

Superprémiová krmiva
s doručením až do domu v ceně
 vyráběno bez konzervantů a barviv
 s použitím přírodních produktů

….nevěříte?
KONTAKTUJTE
www.husse.cz
znojemsko@husse.cz
tel.: 608 931 333

Vilda je asi šestiletý bígl. Tento sympatický a milý psí klučina má velmi rád
kolem sebe lidskou společnost. Určitě jej doporučujeme do domu nebo bytu,
je to „zmrzlý“ typ pejska. Viloušek je správný bígl, v jeho povaze je kousek
tvrdohlavosti, umanutosti, ale hlavně oddanosti. Je to „samostatná jednotka“,
to znamená, že nepotřebuje čtyřiadvacetihodinovou péči svého páníčka. Bez
problémů vydrží, než se páníčci vrátí z práce a s velkou radostí je přivítá svým
psím povídáním, které je jednoduše kouzelné. Vilém je velmi vhodný mezi jiná
domácí zvířata, bez problémů přijme cizí pejsky, a rozumí si také s kočkami.
Vilda je perfektní pejsek pro staršího člověka, který má rád svůj klid. Viloušek
si zaslouží najít nový domov, kde si v kruhu své rodinné smečky užije spoustu
krásných chvil.
Městský útulek pro psy Načeratice představuje čtenářům Znojemských LISTŮ
dalšího ze svých svěřenců. V případě, že vás pejsek zaujme, obraťte se přímo na
Městský útulek v Načeraticích. Tel: 602 307 801, e-mail: utulek@znojmozelen.cz.
Více informací naleznete na www.utulek-naceratice.blog.cz
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Premiéra Rotundy: A je to v pytli!
Uprostřed března potěšili členové
Divadelního spolku Rotundu své příznivce již 125. premiérou. Ochotníci
představili na pódiu velmi zdařilou
komedii anglických současníků Raye
a Michaela Cooneyových s názvem
A je to v pytli! Je to poprvé, kdy Ray

Cooney a jeho syn Michael napsali
společně hru. V české premiéře ji jen
několik měsíců po velmi úspěšné světové premiéře v Londýně uvedlo pražské Divadlo Na Fidlovačce. Znojemské
publikum příběh, plný humorných
záměn i dramatických zvratů, který

se odehraje během několika hodin,
přijalo velkým potleskem. Přispěla
k tomu nečekaná pointa i výborné
výkony herců pod režijním vedením
Václava Berana. S režisérem přineseme obsáhlý rozhovor v dalším vydání
Znojemských LISTŮ.
xa, lp

 František a Květoslava Novákovi ze
Znojma oslavili Zlatou svatbu. Na znojemské
radnici si 16. března připomněli padesát let
společného života.
lp, foto: Pavel Bouzek

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605 154 160.
Prodám RD
s garáží, zahrádkou a dílnou
ve Znojmě – ul. Melkusova, 2 bytové jednotky 2+1, vytápění plyn.
kotlem, v přízemí nová dlažba, částečně plastová okna, cena 2,2 mil.
Tel.: 608 418 405.
Vyměním 4+1
v Příměticích za menší. Kdekoliv
Tel. 724 579 878.
Nabízím kosmetické služby
Kosmetika Sofie Přímětice
Tel.: +420 607 225 532.
MUDr. Milan Živný
ženský lékař ordinuje každý pátek
7.00–12.00, 13.00–15.30 hod.
Rooseveltova 18
amb. MUDr. Kaššaie
tel. 515 225 432.

 V nejnovější hře Rotundy hrají (zleva) Marek Machal, Luděk Horák a Kamil Tomek.

Foto: archiv DS Rotunda

Kdo chce hýbat světem, musí
pohnout nejdříve sám sebou
Lidé na celém světě si 22. dubna
připomenou Mezinárodní Den Země.
Připojí se k nim i početná skupina
převážně mladých obyvatel Znojma.
Den Země oslaví děti znojemských
základních a mateřských škol, a to
v rámci Týdne Země. Od 15. do 22. 4.
si každá škola připravuje vlastní program, zaměřený na přírodu a ekologii.
Zahrnuty jsou v něm přírodovědné vycházky s pracovníky Národního parku Podyjí, učiteli připravené
městské trasy se zaměřením na environmentální výchovu žáků, návštěva
Čistírny odpadních vod v Dobšicích,
úkoly spojené s informacemi o třídění odpadů a jejich zpracování nebo

úklid lokality Městský lesík či školní
zahrady. Do akce se, jako každý rok,
zapojí ve dvou dnech 18. a 19. dubna
i Dům dětí a mládeže Znojmo, který
připraví zábavný program na téma
Stromy a my. Dopoledne odstartuje promítáním v kině Svět, dále děti
čeká program v horní části městského

parku a na závěr navštíví zahradu
Domu dětí a mládeže. Pedagogové tak
prostřednictvím Týdne Země vedou
své svěřence k pozitivnímu vnímání
ochrany přírody již od útlého věku.
Už slavný filozof Sókratés věděl, že
kdo chce hýbat světem, musí pohnout
nejdříve sám sebou.
lp

OPUSTILI NÁS
Růžena Hrůzová
1930
Hluboké Mašůvky
Jaroslav Sikora
1948
Ostrava
Věra Kovalová
1925
Znojmo
Drahomíra Kárlová
1925
Znojmo

Den Země se každoročně koná
22. dubna. Svátek volně navazuje
na historii, kdy se 21. března konaly oslavy jarní rovnodennosti.
Lidé spontánně vítali příchod
jara. V současnosti jde o ekologicky motivovaný den, burcující
lidi, aby nebyli lhostejní k ničení
životního prostředí.

 Mezi aktivity v Týdnu Země patří i vysazování nových rostlin.

Foto: archiv ZL

www.znojmocity.cz
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Vodácký oddíl Neptun Znojmo pluje vodou už 44 let
Nově – od září 2013 – Neptun Znojmo ve svých
řadách přivítá i nejmenší přeškoláky od 5 let,
pro které bude vytvořen speciální oddíl.
Ve druhém díle seriálu Vodárna se
představuje, jsme se zaměřili na provozovatele Centra Vodárna – Vodácký oddíl Neptun Znojmo. Neptun je
dobrovolnou společenskou organizací

ovládat kánoi na rychleji tekoucí vodě
(řeka Jihlava, Sázava, Vltava, Hron),
což je fyzicky i technicky náročnější.
Ti nejlepší a nejšikovnější zasednou
v zimě do kajaku a na znojemském

 Veškerou vodáckou výuku vedou kvalifikovaní a zkušení instruktoři – vodáci, kteří mají
akreditaci Ministerstva školství.
Foto: archiv VO Neptun

sdružující mladé zájemce o přírodu
a vodní turistiku ze Znojma a okolí.
Znojemští vodáci proplouvají řekami
již od roku 1969.
Členové oddílu procházejí několikaletou vodáckou průpravou. Začínají
na pramici P550 na klidné vodě na řece
Dyji (7–11 let). Starší (12–14 let) se učí

plaveckém bazénu se učí eskymácký
obrat (15 a více let). Nakonec se výuka
přesouvá na umělé slalomové kanály
v Českých Budějovicích a Praze Tróji
a na divokou vodu (řeka Salza v rakouských Alpách).
Program vodáckého oddílu je během roku opravdu bohatý. Nechybí

pěší nebo cyklistické výpravy do zajímavých lokalit naší republiky např.
srub na Javořicku, srub u Náměště nad
Oslavou, Pavlovské vrchy atd. V zimě
je pro členy oddílu a jejich rodiče pořádán lyžařský kurz. Dalším pravidelným doplňkovým programem bývá
návštěva Lanového centra v Brně. Oddílový rok pak vrcholí vždy v červenci,
kdy je pořádán dvoutýdenní tábor
na některé z českých nebo slovenských
řek. Všechny tyto aktivity jsou propojeny hrami, soutěžemi a závody. Neptun Znojmo se každoročně účastní
celorepublikových vodáckých závodů
v Praze, kde se vždy umisťuje na horních příčkách výsledkové listiny.
Neptun se také neustále snaží
portfolium svých aktivit rozšiřovat.
V příštím roce se tak všichni vodáci
mohou těšit na novinku, kterou bude
plachtění na malých plachetnicích
na Vranově a Novomlýnských nádržích. Jednou z prvních akcí bude vzdělávací kurz pro vedoucí skautských
i mimoskautských oddílů ze Znojma,
Hodonína, Mikulova
a další. Po skončení
kurzu navazuje vodácký oddíl akcí pro
děti z Domova pro
matky a otce v tísni
na Hradišti, kdy pojedou děti zdarma
na třídenní plachtění
na Nové mlýny. Tato
akce je podpořena
nadačním fondem O2
Think Big.
STAŇ SE VODÁKEM
Chceš zažít dobrodružství? Chceš
získat nové kama-  Na divoké řece.

rády? Chceš si užít spoustu legrace?
Nebo se chceš stát kapitánem? Ano?
Vodácký oddíl Neptun Znojmo je
pro tebe to pravé! V oddíle vyrůstají
všestranně se rozvíjející děti, které se
formou dramatických a prožitkových
her učí pracovat v kolektivu. Vyrůstají
z nich schopní vodáci znalí nebezpečí
a úskalí tekoucí a divoké vody, kteří
velmi záhy dokážou ovládat lodě lépe
než většina dospělých.
dg, mh
Děti ve věku 7–13 let, které by
se rády staly členy Vodáckého
oddílu Neptunu Znojmo, mohou získat informace od Marcely
Cejpkové (tel. 728 821 580) nebo
na webu http://neptun.vodaci.
org, kde jsou k dispozici také veškeré informace o oddílu. Každou
sobotu od 8.00 do 12.00 (v zimě
od 9.00 do 12.00) se konají pravidelné oddílové schůzky v Centru
Vodárna. Roční členský příspěvek
činí 400 korun na člena oddílu.

Foto: archiv VO Neptun

Cykliska je fenomén nejen na Znojemsku
Delší dobu můžeme pozorovat, že
mimo neuvěřitelný zájem o cykloturistiku se stále větší skupina obyvatel
snaží využívat bicykl jako rovnocenný
dopravní prostředek např. při jízdách
do zaměstnání, škol a za zábavou.
Cyklistika už není módní záležitost, ale součást moderního životního stylu. Výhody a prospěšnost jízdy
na kole je všeobecně známá a podpora samosprávy a státních institucí se
každým rokem zvyšuje. Široký výběr
značek a druhů kol uspokojí i náročné
zájemce a podporuje celkový zájem
o cyklodopravu. Nejrozšířenějším druhem kol je stále horské kolo v různých
variantách. V posledních letech se
zvětšuje skupina majitelů krosových
a trekkingových kol. V pomyslném ko-

 Cyklistika na Šobesu.

Foto: archiv CKK Znojmo

láči prodejnosti kol jsou silniční kola
v závěru celého žebříčku. Trendem
posledních několika let jsou elektrokola, která si našla příznivce především
u starších spoluobčanů, nebo u lidí
pohybově omezených a po různých
operacích.
Přímo ve Znojmě mohou cyklisté
využít několik cyklostezek a širokou
síť cyklotras. Některé cyklostezky jsou
staršího data a ne vždy splňují veškeré parametry. Příkladem cyklostezky,
která by si zasloužila úpravu, je ta před
budovou Policie na Pražské ulici. Dalšímu rozšíření cyklostezek pomůže
lokální Generel cyklodopravy, který
koncepčně řeší propojování a umístění
jednotlivých cyklostezek.
CKK Znojmo
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Kulturní kalendář

KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Út–So 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
říjen–duben Po–Pá 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod. Stálé expozice:
Živá a neživá příroda Znojemska,
Archeologie na Znojemsku, Černé
řemeslo, sbírka orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice,
tel.: 736 465 085 p. Kašpárková,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
po domluvě na tel.: 736 465 085.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen–duben říjen–duben
Út–Ne 10.00–16.00 hod., v pondělí je
zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Do odvolání je
vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí
uzavřena.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
říjen–duben Po–So 10.00–17.00 hod.,
Ne 13.00–16.00 hod.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. V zimě je uzavřen.

OSTATNÍ
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.
cz. Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00
hod., v době prázdnin i v pondělí,
listopad–únor pouze So–Ne nebo
kdykoli po tel. domluvě.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,

www.knihovna.cz. Otevřeno odd.
pro dospělé: Po–zavřeno, Út–Pá
8.30–18.30, Studovna, čítárna, internet
Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30.
Knihovna rakouské literatury
Po–zavřeno, Út 8.30–11.00 12.00–17.00,
St 8.30–11.00 12.00–16.00, Čt 8.30–11.00,
12.00–18.00, Pá 8.30–11.00, 12.00–16.00,
Dětské odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00,
St–zavřeno, Hudební odd. pouze St
10.00–12.00 14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Pro veřejnost
přístupno: studovna Po–Pá 12.30–
18.30 hod., knihovna Út–Pá
8.30–18.30 hod. Nahlášení návštěvy
a konkrétního požadavku je
nutné nejméně den předem na
tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00 hod.,
So 9.00–13.00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM–Jižní přístupová cesta
k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
říjen–duben Út–So 9.00–16.00 hod.,
Ne–Po zavřeno.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové ulici;
tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz.
4. 4. A JE TO V PYTLI!
DS Rotunda Znojmo. Příběh plný
humorných záměn i dramatických
zvratů. B–5. představení, zbylé
vstupenky v prodeji. 19.00 hod.
11. 4. MORAVSKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR a klavírista Ivo Kahánek
Podmanivá hudba v podání mladého
orchestru a sólisty Ivo Kahánka ve
spojení s verši českých autorů. X–5.
představení. 19.00 hod.
12. 4. LÍBÁNKY aneb Láska ať jde k čertu
Divadlo Palace, Praha. Rozvedená
manželská dvojice se po letech setkává
v drahém francouzském hotelu.
Hlavní role Jiří Lagmajer a Martina
Preissová–Válková. V 19.00 hod.

13. 4. YAMAHA Music Show 2013
Radost z hudby, o.s., Dobšice.
Celostátní soutěžní přehlídka žáků
oboru keyboard a zobcová flétna.
Vstup volný. V 11.00 hod. a 14.30 hod.
15.–18. 4. RYCHLÉ ŠÍPY 2
– Sněhová mise
Divadlo A. Dvořáka Příbram. Nové
příběhy známé chlapecké pětice, volné
pokračování úspěšného prvního dílu.
Předplatné ZŠ2 – 2. titul. 15. 4.– 8.30
= DG; 10.30 = DH,16. 4. – 8.30 = DA;
10.30 = DB, 17.4. – 8.30 = DC; 10.30 =
DD, 18.4. – 8.30 = DE; 10.30 = DF
19. 4. AKADEMIE MŠ
Slavnostní akademie MŠ, Znojmo,
nám. Armády 9. V 15.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz.
4. 4. SNĚHURKA – JINÝ PŘÍBĚH
Oslava němého černobílého filmu
a mizejícího umění španělských
toreadorů. Film byl oceněn zvláštní
cenou na MFF San Sebastianu.
Španělsko. 20.30.
4.–9. 4. BEZ DOTEKU
Nejmladší český režisér vypráví příběh
dospívající dívky Jolany, která se stala
předmětem touhy nevlastního otce.
ČR. 4. 19.00, 5. 20.00, 6.–7. 19.30, 8.–9.
19.00
4.–10. 4. LESNÍ DUCH
Nové pojetí známé hororové klasiky.
Pět mladých přátel se vydává na výlet
do odlehlé chaty hluboko v lesích. USA.
4. 20.00, 5. 21.00, 6. 19.00, 7. 20.30,
8.–10. 20.00.
4.–10. 4. JACK A OBŘI
Když mladý farmář nevědomky otevře
bránu mezi světy, vpustí tím do toho
našeho strašnou rasu obrů, která vede
válku s lidmi už dlouhou dobu. USA.
3D: 4. 18.00, 5. 19.00, 7. 18.30, 8. 18.00,
10. 18.00. 2D: 6. 20.30, 9. 18.00.
5.–7. 4. NA VLÁSKU
Autoři ze studia Disney převyprávěli
klasickou pohádku z pera bratří
Grimmů. USA. DABING. 5. 18.00,
6.–7. 17.00.
10.–12. 4. JEDEN SVĚT ZNOJMO
2013 Mezinárodní festival
dokumentárních filmů
10. 4. 18.00 Salma, 20.30 Po zemi,
po moři. 11. 4. 16.00Věra 68, 18.00
Zakázané hlasy, 20.30Velvyslanec.
12. 4. 18.00Všichni spolu, 20.30
Na sever od slunce
11. 4. MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Dominik je celkem normální kluk,

až na spoustu času, co tráví u
počítače. 19 ocenění..Polsko 20.30.
11.–17. 4. BABOVŘESKY
Trhák ZDEŇKA TROŠKY
(Kameňák, Slunce, seno,..). ČR. 11.
18.00, 12. 18.30, 13. 18.00, 14. 20.00,
15. 18.00, 16. 20.00, 17. 18.00.
12.–14. 4. JURSKÝ PARK 3D
Obnovená premiéra filmu STEVENA
SPIELBERGA. USA.12. 21.00,
13. 20.30, 14. 17.30.
12.–14. 4. O PRINCEZNĚ
JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI
Oblíbenou pohádku režiséra
ZDEŇKA TROŠKY uvádíme
v repríze jako připomínku hraných
českých pohádek. ČR. 12. 16.30,
13.–14. 17.00.
13.–17. 4. ATLAS MRAKŮ
TOM TYKWER (Lola běží o život,
Princezna a bojovník, Parfém)
LANA WACHOWSKI a ANDY
WACHOWSKI (Matrix, Speed Racer)
natočili výtvarně i technicky velmi
působivou adaptaci knižní předlohy.
USA. 13.–17. 19.00.
15.–17. 4. VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Žena, která po návratu manžela
z vězení vyzkouší netestované
antidepresivum. Režie STEVEN
SODERBERGH (Dannyho parťáci).
USA. 15 20.30, 16. 18.00, 17. 20.30.
18. 4. SURREALISMUS A FILM
V rámci „Večera o surrealismu“
pořádaném projektem Umění do
Znojma uvádí kino reprízu filmu
Tři barvy: Bílá K. KIESLOWSKÉHO.
USA. 20.30.

VÝSTAVY
10. 4. JOSEF BURIAN–OBRAZY
Galerie Domu porozumění
(Slepičí trh). Vernisáž výstavy
v 17.00 hod.
11. 4.–10. 6. STROM jako prostředí,
materiál, paměť a inspirace
Minoritský klášter – výstava v rámci
projektu Znojmo město stromů.
Do 4. 5. ZNOJMO A OKOLÍ
POKAŽDÉ JINAK
Dům umění – Iva Šulcová a Vladimír
Šťastný, otec a dcera malují.
Do 25. 5. MISTŘI ČESKÉ MALBY
Dům umění – výstava obrazů z fondu
České spořitelny na pobočkách
Jihomoravského muzea.
Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU
Dom umění – vše, co chcete vědět
o svatebním dni vašich babiček.

www.znojmocity.cz

DALŠÍ AKCE
4. 4. JAK SE NESTÁT PACIENTEM
Štukový sál Louckého kláštera –
přednáška MUDr. Jana Hnízdila.
18.00 hod.
5. 4. NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna Znojmo.
7. 4. VELIKONOČNÍ KONCERT
U SV. KŘÍŽE
Kostel u sv. Kříže – účinkuje vokální
skupina Mosty, Minima a Chrámový
sbor sv. Kříže. 15.30 hod.
8. 4. BESEDA S JIŘÍM SVOBODOU
Štukový sál Znojemské Besedy.
Akademie třetího věku. V 9.00 hod.
8. 4. BESEDA S CESTOVATELEM
RUDOU ŠVAŘÍČKEM
Vysokoškolský klub Harvart
(Václavské nám.6 ) – promítání
a beseda o osobním setkání

Kulturní kalendář
s Dalajlamou, o Tibetu a buddhismu
se zakladatelem CK Livingstone
a velkým cestovatelem Rudou
Švaříčkem. 19.00 hod.

NENECHTE SI UJÍT


V PIVOVARU



V KNIHOVNĚ

9. 4. GEOLOGIE
Městská knihovna Znojmo. Kámen,
voda strom – beseda s Jaroslavem
Šmerdou. V 17.00 hod.
16. 4. FENG SHUI – HARMONIE
VZTAHŮ
Městská knihovna Znojmo. Prezentace
Ivy Matyášové. V 17.00 hod.
Do 31. 5. – TANEČNÍ KURZY
SMÍM PROSIT?
Pro děti každé úterý od 16.30 hod.,
pro mládež každé úterý od 17.30
a od 18.30, pro dospělé v pátek od
20.00 hod., v neděli od 17.30 hod.
(Rumunská ulice, Znojmo). Kurzy
pořádá DDM Znojmo a Taneční škola
SPIN. Informace na tel. 515 224 353,
731 511 991.

NOC S ANDERSENEM
V pátek 5. dubna je v prostorách Městské knihovny ve Znojmě připravena
tradiční Noc s Andersenem. I tentokrát se znojemská knihovna připojí
k celostátní akci, kterou si po celé republice užívají zejména děti. Zážitek
v podobě nocování v netradičním prostředí knihovny spojené se čtením
pohádek a hraním her je pro mnohé nezapomenutelný. Slavnostní zahájení Noci s Andersenem bude v sále knihovny v 19.00 hod. Počítáno
je s devadesáti spáči. Děti se mohou těšit na soutěže, hry, tvůrčí dílna –
Hrajeme si na ilustrátory, společné čtení, noční vycházka po Znojmě,
pohádka na dobrou noc.


Nehoňte se, stejně
se nedohoníte
HNÍZDILOVO DESATERO
 Nevěřte slepě lékařům.

Věta v titulku je jedním z desatera
lékaře MUDr. Jana Hnízdila, který
osobitým způsobem radí v deseti bodech, jak přežít ve zdraví rok 2013.
Uznávaný internista, rehabilitační lékař a spisovatel dnes promluví před
publikem ve Štukovém sále Louckého
kláštera. Do Znojma přijíždí na pozvání manželů Jitky a Bronislava Mikuláškových, kteří akci pro veřejnost připravili. O besedu Jak se nestát pacientem
byl tak enormní zájem, že Mikuláškovi
na poslední chvíli museli měnit, a prý
velmi rádi, místo konání. Z původně
plánovaného menšího Štukového sálu
Znojemské Besedy se povídání s uznávaným lékařem přesunulo 4. dubna
do větších prostor kláštera v Louce. lp
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Naslouchejte signálům těla.
Nemocí vám hlásí, že tímto
způsobem už dál žít nemůžete.
 Převezměte zodpovědnost
za vlastní zdraví. Nespoléhejte
na zázraky medicíny. Restart už
se nemusí podařit.
 Žádná instituce vám klidné stáří
nezajistí. Pečujte o své rodiče.
Vychovávejte děti k tomu, aby
pečovaly o vás.
 Nespoléhejte na peníze.
Udržujte dobré vztahy rodiny
a přátel. Mějte rádi nejen sebe.
 Zkuste žít alespoň jeden
den bez elektrospotřebičů.
Pokud kolaps nastane, budete
připravení.
 Neposlouchejte projevy
politiků. Šíří zdraví nebezpečné
negativní emoce. Když se objeví
na televizní obrazovce, přepněte
na přírodovědecký program.
 Chraňte životní prostředí jako
sami sebe.
 Práce, která přináší uspokojení
vám a prospěch co největšímu
počtu lidí, je nejzdravější.
 Zdravá strava sama o sobě
nestačí. Neméně důležité je kdy,
jak a s kým si jídlo vychutnáte.
Občasný půst vám jen prospěje.
 Sportujte pro radost. Nehoňte
se. Stejně se nedohoníte.

V KINĚ

SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH
Tak trochu jinou Sněhurku, nevhodnou pro děti do 12 let a navíc v černobílém podání promítá kino Svět jen jediný den. Španělský režisér Pablo
Berger svůj druhý celovečerní film pojal jako oslavu němého černobílého
filmu a mizejícího umění španělských toreadorů. Film byl oceněn zvláštní
cenou na MFF San Sebastianu. Přijďte si vychutnat atmosféru němého
černobílého filmu z (již téměř nepoužívaného) klasického filmového
pásu. Film Sněhurka: Jiný příběh uvádí Filmový klub Znojmo 4. dubna
ve 20.30 hodin.

MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Filmový klub Znojmo uvede 11. dubna film polského režiséra Jana
Komasy Místnost sebevrahů. Mladý polský režisér v něm popisuje prostředí, kde se rádi pohybují žáci středních škol – internet a sociální sítě.
Vyprovokován ekonomickou krizí, která se více nebo méně projevuje
všude po světě, a kybernetickou šikanou a stalkingem, zavede Komasův příběh diváky do virtuálního světa, který zobrazuje problémy ze
světa skutečného. Zajímavě řešené animované pasáže filmu by mohly
přinést rozptýlení zejména divákům, kteří se sami začínají připravovat
k maturitě.


V DIVADLE

LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU
Na divadelních prknech rodného města se 12. dubna v komedii Líbánky
aneb Láska ať jde k čertu představí Martina Preissová – Válková. V kombinaci s vynikajícím hereckým kolegou Jiřím Langmajerem se dá očekávat
excelentní podívaná.
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Sport

Kor alisté postoupili do semiﬁnále
Utkání pravdy zvládli korfbalisté TJ
MS YMCA Znojmo v posledním kole
základní části extraligy. K jistotě postupu
do vyřazovacích bojů, které v naší nejvyšší korfbalové soutěži hrají čtyři týmy,
potřebovali na své palubovce porazit
silný celek Českých Budějovic, který je
tradičním znojemským rivalem a v tabulce byl o jedno místo před domácími.
Souboj a postup do semifinále byl
na znojemské straně okořeněn návratem dvou nedávných maminek Zuzany
Malačkové (roz. Spěšné) a Jany Nejedlé
(roz. Šimkové). Naopak domácí tým
se musel obejít bez zraněného Buchty. I tak se ale Znojemští dostali brzy
do vedení, ale Jihočeši našli na jejich koš
rychlou odpověď a v prvním poločase
se dlouho prosazovali i díky své výškové
převaze více než domácí. Časem se dostali až do vedení o čtyři koše. Domácím
ale skvěle vyšly poslední minuty před
přestávkou. Díky čtyřem košům v řadě

dokázali otočit nepříznivý vývoj utkání
a do druhé půle mohli jít s těsným vedením 8:7.
Po pauze se pokračovalo v podobném duchu jako v posledních minutách
před ní. Domácí se prosazovali díky větší
bojovnosti a rychlosti, kterou elimino-

vali výškovou převahu hostů. Znojmo
si v průběhu druhé půle udržovalo dvou
až tříkošový náskok a nakonec zvítězilo 17:14 a mohlo se radovat z postupu
do bojů o medaile. Nejlepším střelcem
Znojemských byl Petr Malačka se sedmi
zásahy, pětkrát se trefil Ivan Žák.

Na znojemský celek čeká v semifinále tým Brna. První utkání se hraje
v jihomoravské metropoli 7. dubna,
odveta je na programu 20. dubna na palubovce znojemské městské haly. Případný třetí zápas by se hrál opět v Brně
28. dubna.
Do play off postoupilo Znojmo také
v České dorostenecké extralize. Tam
se v semifinále znojemští dorostenci
střetnou s týmem Havířova. První zápas
se hraje 21. dubna v Havířově, odvetu
a případný třetí zápas uvidí Znojmo
27. dubna.
Městská hala ve Znojmě pak bude
hostit také finálový program dorostenecké extraligy, při kterém bude na programu utkání o 1. a 3. místo, takže v každém
případě návštěvníci uvidí domácí borce,
ať už v souboji o zlato či bronz. Finálové souboje ČDKE se uskuteční 4. května. Finále dospělých je na programu
11. května v Náchodě.

Hokejisté pomohli Mladí Orli si dovezli stříbro
malému Patrikovi
Příběh velkého lidského pochopení
a solidarity se téměř nepozorovaně odehrál v zákulisí hokejových bitev play-off
ve Znojmě. Tři z partnerů znojemského
hokejového klubu, společnosti Aqotec,
Znojmoprojekt a PREMIA Reality, přispěli částkou 90 tisíc korun na léčbu malého Patrika Šnédara trpícího dětskou
mozkovou obrnou. To vše díky sbírce
„Pomoc pro Patrika“, do níž se Orli Znojmo aktivně zapojili.
Patrik a jeho mamminka se v pátek
8. března na zimním stadionu setkali
se zástupci klubu, všech tří společností
i hokejistů. Kromě předání víček, která společnými silami nasbírali fanoušci
a hráči všech věkových kategorií, byly
také dohodnuty detaily předání finanční
pomoci. „Když jsme Patrika viděli na hokeji házet úvodní buly s panem starostou,
hrozně nás to dojalo a rozhodli jsme se
přispět. Kéž by takových akcí bylo víc,“
řekl Pavel Macko ze společnosti Aqotec.
„Přispíval jsem různým organizacím, teď
poprvé to je konkrétnímu člověku. Mám
z toho velkou radost,“ svěřil se Radomír
Kaman z firmy Znojmoprojekt. „Patrika
jsem potkal na zápase a po rozhovoru
s jeho dědečkem se rozhodl pomoct,“
dodal. Peníze poputují na léčbu pomocí
speciálního rehabilitačního programu
KLIM-Therapy. Jde o cvičení v kosmickém, neboli stabilizačním oblečku, které

by mělo pomoci Patrikovi k tomu, aby se
mohl sám posadit.
„Poprvé jsem se o celé akci dozvěděl, když dcera začala doma sbírat víčka.
Když jsme pak s panem Kamanem seděli
na hokeji a nadávali na nepovedený zápas, řekli jsme si, že jsou i důležitější věci,
a rozhodli se pomoci,“ vysvětlil Lubomír
Vašík z firmy PREMIA Reality. Patrikovi
přímo pomohli také hráči A-týmu Orlů,
kteří mezi sebou vybrali peníze nutné
na nákup tabletu se speciálními programy, které podporují motoriku a mozkové
funkce.
„Všem moc děkujeme. Je úžasné, že
se díky znojemskému klubu našli sponzoři, kteří nás podpoří konkrétní částkou.
Čím dříve Patrik podstoupí léčbu, tím
lépe pro něj,“ radovala se Patrikova maminka Alena Šnédarová. „Patrika hokej
velmi baví. Když mohl vhodit úvodní
buly zápasu, byl nadšený. Je nám líto, že
hokejisté vypadli v play-off tak brzy, ale
do příští sezóny mají minimálně o tři
fanoušky navíc,“ vzkázala. „Jsme nesmírně rádi, že díky zapojení našeho klubu
do sbírky našel Patrik a jeho rodina mezi
partnery znojemského hokeje společnosti ochotné konkrétním způsobem pomoci a přispět na dobrou věc. Vážíme si toho
a přejeme Patrikovi i jeho rodině hodně
zdraví a úspěšnou terapii,“ prohlásil manažer klubu Petr Veselý. (www. hcorli. cz)

Pouze jednoho přemožitele našli
čtvrťáci hokejových Orlů na turnaji,
který se konal v Černošicích u Prahy.
Zúčastnilo se ho celkem šest družstev – Příbram, Černošice, Litoměřice,
Sedlčany, Třemošná a Znojmo.
V zápasech hraných na 2 x 20 minut hrubého času na celé hřiště znojemští hráči bojovali celým srdcem.
Po neúspěšném startu na tomto turnaji, kdy prohráli s Příbramí, přeřadili
na vyšší rychlostní stupeň a zastavila
je až v posledním zápase dosud neporažená Třemošná. Mladí Orli si tak
na tomto turnaji vybojovali krásné

druhé místo. Ani v dovednostních
soutěžích se Znojmáci neztratili. Ondra Cakl vyhrál 1. místo ve slalomu
s pukem. Bohužel ani tento turnaj se
neobešel bez zranění. Štěpán Filípek
byl ve druhém zápase zraněn a turnaj
nemohl dohrát.
Sestava: David Němec (brankář) –
Ondra Cakl, Adam Špaček, Martin
Pigl, Tomáš Svoboda, Tomáš Chmelíř,
Roman Kučírek, Patrik Kostka, Vojtěch Koudela, Martin Hudeček, Štěpán
Filípek, Dominik Fruhwirt, Ondra
Přibil, Vojta Klempa, Lukáš Holcr. Trenéři: Milan Svoboda a Rudolf Cakl.
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