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Znojmo sledovalo v televizi
na čtyřicet tisíc diváků

 Obránce Richard Pavlikovský. 

Foto: archiv HC Orli Znojmo

Další část rekonstrukce centra
města začne v únoru
V souvislosti s rekonstrukcí v centru
města dojde k dočasným změnám
v parkování i provozu na komunikacích.
Vedení města proto prosí občany
o toleranci a trpělivost po dobu stavby.
V pondělí 9. února začnou další
práce na III. etapě regenerace ulic
městské památkové rezervace – Velká
Michalská, a to úsekem od dokončené
rekonstrukce II. etapy na rozhraní

domů V. Michalská 13 a 14 za křižovatku s ul. Jezuitskou. V tomto úseku
bude platit úplná uzavírka a pro potřeby rekonstrukce kanalizace a vodovodu bude rozsah uzavírky posunut

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
LEDEN 2015
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Na sklonku minulého roku a na začátku roku letošního měli čeští diváci
poprvé možnost zhlédnout na svých
televizních obrazovkách mezinárodní
ligu EBEL.
Dva duely Znojma (se Salzburgem
a s Vídní) vysílala stanice SPORT 5. Zápasy sledovalo v průměru čtyřicet tisíc
diváků. Ti tak viděli nejen atraktivní hokej
a výbornou atmosféru na znojemském
stadionu (řečeno slovy komentátorů), ale
také zbrusu nové dva propagační spoty Znojma. Jeden lákal diváky na krásy
našeho města, víno a vinobraní, druhý
do adrenalinového podzemí. „S hokejovým klubem na propagaci Znojma jako
turistické destinace dlouhodobě spolupracujeme, proto jsme se rozhodli využít
i toho, že jejich zápasy bude v přímém
přenosu přenášet televize a divákům chtěli ukázat krásy Znojma,“ komentuje tvorbu reklamních spotů ředitel Znojemské
Besedy František Koudela. Součástí přenosů byly i rozhovory s hráči. Na snímku
se k aktuálnímu vývoji zápasu vyjadřuje
obránce Richard Pavlikovský. 
zp
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asi o šest metrů i do náměstí Svobody.
Stavební práce začnou rekonstrukcí
kanalizace, pokračovat budou (podle
počasí) rekonstrukcí vodovodu včetně postupných výměn domovních
přípojek vlastníkům nemovitostí. Zároveň bude město Znojmo pracovat
na rekonstrukcích komunikace, chodníků, veřejného osvětlení a s budováním metropolitní sítě. Předpokládané
dokončení III. etapy je plánováno
do konce května 2015. Pokračovaní
na str. 3. 
lp

Místostarosta
Fiala rezignoval
Ve čtvrtek 22. ledna rezignoval na post místostarosty města
Znojma Jan Fiala z hnutí ANO.
„Na základě událostí v posledních
dnech jsem se rozhodl rezignovat
na post místostarosty města Znojma, radního i zastupitele. Rezignaci podávám s okamžitou platností,“
napsal v prohlášení, které zaslal
na znojemskou radnici.
Starosta Vlastimil Gabrhel
(ČSSD) vzal rozhodnutí Jana Fialy na vědomí. „Oceňuji krok pana
Fialy. Myslím, že kdyby chtěl nadále zůstat v úřadě, jeho pozice by
po zveřejnění všech informací, které
v tomto týdnu vyplynuly na povrch,
byla nadále neudržitelná. Jsem rád,
že se k celé situaci postavil čelem,“
uvedl starosta Gabrhel.
Sedmatřicetiletý Jan Fiala se
znojemským místostarostou stal
10. listopadu 2014 po loňských
komunálních volbách, ve kterých
Hnutí ANO získalo ve Znojmě
přes 12 % hlasů a vytvořilo koalici
s ČSSD. V lednu však vyplynuly
na povrch jeho osobní dluhy a v posledních dnech se seznam Fialových
věřitelů neustále zvyšoval. Místostarostu následně vyzval k odchodu
klub zastupitelů KDU-ČSL a vyvození osobní odpovědnosti žádal také
koaliční partner ČSSD. 
zp

Mimořádné
zastupitelstvo
Nad rámec plánovaného harmonogramu se zastupitelé sešli 26. ledna.
Důvodem bylo schválení takzvaného
odůvodnění zakázky na stavbu průtahu Hradiště. O jednání zastupitelstva
vás budeme informovat v příštím
čísle, neboť se konalo až po uzávěrce
Znojemských LISTŮ. 
zp
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PRVNÍ BYLA NATÁLKA
Prvním miminkem roku 2015, které
se narodilo ve znojemské nemocnici, je Natálie Dikovská z Hodonic.
Na svět přišla krátce po poledni
1. 1. ve 12.21 hodin. Mamince Daně
Viktorinové přišel blahopřát i zástupce města Znojma zastupitel
Ludvík Hekrle, který jí předal květinu a malý dárek. Oběma děvčatům
popřál hodně zdraví a síly.

Foto: Oto Mašek

NOVÁ ŘEDITELKA
ZŠ JUDr. MAREŠE
Novou ředitelkou znojemské
základní školy JUDr. Mareše se
od 1. února stane Eva Hubatková
(s bývalým ředitelem Hubatkou není
Eva Hubatková v žádném příbuzenském vztahu, jedná se pouze o shodu
jmen – pozn. red.). Její jmenování
schválila rada města, která tak dala
na doporučení konkurzní komise. „Chtěl bych poděkovat Lence
Budkové za dočasné vedení této
školy a nové paní ředitelce přeji
hodně úspěchů v její práci,“ uvedl
místostarosta Jan Grois, který má
školství na starost.
ZÁPIS DO ŠKOL V ÚNORU
Zápis do prvních tříd znojemských základních škol pro školní
rok 2015/2016 se koná v sobotu
7. února od 8.00 do 11.00 hodin.
Připraveny na nové žáky jsou základní školy JUDr. Mareše, Mládeže
3, Pražská 98, nám. Republiky 9,
Václavské nám. 8 a P. Diviše v Příměticích. Bližší informace získají rodiče
přímo na jednotlivých ředitelstvích
základních škol nebo na internetových stránkách Města Znojma
www.znojmocity.cz pod odborem
školství, kultury a památkové péče.
ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
TŘIKRÁT
V první polovině letošního roku
zasedne znojemské zastupitelstvo
třikrát, a to 23. února, 27. dubna
a 29. června. Zasedání zastupitelstva
jsou veřejná a program jednání je
dostupný vždy týden před konáním zastupitelstva na webu města
Znojma www.znojmocity.cz. Program jednání zastupitelstva na druhé pololetí roku 2015 bude schválen
v průběhu roku.

Město Znojmo nabízí
k prodeji další volné byty
Vedle probíhajícího prodeje
městských bytů stávajícím nájemcům nabízí město k prodeji další volné byty, které jsou v domech určených k prodeji.
O koupi těchto bytů se může
ucházet každý, kdo podá nabídku
do nabídkového řízení, které podléhá schváleným Pravidlům. Aktuální
seznam volných bytů, nabízených
k prodeji v rámci VII. etapy, na-

všechny dokumenty k nabídkovému
řízení.
Dotazy rádi zodpoví pracovníci
zprostředkovatele prodeje na těchto kontaktech: Klientské centrum Znojemské
byty, Pontassievská 918/1, Znojmo, (sídlo
České spořitelny, a.s.), tel.: 515 224 890,
mob.: 605 000 111, e-mail: info@
znojemskebyty.cz, www.znojemskebyty.cz.
Otevírací doba pro veřejnost: Po, St, Čt
8.30–17.00 hod. 
lp

jdete v níže uvedené tabulce a rovněž na internetových stránkách
www.znojemskebyty.cz. Jednotlivé
byty z tohoto seznamu budou postupně nabízeny v nabídkovém řízení zveřejněném na úřední desce Městského
úřadu Znojmo (vedené i v elektronické podobě na www.znojmocity.cz,
Městský úřad, Odbor majetkový, Tiskopisy). Na výše zmíněných internetových stránkách také naleznete

ID

Č. bytu

Ulice, č. or.

Typ

Dispozice

Cena dle ZP

10

21

Rumunská 1

volný byt

54,0 m2

2+1

380 337,00 Kč

18

11

Slovenská 6

volný byt

39,8 m2

1+1

281 667,00 Kč

13

Slovenská 4

volný byt

39,4 m2

1+1

282 843,00 Kč

23

Slovenská 4

volný byt

39,1 m2

1+1

280 690,00 Kč

21

3

Studentská 3

volný byt

155,1 m2

3+1

982 813,00 Kč

22

4

Studentská 7

volný byt

45,3 m2

1+1

350 233,00 Kč

4

Pražská 17

volný byt

2

74,3 m

2+1

603 445,00 Kč

6

Pražská 17

volný byt

52,7 m2

2+1

419 489,00 Kč

26

7

Pražská 49

volný byt

41,6 m2

1+1

299 761,00 Kč

29

20

Pražská 48

volný byt

73,0 m2

3+1

569 279,00 Kč

34

2

Pražská sídl. 1A

volný byt

19,7 m2

1+1

176 514,00 Kč

46

4

Rudoleckého 13

volný byt

2

75,7 m

2+1

569 678,00 Kč

50

38

Holandská 8

volný byt

56,3 m2

2+1

424 525,00 Kč

56

5

Janáčkova 4

volný byt

39,3 m2

1+1

327 478,00 Kč

71

1

Aninská 2

volný byt

69,7 m2

3+1

803 915,00 Kč

3

Koželužská 8

volný byt

63,2 m2

2+1

474 668,00 Kč

6

Koželužská 8

volný byt

2

17,2 m

0+1

124 306,00 Kč

7

Koželužská 8

volný byt

37,4 m2

1+1

303 729,00 Kč

8

Koželužská 8

volný byt

36,3 m2

1+1

294 795,00 Kč

75

8

Růženy Svobodové 25

volný byt

30,2 m2

0+1

250 599,00 Kč

79

8

Palackého 28

volný byt

34,2 m2

1+1

279 387,00 Kč

86

8

nám. Kpt. Otm. Chlupa 6

volný byt

28,1 m2

1+1

194 424,00 Kč

88

1

Na Kopečku 9

volný byt

2

51,1 m

2+1

382 096,00 Kč

92

1

Rooseveltova 36

volný byt

86,0 m2

2+1

680 919,00 Kč

94

5

Rooseveltova 52

volný byt

74,5 m2

3+1

581 281,00 Kč

98

8

Jana Palacha 7

volný byt

60,1 m2

2+1

376 382,00 Kč

3

Vítězslava Nováka 5

volný byt

46,4 m2

2+1

324 859,00 Kč

2

20

24

73

111a

Výměra m2

7

Vítězslava Nováka 5

volný byt

46,8 m

2+1

327 660,00 Kč

112

1

Vítězslava Nováka 3

volný byt

45,5 m2

2+1

337 805,00 Kč

113

5

Vítězslava Nováka 1

volný byt

39,7 m2

1+1

298 754,00 Kč

113a

7

Vítězslava Nováka 2

volný byt

46,4 m2

2+1

349 174,00 Kč

5

Palliardiho 2

volný byt

43,5 m2

1+1

404 406,00 Kč

2

115

11

Palliardiho 2

volný byt

42,7 m

1+1

393 244,00 Kč

119

5

Smetanova 13

volný byt

50,4 m2

2+1

487 796,00 Kč

121

1

Smetanova 7

volný byt

30,9 m2

1+1

187 843,00 Kč

6

Smetanova 11

volný byt

83,0 m2

3+1

610 010,00 Kč

7

Smetanova 11

volný byt

34,2 m2

1+1

249 116,00 Kč

131

3

Pražákova 5

volný byt

39,6 m2

1+1

267 278,00 Kč

133

1

Stojanova 18

volný byt

43,4 m

2

2+1

352 068,00 Kč

134

3

Fráni Kopečka 21

volný byt

41,1 m2

1+1

270 705,00 Kč

159

6

28. října 12

volný byt

57,0 m2

2+1

469 201,00 Kč

168

34

Dukelských bojovníků 145

volný byt

41,5 m2

1+1

323 309,00 Kč

207

19

Palackého 15

volný byt

55,24 m2

2+1

542 506,00 Kč

122

www.znojmocity.cz
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Město Znojmo pokračuje
v zodpovědném hospodaření
sdílených daní. Podstatnou část rozpočtu tvoří kapitálové příjmy v rámci dobíhající první etapy projektu
Klíč 2018. Výdajová stránka přinesla
úspory, zejména co se týče chodu
úřadu a městských příspěvkových
organizací.
„Jako město v regionu s vysokou
nezaměstnaností budeme v příštím
roce dále pokračovat zejména v podpoře vzdělání. Chystáme další investice do škol a školek za téměř třiadvacet
milionů korun, budeme pokračovat
v projektu Kolumbus včetně podpory
jazykových certifikátů a v rozpočtu je
i nový projekt nazvaný Psychologové
do škol. Na výdajové stránce počítáme také s další podporou turismu
a chystáme další část oprav znojemského hradu,“ uvádí znojemský starosta.
V plánu je také rekonstrukce průtahu

Hradištěm a Mramoticemi. Významné
prostředky v rozpočtu na příští rok
jsou vyčleněny na zajištění sociálních
služeb pro občany města Znojma, které byly rozšířeny s důrazem na zajištění prevence.
Další část výdajů, která se každoročně opakuje, jsou výdaje na dluhovou službu, tedy na úhradu úvěrů,
kterými je hospodaření města dlouhodobě zatíženo v důsledku nezodpovědného hospodaření znojemské
radnice před rokem 2010. Ukazatel
dluhové služby činil za rok 2011 sedmdesát procent, od té doby se radnice
zodpovědnými kroky snaží dluhovou
službu snižovat. „Podnikáme veškeré
kroky, abychom snížili výdaje na dluhovou službu do roku 2019 pod pět
procent,“ říká závěrem starosta města
Znojma Vlastimil Gabrhel. 
zp

Milada Ambrožová se stala
nejstarší občankou Znojma

Rekonstrukce
přinese omezení

Rozpočet na letošní rok schválili na svém prosincovém zasedání
znojemští zastupitelé. Znojmo bude
v roce 2015 hospodařit s částkou
686 milionů korun, tj. přibližně o dvě
stě milionů méně než v roce 2014.
„Většina měst po volbách volí rozpočtová provizoria, tomu jsme se ale
u nás ve Znojmě snažili vyhnout,“
říká znojemský starosta Vlastimil Gabrhel. „Důvodem je skutečnost, že
rozpočtová provizoria komplikují situaci například příjemcům městských
dotací. Proto jsme se hned po podepsání nové koaliční smlouvy soustředili na přípravu rozpočtu. Vzhledem
k tomu, že máme na radnici kvalitní
tým ekonomů, zvládli jsme připravit rozpočet ve velmi krátkém čase,“
dodává starosta. Příjmová stránka
rozpočtu je založena na výnosech ze

 Milada Ambrožová. 

Koncem loňského roku oslavila
Milada Ambrožová krásné 101. narozeniny. Vedle nejstaršího občana
Znojma Josefa Štoly (101 let) je nejstarší obyvatelkou města.
Milada Ambrožová pochází ze
sedmi dětí a s mužem vychovala jednu dceru, se kterou má hezký vztah.
Přestože milovaného manžela pochovala před lety, přes svůj vysoký věk
stále vitální paní neztrácí smysl pro
humor a užívá si každého dne. Ještě
donedávna ráda pracovala na své zahrádce. Alkoholu ani cigaretám nikdy

Foto: zp

neholdovala a dodnes se s chutí začte
do pěkné knížky nebo se v televizi
podívá na vědomostní soutěže.
Ke gratulantům se přidal i ředitel
České správy sociálního zabezpečení
ve Znojmě Radoslav Kraus, který nejstarší občance Znojma předal písemný
pozdrav od ministra práce Františka
Koníčka a oznámení o zvýšení důchodu. S kyticí, darem a přáním pevného
zdraví přišli jubilantce popřát také
zástupci vedení města Znojma – místostarostka Olga Štefaniková a místostarosta Jan Fiala. 
lp, zp

Pokračování ze str. 1
Zásobování provozoven bude
možné z nám. Svobody, dále z dokončené rekonstrukce ul. Velké Michalské, popřípadě z ul. Horní České. Přístup pro pěší do provozoven
a nemovitostí bude zachován. Odvoz
domovního odpadu bude zajištěn
z místa za uzavírkou na nám. Svobody. Občany bydlící v úseku III. etapy
tímto žádáme o přistavení popelnic
před nemovitosti večer před druhým dnem svozu. Popelnice budou
ráno zhotovitelem stavby přemístěny
na místo svozu a následně zpět k jednotlivým nemovitostem.
Křižovatka V. Michalská a H. Česká, dále nám. Svobody a Jezuitská
ulice budou plně uzavřeny vyjma
pěších. Zúžená část ulice H. České
bude uzavřena s výjimkou zásobování
a bydlících se zákazem stání.
Ulice Kovářská směrem na Horní
nám., Horní nám., část Divišova nám.
a ul. H. Česká budou s obousměrným
provozem, přičemž směr z Divišova
nám. na ul. V. Michalskou a H. Českou bude slepý. Slepá bude také ulice
Jezuitská.
Na Horní České nebude po dobu
stavby placené parkoviště, budou sem
přesunuti držitelé s parkovací kartou.
Zrušeno bude několik parkovacích míst před Komerční bankou
z důvodu napojení nové splaškové
kanalizace do stávající šachty. 
lp
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STALO SE
PORADÍ DVAADVACET
KOMISÍ
Jako své iniciativní a poradní orgány zřídila podle ustanovení zákona o obcích Rada města Znojma
dvacet dva komisí. Ve volebním
období 2014–2018 budou pracovat komise majetková, bytová,
pro výchovu a vzdělávání, komise kultury, turistického ruchu
a památkové péče, komise pro
občanské záležitosti, komise pro
spolupráci se zahraničím, komise
pro sport, komise sociální, zdravotní a seniorů, komise dopravní,
komise pro městskou zeleň, lesy
a životní prostředí, komise pro
prevenci kriminality, komise pro
Znojmo – zdravé město a uplatňování místní Agendy 21 a komise
pro příměstské části: Přímětice-sídliště, Přímětice-ves, Hradiště,
Konice, Popice, Mramotice, Kasárna, Načeratice, Derflice a komise
pro příměstskou část Oblekovice,
Bohumilice a Nesachleby. Jména
jednotlivých předsedů a členů
komisí najdete na webu města.
TEPLO SE ZDRAŽÍ
Dlouho se dařilo městu Znojmu,
potažmo Znojemské tepelné společnosti, s.r.o. (ZTS), držet ceny tepla nejen do stovek městských bytů
nízké. Vzhledem ke zvýšení ceny
zemního plynu, která je zásadní
pro strukturu ceny tepla za jeden
gigajoul (GJ), bylo nutné v letošním roce přistoupit k mírnému
zdražení. „Oproti roku 2014 bude
v roce 2015 cena tepla ve Znojmě
dražší o 5 %, což činí přibližně 30
korun. Nyní se cena tepla pohybuje přibližně kolem 600 korun
za gigajoul,“ konstatoval Lubomír
Texl, ředitel ZTS, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Znojmo.
Vedení města Znojma se již před
třemi lety rozhodlo pro soutěž
na centrální nákup energií. Konkurenční prostředí se postaralo o to,
že ceny plynu i elektrické energie
byly optimalizovány.
SPRÁVCE MĚSTSKÉ VINICE
VE FINÁLE
Vinařství LAHOFER, které pečuje o městskou Rajskou vinici, je
ve finále letošního ročníku prestižní soutěže Vinařství roku 2014.
Zároveň s dalšími dvěma místními
vinaři, Vinařstvím rodiny Špalkovy
a Vinařstvím Kořínek, usiluje Vinařství LAHOFER i o titul Vindemia
Publica 2014, o kterém svými hlasy
rozhoduje veřejnost. Hlasovat lze
od 30. 1. na www.vinarstviroku.
cz. Před dvěma lety získal titul Vinařství roku 2012 Znovín Znojmo.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
26. února. Uzávěrka je 16. února.
JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny ve Znojmě si budou
moci školáci užít v týdnu od 23. února do 1. března. Ve stejném termínu
budou mít prázdniny například
Praha 1–5 nebo Brno.
KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Poslední svoz vánočních stromků
bude 2. února. Odváženy budou
vánoční stromky shromážděné
u sběrných míst na separovaný
odpad a u kontejnerových stanovišť. Apelujeme na občany, aby
vánoční stromek na toto místo donesli a nebyla jim lhostejná čistota
kolem jejich bydliště. Další možností je vánoční stromek odevzdat
ve sběrném dvoře na Dobšické ulici
a v Příměticích nebo v kompostárně
Únanov. Tato služba je nadstandardem, který nelze nárokovat – není
součástí poplatku za odpad.
POPLATKY ZA PSA
Do konce března musí majitelé psů
zaplatit poplatky za své čtyřnohé
přátele. Platby v hotovosti přijímají
pokladny v budovách městského
úřadu na Obrokové ulici 12 a na náměstí Armády nebo lze platbu provést převodem z účtu. Zaevidovat nového psa musí jeho majitel
do 15 dnů na finančním odboru
MÚ Obroková 10 (u paní Bohunky
Dehnerové). Poplatek je vyměřen
od tří měsíců stáří psa.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Velké poděkování patří všem lidem, kteří dobrovolně přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
Ve 449 pokladničkách znojemského regionu se nashromáždila úctyhodná částka 1 800 689 korun, což
je o 110 083 korun více než vloni.
V samotném Znojmě bylo vybráno
134 695 korun. Podrobný rozpis
přesných částek, které věnovaly
jednotlivé obce regionu, najdete
na webových stránkách Oblastní
charity Znojmo www.charita.cz
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 29. 1. od 7.30 do 15.30 hod.
PŘÍMĚTICE. Vypnutá část: Zařízení
a porvozy napájené z trafostanice
TS Veterina navijárna, hasiči, psí
útulek atd.
Dne 4. 2. od 7.30 do 15.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Ulice Staré
Město (V Jámě).
Dne 12. 2. od 7.30 do 15.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Část ul.
Družstevní, sudá čísla 10–20.

Smlouva s pivovarem podepsána
Vedení znojemské radnice dalo
zelenou opětovné výrobě piva
ve Znojmě. Pivo bude vařit nově založená společnost Znojemský městský pivovar a.s., se kterou radnice
podepsala na konci minulého roku
nájemní smlouvu o pronájmu části
bývalého pivovaru.
„Společnost Heineken podle předpokladů nevyužila svého přednostního pravá na znovuobnovení výroby
svého piva ve Znojmě, a tak jsme moh-

li podepsat smlouvu s nově vzniklým
Znojemským městským pivovarem.
Přednostní právo vyplývalo z původní smlouvy, kterou podepsalo město
s Heinekenem před čtyřmi lety, když
pivovar kupovalo,“ říká starosta města
Vlastimil Gabrhel.
Nový investor hodlá začít s výrobou piva v areálu znojemského pivovaru již příští rok.
„Bohužel jsme z popudu Heinekenu museli na nového nájemce

přenést jisté omezující podmínky,
které se pravděpodobně promítnou
do jeho podnikatelského plánu. Přes
tuto novou skutečnost nás zástupci
Znojemského městského pivovaru
ujistili, že nadále trvá jejich eminentní zájem obnovit výrobu piva
ve Znojmě a podepsali s námi nájemní smlouvu, ve které na sebe převzali
závazky vyplývající z naší smlouvy s Heinekenem,“ dodal starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. 
zp

Sourozenci si vzali sourozence,
jiní svatebčané přijeli na kole
Patrně o největší senzaci ve sta- mantičtější svatba ve Znojmě se posta- ano ve své rodné řeči. Vedle tradičtistice svateb uzavřených v minulém rala jedna z nevěst, když na svatebním ních míst jako je znojemský hrad se
roce ve Znojmě se postaraly dvě sou- obřadu zpívala svému francouzskému oddávalo v penzionu, v Rajské zahradě
rozenecké dvojice.
manželovi krásnou zamilovanou píseň. minoritského kláštera, v restauraci,
V obřadní síni se konala dvojsvatBěhem roku 2014 bylo uzavřeno v Muzeu motorismu i v Malovaném
ba, na které místostarosta Jan Grois 204 manželství. Mezi cizinci byly „jen“ sklepě v Šaldorfě. Nejvyhledávanějším
místem u církevních obřadů
oddal sourozence – bratr a sebyl devětadvacetkrát kostel
stra si vzali sourozence sestru
sv. Mikuláše.
a bratra.
Většinou si nechávali
A zdaleka nešlo o jedinou
snoubenci společné příjmení
zajímavou situaci na matrice.
po muži, ale na vzestupu je
Například na jednu svatbu přitrend nepřechylování, takže
jeli hlavní aktéři nikoliv v nadvanáct nevěst si nechalo příblýskaném bouráku, ale na vyjmení v mužském tvaru. Nejpulírovaných kolech a na dvou
více sňatků bylo v případě, kdy
svatbách si snoubenci vzájemně
ženich byl starší o dva roky než
svědčili. „Koncem března jsme
žena, ale oddávající slyšel ano
uzavírali manželství v restaui do ženicha, který byl o 23 let
raci, kde se nevěsta o tom, že
starší než nevěsta a od ženy,
se vdává, dozvěděla půl hodikterá si vzala o 22 let mladšího
ny před obřadem. V šoku byla
muže. Jeden manželský pár si
nejen ona, ale i všichni hosnaplánoval start do společnété, kteří se domnívali, že jdou
 Svatba v historickém stylu na hradě.
Foto: M. Navrkal
ho života na den sv. Valentýna
na oslavu nevěstiných kulatých
narozenin. Takového muže, který to vše tři Slovenky a jedna Chorvatka, zato a jeden manželský pár se bral znovu
zorganizoval a byl schopen svou milou s ženichy cizinci se roztrhl pytel – Ma- po 24 letech, a to v den, kdy by jejich
překvapit, by si přála asi každá žena,“ ďar, Egypťan, Srb, Francouz, Chorvat, první manželství trvalo 50 let! Jak je
vypráví s úsměvem matrikářka Jana Slovák, Angličan, Američan i občan vidět, na stvrzení lásky muže a ženy není
lp
Ryšavá. Ovšem o pomyslný titul nejro- JAR. Ti všichni řekli dobrovolně své nikdy pozdě. 

Znojmo má v kvalitě náskok
Projekt Zdravé město klade důraz
na systematickou podporu zdraví a kvality
života, spolupráci s veřejností a dodržování
principů udržitelného rozvoje.
V září 2013 vstoupilo Znojmo
do Národní sítě Zdravých měst ČR
a začalo tak uplatňovat místní Agendu
21. Místní Agenda 21 je oficiální metoda zvyšování kvality veřejné správy
Ministerstva vnitra ČR, která umožňu-

je, aby se municipalita rozvíjela v rovnováze všech klíčových oblastí – sladění
hospodářského rozvoje se sociálními
požadavky a s respektem k limitům daným životním prostředím. Nástrojem
pro měření a hodnocení místní Agendy

je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak rozděluje zúčastněná města
do pěti kategorií – kat. „zájemci“, kat. D,
kat. C, kat. B a kat. A.
Pracovní skupina Rady vlády pro
udržitelný rozvoj pro místní Agendy
21 již uzavřela hodnocení a rozdělila
kategorie. Znojmo plnilo jednotlivá
kritéria zaměřená na udržitelný rozvoj
a partnerství v minulém roce natolik
úspěšně, že z kategorie „zájemci“ postoupilo rovnou do kategorie C.

Eva Zvěřina, lp

www.znojmocity.cz
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Prožijte Národní týden manželství v kině i v kostele
Celkem nám to vycházelo

Město Znojmo se připojilo k akci
Národní týden manželství, která vychází ze Světového dne manželství,
připadajícího vždy na druhou neděli
v únoru. Národní týden manželství je
pro všechny lidi příležitostí zaměřit se
na svůj vztah, který si to bezpochyby
zaslouží.
V rámci Národního týdne manželství (9.–15. 2.) zve Město Znojmo
nejen manželské páry do kina na film
Hodinový manžel. Stylově 14. února –
v den svátku všech zamilovaných, tedy
na sv. Valentýna – jsou v kině Svět
vítáni nejen manželé, kteří mají vstup
zdarma, ale také páry ještě nesezdané.
Ti zaplatí pouze symbolické vstupné
45 korun na osobu. Promítání filmu

začne v 17.00 hodin (nutná je ovšem
do 13. 2. rezervace na tel.: 739 389 002,
případně na e-mail: lucie.pospichalova
@muznojmo.cz).
Na webu města www.znojmocity.
cz se mohou lidé zapojit do ankety
zaměřené na zjišťování potřeb manželů a partnerů ve městě Znojmě.
V poslední den Národního týdne
manželství 15. února bude v kostele
sv. Mikuláše ve Znojmě v 9.00 hodin
bohoslužba za novomanžele celého
minulého roku se zvláštním požehnáním a následným setkáním.
Mše svatá k podpoře manželství
bude i v domovech pro seniory v Plavči (20. 2. od 13.30 hod.) a v Hostimi
(12. 2. od 15.30 hod.). 
lp

Potkali se na taneční zábavě. Líbila se mu, ale budoucí ženu v ní neviděl. Pak přišla láska. Chodili spolu tři
roky a v roce 1960 se v Moravských
Budějovicích vzali. Za další tři roky se
přestěhovali do Znojma, kde žijí dodnes. Jan a Marie Chocholoušovi jsou
ve svazku manželském úctyhodných
55 let. Vychovali dvě děti, které jim
nadělily pět vnoučat. V současnosti
bydlí Chocholoušovi ve znojemském
Domově pro seniory U Lesíka.

Nic lepšího než společné
soužití muže a ženy
nebylo vymyšleno
Manželství je spojeno nejen slibem lásky, ale také s přátelstvím,
komunikací, radostí a odpuštěním
i s vytvářením kvalitního prostředí
k výchově dětí.
Psycholožka s šestnáctiletou praxí
doktorka Ivana Biravská ze znojemské Poradny pro rodinu a mezilidské
vztahy v rozhovoru o manželství říká,
že zatím nic lepšího pro výchovu dětí
nebylo vymyšleno.
Paní doktorko, páry se berou stále v pozdějším věku, mnoho lidí
žije singl, rodí se málo dětí. Nenese
na tomto stavu vinu i stát, který
přestal instituci manželství podporovat?
Hledejme zdroj problémů především u jednotlivce a ne v zásazích
nebo nezásazích státu. To, že se rodí
málo dětí, je fakt, který souvisí s výchovou k individuálnímu štěstí. Je to
daň za to, že se máme dobře a díky
antikoncepci si můžeme děti naplánovat.
Přes nespornou důležitost instituce manželství má Česko vysokou
rozvodovost. Vnímáme manželství
jinak než v západních zemích, kde
je rozvodů méně?
Sociální vývoj ve vztahu k západním zemím je u nás opožděn zhruba
o desetiletí. Je tedy zřejmé, že nesezdaných soužití je na Západě více než
u nás. V některých zemích s výraznou
katolickou tradicí pak hraje velkou

roli náboženství. Například Itálii by
bylo možné srovnávat s okresem Hodonín.
V čem vidíte hlavní příčiny tak častých rozvodů českých manželství?
Dříve byly ženy na mužích víc
ekonomicky závislé, nemohly si dovolit rozvést se a zůstat s mnoha dětmi
samotné. Taky výchova nepodporovala tolik individuální rozvoj a štěstí, bylo přirozenější se pro někoho
„obětovat“.
Rozvod ve společnosti byl dříve chápán jako rodinná tragédie. V současnosti je to zcela běžná praxe.
Nestává se tak rodina přežitkem?
I dnes mnoho lidí vnímá rozvod
jako tragickou událost. Ostatně v žebříčku životních událostí je stále připisována rozvodu závažnost v první
pětici největších traumat.
Pořád ještě nebylo vymyšleno pro
vývoj dítěte nic lepšího než společné
soužití muže a ženy. Díky napětí mezi
nimi, vycházejícího z toho, že každý
z partnerů pochází z jiného prostředí a taky z prostého faktu, že co je
normální ve světě žen, není chápáno
ve světě mužů, dochází k otužování
a posilování dítěte. Dítě se tím učí
překonávat překážky, vidí, jak se řeší
problémy a konflikty. Všímám si, že
klienti rodičů, kteří spolu přes všechny těžkosti dokázali vydržet, mají větší ochotu své problémy v manželství
překonat a neutéct z něj hned. 
lp

 Jan a Marie Chocholoušovi s dcerou Janou. Syn Jiří žije v Anglii. 
Foto: lp

Když se brali, bylo jemu čtyřiadvacet let. Ona byla v jednadvaceti letech
na tehdejší poměry „starší“ nevěsta.
„Pro ni to byl nejvyšší čas! Holky se
vdávaly v osmnácti, devatenácti,“ láskyplně
se na svoji
ženu usmívá Jan
■ lokalita
k podnikání
Chocholouš. V 79 letech je i přes zdra■ možnost
vzdělání s věkem
votní
problémy související
nesmírně
vitální.
Za
oba mluví hlavně
■ kvalita bydlení
on a ochotně loví v paměti vzpomínky
na společně prožité roky. Nejvíce se
točí kolem práce a výchovy potomků.
„Hodně jsme pracovali. Moc peněz nebylo. Museli jsme pracovat oba.

Měli jsme družstevní byt, a tak jsem
chodil po práci ještě do družstva vypomáhat,“ vypráví Jan Chocholouš,
a dodává, že se zvláště při výchově dětí
museli častokrát hodně uskromnit.
„Na zájezdy do Bulharska, Jugoslávie
nebo Řecka jsme mohli se ženou, až
když byly děti velké.“
Dcera Jana, která přišla za rodiči
na pravidelnou návštěvu, svému otci
lehce oponuje. „Ale na společné dovolené jsme přece taky jezdili. Třeba
na Zemplínskou šíravu, na Vranov.
Tehdy se hodně se využívalo podnikových chat ROH (Revoluční odborové hnutí – pozn.red.). A rodiče rádi
jezdili do Luhačovic,“ loví z paměti
útržky z dětských let. Když se ptám
na společné koníčky manželů, shodnou se na zahrádce. „Zahrada byla
zdroj obživy. Tam se nesedělo, tam se
Region
mita jedpracovalo,“ smějeDie
se dcera
Jana
den
3
Stärken
ním dechem vysvětluje, že odpočinek
■ Wirtschaftsstandort
a posezení pod pergolou
si její rodiče
■ Wissenskompetenz
dopřáli až ve stáří,
kdy se o pozemek
■ Wohnqualität
starala ona.
Z vyprávění je jasné, že rodina držela pospolu. Menší i větší manželské
krize, které s léty logicky přicházely, se
u Chocholoušových dnes tolik běžným
rozvodem rozhodně neřešily. „A kam
by ten druhý šel bydlet? To by se ten
byt rozpůlil? A děti by se taky měly
půlit?“ podivuje se nad moji otázkou
paní Marie a pokračuje: „To víte, fackama jsme to neřešili. Vždycky nás to
drželo jeden den a pak nás to přešlo.
Uznali jsme svoji chybu a uměli jsme
odpustit jeden druhému. A celkem
nám to vycházelo.“ Možná jsou právě
tato slova Marie Chocholoušové tím
neustále hledaným receptem na spokojené manželské soužití. Každopádně
těmto manželům to funguje dodnes.
Kéž by takových bylo více.

Ľuba Peterková

Oblast se 3 přednostmi

INZERCE

Využili jste i Vy možnost bezplatné inzerce na portálu
pro podnikání a bydlení na Znojemsku www.podnikani-bydeni.cz?
V rámci přeshraničního projektu „W3 – rozvoj živnostenských lokalit
a lokalit k bydlení podél S3“ máte možnost
nabídnout svoji nemovitost zdarma v ČR i Rakousku.
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Vážení Znojmáci! Chceme vás pravidelně informovat o tom,
co a jak chystáme ve vašem pivovaru.
Chceme a budeme vám vařit poctivé pivo, kterým se budeme chlubit
a na které budete moci být pyšní.
Naším hlavním produktem bude klasický český ležák, abychom to připodobnili – něco jako byl Hostan Hradní
před pár lety. Bude to jedenáctka
s optimálním vyvážením, hořkostí
a plností, která po napití bude pobízet k dalšímu doušku.

 Bývalá takzvaná tepluška v ležáckém
sklepě.
Foto: Jana Polášková

Ne úplně lehce jsme minulý rok tři
měsíce ladili nájemní smlouvu s městským úřadem. Nebyla to prodleva úřadu, situaci komplikoval i komplikuje
smluvní vztah města se společností,
která areál pivovaru vlastnila. Na naši
společnost byla přenesena ujednání
z této smlouvy, která jsme ve finále
akceptovali.
Založili jsme ve Znojmě akciovou
společnost a poté jsme v prosinci podali architektonickou studii k vyjádření se Národnímu památkovému úřadu.
Nyní čekáme na jeho stanovisko, které
s největší pravděpodobností obdržíme po uzávěrce tohoto čísla Znojemských LISTŮ. Až jej obdržíme, tak
společnost A-projekt zapracuje tato
doporučení do projektu a podáme žádost o stavební povolení. Po schválení
začne rekonstrukce. Již jsme objednali
technologii pivovaru, v květnu bude
připravená k instalaci a je jen otázkou,
jestli se vše včas potká i se stavební
částí projektu.
Prvními stavebními úpravami bude
rekonstrukce obchodu, který vznikne
vedle vchodu do administrativní budovy. Tam začneme prodávat produkty

 Bývalá kuželna a zdi do ulice Přemyslovců.

Heinekenu. Důvodem pro tento krok
je zavazující podmínka v naší smlouvě,
kdy si bývalý majitel areálu vymínil
pětileté právo omezující prodej jiného
piva, než jsou produkty z portfolia této
společnosti. V prvním roce plánujeme
i demolici zdi do ulice Přemyslovců,
přeložení vysokonapěťové rozvodny
a začátek rekonstrukci vnitřních i vnějších prostor. Bohužel se naše pivo ne-

Foto: Jana Polášková

může jmenovat Hostan, což by bylo
skvělé, ale majetková práva k této značce patří někomu jinému.
Příště vás budeme informovat
o dalším postupu výstavby pivovaru,
o tom, jak se pivo bude jmenovat a jakou grafickou podobu jsme pro Znojemské pivo vybrali. Držte nám palce,
ať vybíráme dobře.
Váš Znojemský městský pivovar (PI)

INZERCE

INTERNET na optické síti

100
Mbit/s 245,- Kč / měsíc
zdarma
k tomu

kabelová TV s více než 40 programy

rátová
domácí bezd
routerem
m
ní
it
al
síť s kv
super cenu
snadno a za

opravd

450,- Kč
u r ychl
é

INTERN připojení s bonusem
ET 100
kabelov
Mbit/s
+
á
t
e
levize z
s široko
u nabíd
kou pro
dar ma
gramů
v HD kv
alitě

(372,- Kč bez DPH)

pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc
instalace a nastavení zdarma

www.znojmocity.cz
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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 RAKOUSKU
Spolupracovník pro
gastronomický řetězec
Mitarbeiter Systemgastronomie
McCafé
Hollabrunn 35 km
at-store0091@restaurant.at.mcd.com
+43/2952/30620
Práce na plný úvazek na směny
5 dní v týdnu, zaučení. Dobrá
znalost NJ. Mzda od 1.211 EUR/měs.
brutto + 13. a 14. plat, příplatky
za svátky apod.
Řidič nákladní dopravy
LKW-Fahrer
Wagner BaugesellschaftmbH
Hollabrunn 35 km
office@wagner-bau.com
+43/2827/7001 Hr. Wagner
Doprava stavebního materiálu
v oblasti Weinviertel, při čekání
také výpomoc na staveništi.
Nástup okamžitě. Dobrá znalost NJ.
Min. mzda dle KS 1.454,93 EUR/měs.
brutto při plném úvazku + možné
příplatky.
Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfe
Buschenschank Humer-Gilly
Maissau 40 km

office@weinbau-humer.at
+43/2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Pracovní doba s ohledem
na rodinné potřeby bude stanovena
po dohodě s vedením.
Mzda 7,67 EUR/hod. brutto.
Výpomoc v pekárně o nedělích
Aushilfskraft
Blei Cyrill Ges.m.b.H.
Retz 15 km
Blei Cyrill GesmbH,
Hauptplatz 22, 2070 Retz
Frau Schweitzer
Výpomoc v prodejně pekařství –
prodej v neděli dopoledne 7.30–
11.00 hod.

Outletové centrum FREEPORT FASHION OUTLET
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ASISTENT/-KA MARKETINGU
Cíl pozice: Napomáhat rozvoji a implementaci marketingové strategie,
jejímž cílem je zvýšit prodej a návštěvnost outletového centra.
Požadujeme: Znalost základů marketingu a alespoň dílčí zkušenosti
s realizací reklamních aktivit. Minimálně středoškolské vzdělání
zakončené maturitní zkouškou. Výborné organizační, komunikační
a prezentační dovednosti. Zkušenost s prací na PC a aplikacemi MS
Office. Dobrá znalost angličtiny, znalost němčiny výhodou
Žádosti s životopisy posílejte do 31. ledna 2015
na petr@freeportleisure.com
Vhodní kandidáti budou telefonicky kontaktováni
a pozváni k ústnímu pohovoru.

2 zedníci
2 Maurer/Innen
Alpson GmbH
Hollabrunn 35 km
+43/664/88614235 Erich Schleritzko
Plný úvazek.
2 kameníci
2 Steinmetz
Erwin Zechmeister G.m.b.H.
Hollabrunn 35 km
mail@zechmeisterstein.at
+43/2952/2142 Erwin Zechmeister
Od jara 2015.

MĚSTO ZNOJMO

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU DOPRAVY
Kvalifikační požadavky
vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru dopravního, stavebního
nebo právnického směru

VĚZNICE ZNOJMO

nabízí pracovní místo
pro občanského zaměstnance

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ EKONOMICKÉHO
(12. platová třída, pracovní poměr na dobu neurčitou)

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání ekonomického směru; orientaci
v současné problematice právních předpisů, zejména zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech; minimálně 3 roky praxe v řídicí funkci; pokročilou znalost práce
na PC; bezúhonnost, velmi dobré komunikační a organizační schopnosti
Předpokládaný termín nástupu: 1. dubna 2015
Přihlášku s CV a doklady o vzdělání zašlete nejpozději
do 16. 2. 2015 na adresu:
Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo, personální oddělení,
Bc. Piwowarcziková M., Dyjská 4, 669 02 Znojmo,
obálku označte v levém dolním rohu – „vedoucí oddělení
ekonomického“, nebo na e-mail: MPiwowarczikova@vez.zno.justice.cz

Náležitosti přihlášky, požadované znalosti či požadavky naleznete
na webu www.znojmocity.cz v sekci Pracovní příležitosti.
Přihlášku je možno podat do 1. února 2015
písemně v zalepené obálce na adresu
Městský úřad Znojmo – personální odd., Obroková 1/12, 669 22
Znojmo, nebo osobně na stejnou adrese na podatelně MÚ.
Obálku označte slovy: Výběrové řízení – vedoucí odboru dopravy.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Dům dětí a mládeže Znojmo pořádá v termínu jarních prázdnin, tj.
23.–27. 2. 2015 příměstský tábor. Každý
den bude pro děti od 8.00 do 16.00 hod.
připraven pestrý program jak spor-

tovního, tak i kreativního zaměření.
Více info na www.ddmznojmo.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. J. Zapletalová (zapletalova.ddm@seznam.cz,
605 013 356).tz

Nadnárodní společnost
TAMURA

hledá na hlavní pracovní poměr

NABÍZÍME K PRODEJI
NÁKLADNÍ VOZIDLA
MAZDA SD-E 200,
třístranný sklápěč, r.v.1997
AVIA 31.1,
nosič kontejnerů, r.v. 1993
info: 602 529 767

DĚLNÍKA
V ELEKTROTECHNICE
V případě zájmu pošlete
životopis na: prace@tamuraeurope.co.uk nebo vyplňte
přihlášku na nové vrátnici
společnosti:
Hakenova 3789/22, Znojmo.
Personální oddělení
tel.: 515 284 710.
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Buďte první, kdo získá informace o akcích
S Věrnostním programem vám žádná zábava neuteče
Věrnostní program Znojemské Besedy
je novinka, kterou pro veřejnost zavádí
pracovníci kulturního stánku Znojma.
Již dávno nepatří Beseda mezi
paběrkující příspěvkové organizace
města.
V posledních letech se výrazně
podílí na pořádání kulturních a společenských akcí města, včetně Znojemského historického vinobraní –
největší oslavy svátku vína v České

republice, a především aktivně tvoří
podhoubí celoročního kulturního dění
ve Znojmě.
Pro místní obyvatele i návštěvníky připravila na letošní rok několik
novinek, mezi kterými vyniká především VĚRNOSTNÍ PROGRAM ZNOJEMSKÉ BESEDY. Uživatelé, kteří se

do něho přihlásí, dostávají možnost
získat přednostně informace o nemalém počtu akcí konaných ve Znojmě.
Věrnostní program dává zájemcům možnost přečíst si Znojemské
LISTY informující o aktuálním dění
ve městě ještě dříve, než vyjdou tiskem. Díky tomu si mohou naplánovat
volný čas s vědomím, že akce, které je
zajímají, jim neutečou.
Registrovat se do Věrnostního
programu je velmi jednoduché. Stačí
na webových stránkách Znojemské
Besedy www.znojemskabeseda.cz vy-

hledat sekci Pořádáme, jednou kliknout
a otevře se vám VĚRNOSTNÍ PROGRAM ZNOJEMSKÉ BESEDY. Zde
napíšete své jméno, příjmení, město,
kde žijete a e-mail, na který chcete,
aby vám byly v elektronické podobě
zasílány Znojemské LISTY s informacemi o akcích ve Znojmě a pořádaných
nejen Znojemskou Besedou. V případě
dotazů se neváhejte ptát na e-mailu
polaskova@znojemskabeseda.cz,
facebooku https://www.facebook.com
/ Z n oj e ms k a B e s e d a č i n a t e l . :
+420 515 300 243. 
lp, tz

Ještě více zábavy pod taktovkou Znojemské
Besedy: Ona pracuje, vy se bavíte
Díky nově zavedené novince VĚRNOSTNÍMU PROGRAMU ZNOJEMSKÉ
BESEDY vám už nikdy neutečou akce pořádané Besedou, které rozhodně stojí
za návštěvu. Mezi nejvyhlášenější a místními obyvateli i turisty nejnavštěvovanější akce patří jednoznačně Znojemské historické vinobraní, ale jejich přízni
se těší také divadelní přehlídka – Znojmo žije divadlem, mezinárodní přehlídka
dokumentárních filmů Jeden svět anebo Májové slavnosti s Festivalem vína VOC
Znojmo, Přehlídkou dechových hudeb a nabídkou originálních autorských výrobků Garage Design. Za vidění stojí Velikonoční či Vánoční trhy a Slavnosti okurek
v historickém centru města, Znojemské kulturní léto a mnoho dalších. 
lp

ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
15.–16. 4. Znojemská Beseda
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. 4. Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2015 ZNOJEMSKOU BESEDOU
JEDEN SVĚT ZNOJMO
18. 3.–20. 3. Projekce pro veřejnost
19.–24. 3. Projekce pro školy, Kino Svět
Tradiční filmový festival s netradičními dokumenty, které jsou určeny jak pro
širokou veřejnost, tak i pro žáky základních a středních škol. Především u nich
mají dokumenty pomoci k hlubšímu poznávání okolního světa a podnítit je
k přemýšlení o problémech druhých.
ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE		
1.–5. 4. Horní a Masarykovo náměstí, Obrokova ulice

 Letošní program Velikonoc je sice kratší, ale o to intenzivnější. Opět se můžete těšit na dílničky, kde si děti vyrobí pěkné dekorace, a také na gastronomickou show na Zelený čtvrtek.
A komu to bude málo, tomu zahraje celá řada kapel se zvučnými jmény.

 Lidová tradice v centru města každým rokem láká vyšší počet návštěvníků. Podmanivý
večer slibuje zážitek pro všechny, od těch nejmenších až po jejich prarodiče.

www.znojmocity.cz
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připravovaných Znojemskou Besedou
PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB
3. 5. Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM!
12.–19. 8. Centrum Znojma

DNY PARTNERSKÝCH MĚST
5.–6. 5. Horní náměstí (ZB připravuje ve spolupráci s MÚ Znojmo)

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ
11.–12. 9. Centrum Znojma

MAJÁLES
7. 5. Horní náměstí

 Scéna na Horním náměstí vždy nabízí široké spektrum hudebních žánrů a nejinak tomu
bude i letos. Na své si přijdou milovníci dechovek, cimbálky, folkové i country hudby a muziFoto na str. 8 a 9: Archiv ZL
ku budou tvrdit i rockovější interpreti.
 Studentská slavnost se letos ponese v netradičním duchu. Moderovat sice bude stará
známá dvojice Nasty & En.Dru, konat se bude i Majálesový průvod, ale jedna zásadní věc se
změní. Jak? Napovíme jen, že v tom nebudeme letos sami.

GARAGE DESIGN
22.–23. 5. Garáže a další prostory bývalého pivovaru
ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK – FINÁLE
24. 5. Městské divadlo Znojmo
DĚTSKÝ DEN
30. 5. Dolní park a Hradební příkop

 Velký dětský den vloni. Jednu z mnoha akcí pořádaných Znojemskou Besedou letos čeká
razantní změna. Z Horního náměstí se přesune do přívětivějšího parku a velmi zásadně se
změní i samotný průběh.

PIVNÍ SLAVNOSTI
13. 6. Areál bývalého pivovaru (jedná se i o dalších místech konání)
ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO
1. 7.–31. 8. Centrum Znojma
Pro letní měsíce připravuje Beseda řadu koncertů a divadelních představení –
setkání u cimbálové muziky na nádvoří Domu porozumění, romantická představení Divadelního spolku Rotunda v Hradebním příkopu, koncerty v prostoru
vyhlídky na Káře pod mikulášským kostelem a další.
SLAVNOSTI OKUREK
6.–7. 8. Masarykovo náměstí

SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA
11.–14. 11. Horní náměstí
ZNOJEMSKÝ ADVENT
29. 11.–20. 12. Horní náměstí a Masarykovo náměstí

Je libo Mandrage nebo Krajča?
Dočkáte se obojího
Kulturní scéna ve Znojmě toho nabízí mnohem víc než jen akce, o kterých tu píšeme. Městské divadlo nabízí
četné koncerty a divadelní hry. Štukový sál Znojemské Besedy zase cyklus
nedělních pohádek pro nejmenší nebo
koncerty Kruhu přátel hudby. Speciální prohlídky si mohou užít návštěvníci
podzemí o Velikonocích, na halloween
nebo před Vánocemi.
Letošní rok bude ve Znojmě mimořádně bohatý na koncerty. Již tento měsíc (18. 2.) se v divadle
představí zpěvačka s jedinečným hlasem Aneta Langerová (rozhovor s ní přinášíme
na str. 12). V březnu vystoupí
v divadle Dan Bárta se skupinou Illustratosphere a představí průřez
celou svou tvorbou. Ve stejném měsíci
do sálu bývalého hotelu Dukla přijde
populární slovenská skupina Iné Kafe
s koncertní oslavou dvaceti let trvání. V rámci akustického turné zahraje
v dubnu v divadle kapela Mandrage.
Znojemská divadelní prkna okusí
také výrazní umělci a herecké soubory.
Hned v únoru to bude Jaroslav Dušek
se svými představeními Čtyři dohody
a Pátá dohoda, kterého jen o pár dní

později vystřídají Jana Janěková a Jitka Čvančarová v melodramatu Cena
za něžnost.
Na zdejší scénu se v březnu chystají
i Oldřich Kaiser a Jiří Lábus s komedií
Žena za pultem 2 – Pult osobnosti.
V červnu se můžete těšit na úspěchem
provázenou hru pražského Divadla
Ungelt Deštivé dny v podání výborných herců Richarda Krajča a Davida
Švehlíka.
A opomenout nelze ani zdejší skvělý Divadelní spolek Rotunda.
V pátek 30. ledna se derniérou
rozloučí se hrou Maryša a zároveň diváky pozve na premiéru inscenace Hadrián z Římsů 20. března.
Není prostě týden, aby se ve Znojmě
něco nedělo. Že nevíte, co si z nabídky
vybrat dříve? Nechcete, aby vám unikla
žádná z akcí? Pak sledujte web a facebook Znojemské Besedy nebo si pořiďte
tištěný Kalendář kulturních akcí 2015.
Vyzvednout si ho můžete zdarma v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici, kde získáte vždy aktuální
informace o veškerém kulturním dění
nejen ve Znojmě. Z bohaté nabídky si
vybere opravdu každý. 
zp, lp
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Školství a sociální služby

Pořádná dávka solidarity mladých gymnazistů
Nejmladší studenti ze třídy
1.A osmiletého gymnázia Karla
Polesného společně s pedagogem
Miroslavem Fojtíkem projevili nebývalou dávku solidarity, když na akci
Help Children neboli Pomoc dětem
během dvou týdnů mezi sebou vybrali 7 500 korun.
Velmi pěkná částka byla plánovaně rozdělena mezi kojenecké oddělení Dětského centra Znojmo a jednu
z adopcí na dálku, které škola podporuje. „Za jednu polovinu vybraných peněz
jsme na přání kojeneckého oddělení
nakoupili nejrůznější hry. S celou třídou
jsme navštívili Dětské centrum a dárky
dětem osobně předali. Nejednalo se
však o naši poslední návštěvu. Celá třída
si dobře uvědomuje, že děti na kojenec-

 Studenty Gymnázia K. Polesného ve Znojmě navštívil Karel Schwarzenberg. Hovořil o historii slavného
rodu, peripetiích i radostech dětství, nečekaném převzetí rodinného majetku a před studenty se nerozpakoval prozradit i to, jak mu šla studia. „Byl jsem mizerný student. Zajímaly mě spíš večerní hodiny než ranní
přednášky na univerzitě, ale rodiče i já jsme to přežili,“
přiznal s dávkou svého pověstného suchého humoru
lp, Foto: Archiv školy
poslanec. 

INZERCE

Gymnázium K. Polesného
ve Znojmě pořádá 6. února
od 12.00 do 17.00 hodin
Den otevřených dveří.
kém oddělení potřebují více než materiální dary,“ konstatoval Miroslav Fojtík.
Druhou polovinu peněz předala třída
Daně Vařachové, která zajišťuje zmíněnou adopci na dálku. Příspěvek bude
použit na roční školné pro Francise
Mathengeua z Keni, který nyní studuje
střední školu. Kromě toho z příspěvku
bude zaplaceno i kolo, jež mu usnadní
přepravu nejen do jeho školy. 
lp
 Těmto studentům, kteří se do sbírky zapojili, patří obrovský dík.  Foto: Archiv školy

Přidejte se k nám a staňte
se dobrovolníkem
„Přidejte se k nám a staňte se
dobrovolníkem u seniorů, osob se
zdravotním postižením nebo dětí,“
zve dobré lidi ke spolupráci Zdeňka
Severinová, vedoucí znojemské pobočky ADRA.
V neděli 15. února bude od 13.00
do 18.00 hod. v dobrovolnickém centru ADRA na Veselé ulici ve Znojmě
připraveno další školení dobrovolníků.
Dobrovolníci pak budou moci
zpříjemňovat volné chvíle především
osamělým pacientům nemocnice a seniorům žijím v různých institucích,
jako jsou Domovy pro seniory v Jevišovicích a Plavči, Domov důchodců
v Božicích, na Zámku Břežany nebo
v Emině zámku. Dobrovolníci si s uživateli povídají, čtou časopisy a knihy,

chodí na procházky, luští křížovky,
hrají hry, doprovází je na společné
procházky.
ADRA také hledá dobrovolníky
do Programu Pět P, který je zaměřen na volnočasový program pro děti
ve věku 6 až 15 let. „V dobrovolníkovi
získá dítě nového blízkého člověka,
který na něj má čas, může si s ním
hrát, povídat, s něčím se mu svěřit,
rozvíjet své dovednosti nebo získat
nové,“ vysvětluje náplň práce Zdeňka
Severinová.
V případě zájmu o dobrovolnickou činnost kontaktujte Dobrovolnické centrum ADRA, Veselá 20,
Znojmo, hodiny pro veřejnost: středa
13.00–17.00 hod., mail: zdenka.severinova@adra.cz, mobil: 607 144 090. lp

Poděkování ADŘE
Chtěli bychom touto cestou poděkovat dobrovolnické organizaci
ADRA o.p.s. Zvláště všem zapojeným dobrovolníkům, kteří si najdou
chvíli v dnešní uspěchané době, aby
zpříjemnili a zpestřili jinak všední
dny klientům sociálních služeb CSS
Znojmo, p .o.
Naši uživatelé i zaměstnanci si velice váží vašeho času, který můžete jim
i naší organizaci věnovat a pomoci tak
při různých aktivitách, které klientům
nabízíme. Veliké poděkování patří
i vedení znojemské pobočky na ulici
Veselá ve Znojmě.
Štipčáková Věra, DiS.,
sociální pracovník CSS Znojmo, p. o.

 Vedoucí znojemské ADRA Zdeňka Severinová (v bílém) s dobrovolnicí a jejím svěřencem. 
Foto: Archiv CSS

www.znojmocity.cz
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Připojte se k oslavám Sokola Řemeslo má budoucnost
cvičením i šibřinkami
V tomto roce oslaví znojemský
Sokol 25 let obnovené svobodné
činnosti. „Slavte s námi cvičením.
Potěšíte tělo i duši,“ zvou sokolové
do svých řad všechny Znojmáky
Ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Znojmě připravili od 4. února
v Galerii Domu porozumění (na Slepičím trhu) výstavu nejen fotografií z historie Sokola. Na ni naváže
24. února přednáška v prostorách
zmíněné knihovny. „Máme velkou
radost, že naše pozvání přijala náčelnice České obce sokolské, sestra Jarina
Žitná. Má spoustu zkušeností a dovede
poutavě vyprávět,“ zve do společnosti
významné osobnosti znojemská sokolka Věra Macounová, a pokraču-

je výčtem dalších aktivit, na které je
zvána veřejnost: „Je nám potěšením
připravovat pro děti šibřinky, tedy sokolský maškarní karneval. Letos bude
12. února, ocitneme se spolu na Daleké cestě pohádkou. Příroda je nejlepší
tělocvičnou, proto v dubnu zveme děti
na Jarní běh Gránicemi. Účastí ve čtyřech skladbách si užijeme v červnu
sokolský slet v Brně a v Plzni.“
Vyvrcholení sokolských oslav připadne na 8. června, kdy bude na budově znojemské sokolovny odhalena
pamětní deska významného čestného
občana Znojma JUDr. Viléma Veleby, a to přesně v den 145. výročí jeho
narození. Ke slavnostními aktu jsou
zváni všichni příznivci Sokola. 
lp

Uhelná: Zájem o řemesla
Den otevřených dveří má za sebou Střední škola technická Znojmo
na Uhelné ulici. Pro návštěvníky připravila bohatý program, který byl
oceněn vysokým počtem příchozích.
Převážně žáci 9. tříd a jejich rodiče
využili možnosti prohlédnout si všechny odborné učebny a dílny.
„Po velkém zájmu o loňský den
otevřených dveří jsme pozvali veřejnost k další prohlídce školy, tentokrát
za plného provozu, aby žáci a rodiče
viděli také ukázky vyučování a zejména práce v dílnách,“ říká ředitel školy
Miroslav Křivánek.
Škola nabízí devět učebních oborů, o které je stále větší zájem. Mezi
nejžádanější patří obráběč, instalatér,
truhlář a elektrikář. „Máme zajiště-

nou spolupráci s místními firmami.
Na trhu práce je zásadní nedostatek
řemeslníků, takže firmy se snaží získat
si učně již během jejich studia. Tento
nedostatek si uvědomuje i stát. Výsledkem je, že v podstatě všem oborům
jsou krajským úřadem i firmami nabízena stipendia, takže učni si mohou
slušně přivydělat již během studia,“
dodává ředitel Křivánek. 
lp

 Jako v čajovně si připadali senioři z Domova důchodců v Božicích. Netradiční zážitek mají na svědomí Lucie Křížová a Pavla Kubová, studentky 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus ze SOU a SOŠ SČMSD ve Znojmě, které seniorům představily v praxi
svůj maturitní projekt na téma Čajové speciality. Hosté měli jedinečnou možnost degustací poznat čtyři druhy čaje a načerpat informace o přípravě nápoje, jeho historii,
vývoji a konzumaci. 
lp, Foto: Archiv školy

 Žáci využili možnosti a vyzkoušeli si například přípravu jídla. 

Že má řemeslo budoucnost, platí
v současné době dvojnásob. Přesvědčili se tom osmáci a deváťáci
znojemských základních škol, kteří
zavítali na Střední odborné učiliště
a Střední odbornou školu SČMSD
na Přímětické ulici ve Znojmě.
Střední škola již poněkolikáté pro
teenagery, kteří se rozhodují, jak a kde
budou ve svém vzdělávání pokračovat, zorganizovala akci Řemeslo má
budoucnost. O potenciální spolužáky
se postarali zejména studenti, kteří se
s nimi podělili o zkušenosti ze studia.
Mnohým na zvídavé otázky odpovída-

Foto: Archiv školy

li pedagogové. Žáci využili možnosti
poznat, co jednotlivé obory představují a vyzkoušeli si tak práci se dřevem,
smažení a flambování palačinek, zdobení kávy, péči o vlasy a líčení včetně
vlastnoruční výroby kosmetických
přípravků, práci v hotelovém pokoji,
první pomoc a péči o klienta, hledali
odpovědi na praktické otázky finanční
gramotnosti. Řemeslo na Přímce nabízí pomocnou ruku na cestě současnou
vzdělávací džunglí. Akce, kterou před
lety přivedli na svět studenti zmíněné
školy, inspiruje k následování také
další vzdělávací zařízení. 
lp, tz

Andy

Věk: Přibližně 6 let, Plemeno: Maltézáček
Povaha: Andyho přivezla do útulku hlídka městské policie. Společenský
a klidný pejsek s jemnou nelínavou srstí je čistotný, vhodný do bytu. Určitě
to není plemeno na dvůr ani na zahradu. S ostatními psy se snese dobře, ale
zasloužil by si v novém domově výhradní pozornost pána jen sám pro sebe.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Gabriela Slušná (Přímětice)
Zdeněk Drahoš (Přímětice)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium
4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ÚNORU
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
10.00–12.00, 18.00–21.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
POZOR! Časy plavání od 23. 2. do 1. 3.
jsou změněny. Sledujte webové stránky.

Plavání
v Příměticích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání
v bazénu se slanou vodou a vířivkou
při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč,
zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů
600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–pátek18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 011!
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

MASÁŽE
Lubomír Musil

Městské lázně Znojmo
Tel.: 605 154 160
e-mail: masaze.lubos@seznam.cz

Téměř všechno je na světě možné
Do znojemského divadla přijede
18. února Aneta Langerová. Zpěvačka
s sebou veze doprovodné smyčcové
trio, piano a především písně z nového alba Na Radosti. Hudební kritika
o něm hovoří jako o jednom z nejlepších tuzemských popových alb.
Již na předešlém albu Pár míst se váš
krok přizvat ke společnému hraní
klasické nástroje ukázal jako velmi
šťastný. Měla jste někdy
obavy, jak bude přijat
posluchači?
Z Pár míst jsem neměla obavy, těšila jsem
se na tento projekt několik let, jen jsem potřebovala najít odvahu,
vystoupit v komorní atmosféře, kde je člověk
úplně nahý, všechno
je slyšet, je blíž lidem
a vede tak s nimi plynulý dialog po celou dobu
vystoupení. Je to krásný
pocit, jsem za Pár míst
vděčná, mnohému mě
naučilo a posílilo ve mně
i smysl mé práce.

se nebojí se mě zeptat na nepříjemné
otázky, abych co nejlépe formulovala,
co přesně chci a určila tak správnou
cestu pro další směřování. To mi velmi
pomohlo, protože možností má člověk tisíce, ale jen jednu si vždy musí
vybrat. A stejné je to i u písní, ale tam
rozhoduje zejména můj vnitřní pocit.
Pokud mě nešimrá v břiše, když zpívám některou z písní, tak to většinou
není ona a vyberu jinou.

Hraním akustických
koncertů jste si splnila
jeden ze svých velkých
snů. Daří se Vám plnit
i ty další?
Zatím se mi pokaždé vyplnilo vše, po čem
jsem toužila a hluboce
jsem si to přála. Pozoruji určité periody,  Zpěvačka Aneta Langerová na fotografii Olgy Špátové.
ve kterých se vždy stane
cílem projekt, koncert, který je pro Potřebujete k práci klidovou „zelemě důležitý a který si přeji. Všechno nou zónu“?
Písně jsme tvořili spolu s Jakubem
mělo vždy svůj čas, stačí být trpělivý
a naslouchat tomu, co si člověk přeje. Zitkem, což je klavírista a také produJsem zastáncem toho, že téměř všech- cent této desky. Strávili jsme mnoho
no je na světě možné, pokud o to času na samotě v šumavských horách
člověk opravdu stojí a touží po tom. a nechali se inspirovat místem zvaným
Teď mám za sebou další splněný úkol Na Radosti. Říkáme o něm, že se tam
a sen, a to je nová deska Na Radosti. zastavil čas a přežívají zde příběhy lidí,
Čeká mě k ní turné, na které se spo- kteří zde v minulosti působili. Je to
lečně s lidmi, kteří na ní pracovali, krásné místo, posloužilo nám jako taková kulisa pro naše příběhy. Klidová
moc těšíme.
zelená zóna je pro mě velmi důležitou
Na čí názor jste při výběru písní součástí života i tvorby. Cítím se tam
v bezpečí.
na albu Na Radosti nejvíce dala?
Mám kolem sebe hned několik
rádců a rádkyň, kteří se snaží mě Umíte už říct ne? Tohle se mi nelíbí,
motivovat, podporovat v mém vývoji to hrát nebudu?
Ano, už jsem se to naučila, patří
a v tom, co si přeju. Dokonce jsme se
tentokrát scházeli s několika lidmi, to k mé práci. Bylo by mnohem těžší
kteří jsou nám blízcí a vedli jsme různé zpívat a hrát píseň, která mi nesedí
debaty o písních, výrazu, prezento- a nemám k ní žádný vztah. Nemohla
vání naší práce apod. Je to můj Diva bych do ní vložit žádné emoce, pouze
tým, který jsme tak spontánně nazvali bych je předstírala, a tím by se ztratila
a jsou to lidé z různých oborů, kteří veškerá autenticita a uvěřitelnost.

Nabídl Vám někdy písničku některý
z fanoušků?
Ano, v průběhu uplynulých deseti
let mi přišlo mnoho nabídek, textů,
písní, ale zatím jsem žádnou nevyužila. Je těžké se hned vcítit do někoho, koho neznám. Zatím si píšu písně
sama, nebo oslovuju autory, jejichž
práce se mi líbí, přichází to přirozeně,
nikdy to neplánuju.
Čemu je nejtěžší čelit při prosazování si
vlastních hudebních
představ?
Sama sobě, svým
strachům, předsudkům,
obavám. Vnější tlak je
přirozený, ačkoliv je někdy těžké ho ustát, ale
to nejtěžší je věřit sama
sobě, nenechat se svést
na cestu, která není
má, a necítím se v ní
přirozeně. Na každou
píseň, hudbu, melodii
existuje vždy mnoho
názorů, je důležité znát
ten svůj a bez jakéhokoliv znehodnocování
těch ostatních názorů,
za tím svým jít, pokud je
čistý a vychází opravdu
ze mě, protože ten, kdo
za tou písní, melodií či
obecně hudbou bude
stát, jsem nakonec já.
Musím cítit sílu a přesvědčení, že předám
lidem to nejlepší, co
můžu.
V písničce Bříza zpíváte, že se ráda
díváte do kraje. V přeneseném slova
smyslu – je v tom pohledu do dáli
důvod k zapískání si ve Vaší nejbližší
budoucnosti?
Věřím, že si budeme pískat po celou dobu turné, které vnímám jako
takovou oslavu dokončené práce.
Jsem velmi vděčná za to, že mám
kolem sebe skvělé muzikanty a tým
lidí, včetně svého bratra Nikoly, pomáhají mi naplňovat mé představy.
Jsem vděčná, že mezi námi nepanuje žádná závist, zlo, spory, že spolu
vycházíme dobře a zažíváme hezké
chvíle. Myslím, že to je na tom všem
nejvzácnější. Teď se všemi těmito lidmi budu trávit intenzivní čas na koncertech a to je pro mě velká odměna.
Doufám, že energií, která mezi námi
vládne, nakazíme i diváky, kteří se
přijdou podívat. Můj cíl je, aby lidé
odcházeli z koncertů naplnění radostí
a nelitovali toho, že přišli.

Ľuba Peterková

www.znojmocity.cz
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Návštěvy na hokejovém stadionu trhají rekordy
Hokejová Erste Bank Eishockey
Liga (EBEL) ve Znojmě táhne. Vánoční
svátky a lednové domácí zápasy Orlů
přitáhly na zimní stadion ve Znojmě
rekordní množství příznivců. Zájem
vyvrcholil v neděli 18. ledna, kdy
na atraktivní derby s Vídní, které v přímém přenosu přenášela televizní stanice SPORT 5, dorazilo 4 106 diváků
– nejvíce za posledních osm let!
Toto číslo je nejvyšší návštěvou
na hokejovém utkání se standard-

ním vstupným za posledních téměř
osm let. Naposledy byl zimní stadion
ve Znojmě více zaplněn v únoru 2007
při rozhodujícím pátém utkání extraligového předkola play-off proti Kladnu.
Tribuny se nyní postupně znovu plní
až po okraj, což dokazuje i série utkání
během Vánoc, kdy návštěva pokaždé
přesáhla tři tisíce diváků. Znojemští
příznivci tak opakovaně dokazují, že
hokej je ve městě co do popularity
jasnou jedničkou.

ORLI S PARTNERY POMOHLI
DALŠÍ PROGRAM ORLŮ V EBEL
V DĚTSKÉM CENTRU
Do konce základní části ligy zbýDíky charitativní akci, při níž fa- vají poslední dvě kola. Orli nejprve
noušci Orlů během prosincového utká- v pátek 30. ledna přivítají na domácím
ní proti Salzburgu naházeli na led více ledě Villach, o dva dny později zajížnež 1 600 plyšových hraček a přispěli dějí do maďarského Fehérváru. Tyto
i finančně, si děti z Dětského centra dva duely rozhodnou o jejich pořadí
ve Znojmě mohly užít veselejší Vánoce. v konečné tabulce.
Původně vybranou sumu blížící se 10 tiPokud Znojmo skončí nejhůře šessícům Kč navíc navýšila firma LaVaRoss, té, bude mít zajištěné play-off a čeká jej
partner znojemského hokeje, na celko- boj s nejlepšími týmy ligy o konečné
vých 20 000 Kč.
umístění. V opačném případě bude
„Řekli jsme si, že než ty peníze ně- bojovat s týmy na 7.–12. místě o dvě
kde utratit, přispějeme raději dětem, zbylé postupové pozice do play-off.
které tyto prostředky potřebují,“ uvedla Termíny nadstavbových zápasů: 10. 2.,
Magda Švachová ze společnosti LaVa- 13. 2., 15. 2., 17. 2., 20. 2., 22. 2., 24. 2.,
Ross. „Samotné předání v Dětském cen- 27. 2., 1. 3., 3. 3. V úterý 3. března proběhne
tru byl silný moment, nedá se ani slovy po skončení utkání v přímém televizním
popsat. Přiznám se, že jsem plakala,“ přenosu také volba soupeře pro play-off.
dodává.
O tom, ve kterých termínech bu„Firmě LaVaRoss náleží velký dík, dou Orli hrát doma a kdo bude jejich
stejně jako studentské společnosti Green soupeřem, bude rozhodnuto v neděli
Way Ecompany, která se výrazně po- 1. února podle konečné tabulky základní
dílela na přípravě a realizaci této akce. části. Aktuální informace včetně rozpisu
Věříme, že hračky spolu s peněžním vý- příštích zápasů, výsledků, reportáží ze
těžkem a dalšími posbíranými předměty zápasů i konečné tabulky najdete vždy
udělají dětem radost. A nesmím zapo- na www.hcorli.cz.
menout na fanoušky Orlů, kteří Nejbližší uktání Orlů v EBEL
touto akcí opět prokázali, že patří
pátek 30. 1. Znojmo – Villach 18:30
mezi nejlepší,“ poděkoval také maneděle 1. 2. Fehérvár – Znojmo 17:30
nažer Orlů Znojmo Petr Veselý.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Adrenalinové trasy
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace adrenalinové podzemí
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen
až duben Po–So 9.00–12.30,
13.15–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: od května.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
říjen až duben Út–Ne 10.00–12.30
a 13.00–16.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen až
září. Vstup do rotundy je podmíněn
příznivými klimatickými podmínkami
a je omezen max. 10 osobami
v prohlídce. Aktuální situaci možnosti
vstupu do rotundy a rezervaci
prohlídky získáte na tel.: 515 222 311.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: říjen
až duben Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Živá
a neživá příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Sbírka orientálních zbraní.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až březen: So, Ne
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad až duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e–mail: knihovna@knihovnazn.
cz, www.knihovna.cz. Otevřeno:
Odd. pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30,
Studovna, čítárna, internet Po
12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30.
Knihovna rakouské literatury 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,
Hudební odd. St 10.00–12.00
14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
studovna Po–Pá 12.30–18.30,
knihovna Út–Pá 8.30–18.30.
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
30. 1. MARYŠA
DS Rotunda Znojmo. Derniéra
vesnického dramatu.
Hrají: Šárka Drozdová, Marek
Machal, Václav Beran, Draha
Juračková, Kamil Tomek a další.
19.00.
3.–6. 2. DOBRODRUŽSTVÍ TOMA
SAWYERA
Humorná adaptace stejnojmenné
slavné knížky v podání Divadlo
AHA, Praha. Předplatné ZŠ2 – 2 titul.
6. 2. ČTYŘI DOHODY
Čtyři dohody – skvělé představení
Jaroslava Duška. 19.00.
7. 2. PÁTÁ DOHODA
Pokračování Čtyř dohod. Jaroslav
Dušek diváky Pátou dohodou zavádí
do hlubší roviny sebeuvědomování
si. 19.00.
10.–13. 2. O STATEČNÉ
PRINCEZNĚ MÁNĚ
Loutková pohádka inspirovaná
pohádkami Josefa Lady. Malé

divadélko Praha. Předplatné ZŠ1–
2. titul. Pondělí 9. 2. 14.00 – na tento
termín jsou zváni rodiče s dětmi
i mimo předplatné!
14. 2. PECHAKUCHA NIGHT
ZNOJMO VOL. 11
Večer setkávání architektů, designérů,
grafiků, výtvarníků, teoretiků a mnoha
dalších zajímavých osobností s širokou
znojemskou veřejností. Tentokrát
na téma Kýč? 20.20.
15. 2. HERCI JSOU UNAVENI
Komedie z hereckého prostředí
oplývající pověstným francouzským
humorem. Hrají: Svatopluk Skopal,
Naďa Konvalinková/Jana Boušková,
Václav Vydra/Jan Čenský a další.
19.00.
16. 2. APOKRYFY (KAREL ČAPEK)
Literární útvar využívající známý motiv
k alegorickému nebo parodickému
srovnání s výkladem autora. Hrají:
Ivo Kubečka / Ivo Šorman, Barbora
F. Karásková a další. 10.00.
17. 2. CENA ZA NĚŽNOST
Hra vznikla podle stejnojmenného
amerického filmu, který získal
pět Oscarů. Hranice komedie
a melodramatu svědčí textu
i v jeho divadelní podobě. Hrají:
Jana Janěková, Alexej Pyško, Jitka
Čvančarová, Jan Kačer a další. 19.00.
18. 2. ANETA LANGEROVÁ –
NA RADOSTI 2015
Jarním turné představuje zpěvačka
své nové album Na Radosti
za doprovodu smyčcového tria
a piana. 19.00.
17.–19. 2. O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
Původní činoherní představení
na motivy klasických pohádek.
Předplatné MŠ – 2. titul.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz
Podrobný program na únor
na webových stránkách kina.

VÝSTAVY
Do 27. 2. 2015 OLDŘICH MÍŠA –
RYTÉ SKLO, GRAFIKA, OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
9. 1.–28. 2. KAREL ČERVENKA –
OBRAZY
Dům umění.

19. 1.–28. 2. POMALU ZAČALO
BÝT ZAS DOBŘE
Minoritský klášter – životní osudy
rodáků z Moravy a Čech, kteří
v roce 1945 museli jako děti odejít
z tehdejšího Československa.
20. 2.–28. 3. PAVEL KAŠPÁREK
– PESTROST FOREM – malba /
grafika / textil
Dům umění – výstava mladého
znojemského malíře, absolventa
UMPRUM.

KONCERTY
31. 1. ANTICKÉ INSPIRACE
Znojemská Beseda – koncert
flétnistky Clary Novákové a britského
klavíristy Timothy Lissimorea. 19.00.
26. 2. JAN ŠIMANDL (klavír)
Znojemská Beseda. KONCERT
KRUHU PŘÁTEL HUDBY při
Znojemské Besedě a Základní
umělecké škole ve Znojmě. 19.00.

DALŠÍ AKCE
1. 2. NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV
DVOREČEK
Znojemská Beseda – cyklus
NEDĚLNÍ POHÁDKY. 15.00.
13. 2. IX. REPREZENTAČNÍ PLES
SVŠE
Hotel Dukla v 19.30. Hosté: VÁCLAV
NECKÁŘ a Bacily, skupina Onkels,
Jerry band a Cimbálová muzika
Antonína Stehlíka. Moderátoři večera
Neny a Angel Brown. Předprodej
vstupenek: SVŠE Václavské nám. 6,
tel.: 515 221 865.
21. 2. SONGFEST.CZ – VÍTÁNÍ
ROKU OVCE
Znojemská Beseda. 19.00.

XXXV. PŘEDNÁŠKOVÝ
CYKLUS JMM ZNOJMO
Dům umění, vždy od 19.00 hodin.
29. 1. Drsný příběh valounu
a zrnka písku aneb O pískovnách
na Znojemsku
Přednášející: Jaroslav Šmerda (JMM
Znojmo)
5. 2. Tradiční strava na Znojemsku
a v dolnorakouském příhraničí
Přednášející: Jiří Mačuda (JMM
Znojmo)
12. 2. Letecká archeologie
na Znojemsku
Přednášející: David Humpola (ÚAPP)
19. 2. Kterak město Znojmo
přestalo být vinařským městem
Přednášející: Martin Markel
(FF MU Brno)
26. 2. Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
Přednášející: Kateřina Dvořáková
(Brno)

www.znojmocity.cz

Společnost

LiStOVáNí v Besedě
Do sálu Znojemské Besedy míří
v neděli 15. února další LiStOVáNí.
Stále více publikem vyhledávané divadelní představení s knihou v ruce
má na programu v 17.30 hod. dětskou
knihu od Ivy Procházkové Myši patří
do nebe a v 19.30 hod. pro dospělé pub-

likum knihu Jána Simkaniče Mé dětství
v socialismu. Zvláštní druh scénického
čtení zahrají herci Jihočeského divadla
Pavel Oubram a Věra Hollá. Rezervace vstupenek na renata@listovani.cz.
Informace o LiStOVáNí získáte také
na facebooku. 
lp

Muzikanti si pochvalovali
znojemské publikum
Muzikanti, vystupující na lednovém Jazzovém festivalu 2015,
si pochvalovali úžasné znojemské
publikum. Vždyť koncerty českých
i zahraničních umělců propojené
s ochutnávkami výtečných místních
vín přilákaly na šestidenní festival
přibližně 2 200 návštěvníků.
Letošní ročník, který začal v kině
Svět promítáním záznamu komediální
opery Platée, se podle reakcí spokojených návštěvníků hodně povedl.
Vyprodáno měli výborní znojemští
Jazz Hunters ve zcela novém prostoru
hotelu Bermuda i americký muzikant Chris Kazarian hrající v hotelu
Prestige. Na tradiční páteční Jazzové
noci s šesti koncerty na různých místech Znojma dokonce padaly rekordy
návštěvnosti. A zaplněný sál v Louce
viděl i patron festivalu Peter Lipa,
jehož koncert navštívila místostarostka Znojma Olga Štefaniková. „Byl
to skvělý zážitek! Nadšená jsem byla
i z koncertu Stadtmusik Hollabrun.
Program jazzfestivalu byl pestrý a věřím, že každý, kdo rád poslouchá
tento žánr, byl spokojen. Díky patří
i místním vinařům, kteří prezentací
svých vín festival podporují,“ uvedla

NENECHTE SI UJÍT


DIVADLO

Dušek s Dohodami pokračuje v tažení na lidské duše
Zaručeným tipem na neotřelé zážitkové večery jsou dvě představení Jaroslava Duška Čtyři dohody a Pátá dohoda. Dohody vycházející ze staré
toltécké moudrosti změnily životy
milionů lidí na světě. Do znojemského divadla s nimi přijede herec 6.
a 7. února. Vstupenky na obě představení koupíte v předprodeji v TIC
Obroková 10. A k dobrému pocitu
kupujících jistě přispěje, že celý výtěžek ze vstupného bude, jak je to při
představení tohoto umělce běžné,
předán potřebným. 
lp
PechaKucha Night Znojmo Vol. 11
Spolek Umění do Znojma s finanční podporou města Znojma pořádá
14. února v divadle prezentaci umění a kultury pocházející z Japonska.
Jedenáctá PechaKucha nabídne diskutujícímu a naslouchajícímu publiku večer setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarníků, teoretiků
a mnoha dalších zajímavých osobností. Tentokrát na věčně nejednoznačné téma Kýč?. Symbolické vstupné 100 korun nebude ani tentokrát
vydáno zbytečně. Začíná se ve 20.20 hodin. 
lp


 Mladý americký zpěvák a kytarista Chris
Kazarian. 
Foto: L. Jíšová

místostarostka, která nad festivalem
převzala záštitu. Závěrečnou tečkou
za jazzfestovým programem byl excelentní výkon rodinného uskupení
Trio Balkan Strings, které rozbouřilo
publikum v divadle.
V tuto chvíli již organizátoři festivalu pracují na letních projektech,
na které zvou diváky a o kterých budeme v LISTECH informovat. 
lp

Štědří umělci v divadle
Slova jako vynikající nebo úžasný zážitek bylo slyšet v hledišti
znojemského divadla po koncertě
Stadtmusik Hollabrunn. Rakouský
orchestr zde vystoupil pod taktovkou nového dirigenta Herberta Klingera v rámci JazzFestu 2014.
Před zahájením koncertu si hosté
připili na zdraví s muzikanty a pořadateli výborným lechovickým sektem. A pak už zadal nový dirigent
tón a začal večer plný skvělé hudby.
V rámci prohlubování česko-rakouských muzikantských vztahů pozvali
hollabrunnští umělci k sobě na pódium Znojemské žestě pod vedením
Jaromíra Berky. Milým překvapením
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pro diváky byla společně zahraná oblíbená polka Škoda lásky (německy
Polka Rosamunde), kterou si diváci
také s muzikanty zanotovali.
Stejně jako každý rok i letos věnovali muzikanti část výnosu z prodeje
vstupenek dětem, a tak mohla Alice
Kaletová z česko-rakouské mateřské
školky v Retzbachu s radostí převzít
šek na 500 eur. Zvláštní dík patří organizátorům koncertu z Rakousko-české
hospodářské společnosti, která je již
osm let iniciátorem publikem očekávaného novoročního koncertu a společně
se Stadtmusik Hollabrunn už přemýšlí
nad dalšími projekty, o kterých budeme
na našich stránkách informovat.  lp

VIDEO

Třetímu divadelnímu festivalu předskakuje video
Nové propagační video připomínající druhý ročník divadelního festivalu
Znojmo žije divadlem!, který se konal v srpnu loňského roku, je na světě.
Krátký film pochází z dílny bratří Otrubů a může se pochlubit titulem
jubilejní, neboť je to v pořadí již třicáté video, které pro město Znojmo
dvojice kreativních filmařů natočila. Video si můžete načíst přímo z QR
kódu nebo je ke zhlédnutí na www.youtube.com. „Loňský festival navštívily téměř dva tisíce diváků, což svědčí o úspěchu tohoto projektu.
Svým významem dokonce začíná přesahovat
hranice našeho regionu. Toho všeho jsme si při
přípravách letošního ročníku vědomi a věříme,
že se nám podaří přilákat opět o něco více příznivců nekonformního divadla,“ dodává František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy. Letošní, třetí ročník festivalu Znojmo žije
divadlem! se uskuteční 12. až 19. srpna. 
lp


PROJÍŽĎKU

Vláček i pro soukromé vyjížď ky
Minulý rok pořídila Znojemská dopravní společnost – PSOTA, provozující ve Znojmě turistický vláček, druhou soupravu, kterou nabízí zájemcům k soukromým projížďkám. Vláček „Na objednávku“ si může za cenu
2 420 korun objednat jednotlivec, rodina, přátelé i firma. Vláček pojme
až 64 cestujících, které proveze po znojemských památkách. Cena oproti loňskému roku byla mírně navýšena s ohledem na nárůst provozních
nákladů. Za podpory města provozuje dopravní společnost také pravidelnou linku turistického
vláčku v době sezony. Tak
tomu bude i letos, a to
denně od května do září.
Ceny za projížďku v pravidelné lince zůstávají stejné, tedy 50 korun základní
jízdné a 30 korun jízdné
zlevněné. Kompletní aktuální informace o turistickém vláčku najdete
na www.zds-psota.cz.  lp
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Sport

Anketu Sportovec roku 2014 ovládli plavci
Tři ze čtyř hlavních kategorií v anketě o Sportovce roku 2014 na Znojemsku ovládli plavci TJ Znojmo.
V té nejprestižnější mezi dospělými
sportovci zvítězila podobně jako loni
Veronika Kolníková a stala se královnou znojemského sportu. Juniorskou
kategorii vyhrála další plavkyně Tereza Coufalová. Plavci ovládli také
juniorskou kategorii kolektivů. Pouze
v dospělých týmech jim vítězství sebrali hokejisté Orlů Znojmo.
Na rozdíl od minulých let anketu nepořádala agentura z Prahy, ale
za své si ji vzalo místní Okresní tělovýchovné sdružení v čele se Zdeňkem
Kolesou. Dlužno říci, že spolu s Romanem Švarcem, manažerem České unie sportu, připravili vyhlášení
na úrovni. O doprovodný program se
starala muzikálová zpěvačka a herečka Nikol Kotrnetzová, streetdanceová
skupina CSB Crew či biketrialista MarekHlávka. Ceny předávali zástupci
měst Znojma, Miroslavi a Moravského Krumlova, Jihomoravského kraje i sponzorů. V rámci povedeného
večera byly vyhlášeny také osobnosti
okresu či handicapovaní sportovci.
Sympaťákem roku se stal hoejista Jan
Lattner a akcí roku Mistrovství Evropy
v biketrialu.eks

působící u „A“ mužstva Jevišovic
v krajském přeboru.
Dvořák Václav, vyhlášen nejlepším
fotbalovým trenérem v žákovské
kategorii pro rok 2014 v ČR.
Hrubý Vlastimil starší, v mládí
vynikající fotbalový brankář,
poté trenér mládeže v oddílu
FC Miroslav.
Mikulič Jiří, ústřední rozhodčí
atletických závodů, historik
sportovního dění ve Znojmě.
Sportovní akce roku
ME v biketrialu, organizátor DDM
Znojmo.

 Plavci TJ Znojmo s místostarostou Janem Groisem.

Sportovní talent
1. Coufalová Tereza, plavání
2. Hlobeň Adam, plavání
3. Katerinec Patrik, box

Juniorský kolektiv
1. Juniorský tým plavání TJ Znojmo
2. Juniorský tým chlapců VK Znojmo
– Přímětice volejbal
3. Dorostenecké družstvo florbalu
TJ Znojmo

Seniorský kolektiv
1. A tým Orli Znojmo hokej
2. Štafeta muži plavání TJ Znojmo
3. Draci Znojmo dračí lodě
TJ Znojmo

Osobnost sportu
Vocilka Miroslav IN MEMORIAM,
dlouholetý předseda TJ Znojmo,
trenér volejbalu a atletiky.
Macháček Zdeněk, fotbalový trenér

VÝSLEDKY ANKETY

Sportovec s handicapem
Bartl Pavel, šachy, ŠK Břežany –
Pravice.
Sympaťák roku
Lattner Jan, Orli Znojmo,
odchovanec znojemského hokeje,
duše týmu a miláček publika.
Jednotlivec dospělí
1. Kolníková Veronika, plavání,
TJ Znojmo
2. Rubáček Michal, plavání,
TJ Znojmo
3. Pucher Peter, hokej, Orli Znojmo

Mladí florbalisté dovezli bronz z Gothia Cupu
Florbalový Gothia cup ve švédském Göteborgu je největším mládežnický turnajem na světě. Nesmazatelnou sopu v něm počátkem
ledna zanechali také znojemští dorostenci, kteří spolu se svými brněnskými kolegy z klubu Bulldogs utvořili společný tým a v kategorii do 16
let vybojovali bronzové medaile.
První turnajový den čekal na namixovanou squadru norský celek GIF
Fighters, ten sice bojoval statečně, ale
i tak nestačil na znojemsko-brněnské síly a podlehl 6:3. Branku v tomto
utkání vstřelili Procházka, Novák i Daberger. Ještě týž den se výběr utkal se
švédským Hästhagen IF a přejel svého
soka poměrem 11:1. Dvě branky si
v utkání připsal Jan Novák.
Ve druhém hracím dni byl na programu souboj o vítězství ve skupině se
švédským Götene AIS, vyrovnaný duel
rozhodl pro českou stranu pár minut
před koncem brněnský Zemánek, pod
výhru 3:2 se jednou brankou podepsal
i Filip Daberger.

 Znojemská část úspěšného florbalového týmu.

V 1. kole play-off stál v cestě švédský IK Södradal, velmi dobře připravený soupeř působil našemu celku velké
problémy, zejména dvě výrazné individuality na straně soupeře motaly našim
obráncům hlavu, zvonila tyčka i břevno
za brankářem Handlem. Ovšem postup
slavili Jihomoravané, po velkém boji
zvítězili 3:2. Brankou se na výhře podí-

lel Daberger. V osmifinále došlo na pikantní český souboj, do cesty se postavil
gigant české florbalové scény Tatran
Střešovice. Specifikem utkání bylo
menší hřiště, takže to bylo podobné,
jako by se evropští hokejisté přesunuli
na užší kluziště NHL. S tímto aspektem se Brno vypořádalo mnohem lépe
než Tatran, který si příliš brankových

příležitostí nevypracoval a zaslouženě
tak padl 3:0. Vítěznou branku utkání
vstřelil Jan Novák, na 2:0 zvyšoval Jakub
Procházka a nulu vychytal bezchybný
Jan Handl.
Ve večerním čtvrtfinále proti finskému M-Team 1 jihomoravský výběr
dominoval od úvodní minuty a výsledkem bylo jednoznačné skóre 6:1.
Vítěznou branku utkání vstřelil opět Jan
Novák a mezi tyčemi opět čaroval Jan
Handl, který ve třech těžkých play-off
zápasech inkasoval pouze třikrát.
V semifinále odhodlaní čeští
chlapci narazili na soupeře IBK Höllviken, který už byl nad jejich síly. Skóre
1:5 je sice možná kruté, ale za předvedený výkon se hráči rozhodně nemusí
stydět. Ba naopak, z turnaje odjíždějí
s bronzovými medailemi na krku a bilancí 6 výher a 1 porážka!
Znojemskou část úspěšné výpravy
tvořili útočníci Filip Daberger, Patrik
Mašek, Jan Novák, Jakub Procházka,
obránce Josef Fišer, brankář Jan Handl
a trenér Jan Šťastník.
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