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Jeden svět praskne vaši bublinu
Festival letos vzniká ve chvíli, kdy
světem hýbou zásadní události jako
útok na redakci satirického týdeníku
v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání Islámského státu i nárůst rasismu
v České republice podporovaný čelními
politiky. K těmto a podobným událos-

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2015
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Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy šířené českou společností – to je cílem 17. ročníku festivalu
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který přivítá v kině
Svět 18.–20. března své publikum výzvou Praskněte své bubliny!
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tem není dobré být pasivní. Jeden svět
vyzývá českou veřejnost, aby praskla své
ochranné bubliny – například už tím,
že navštíví projekce dokumentárních
filmů s aktuálními tématy a po nich následující debaty. Více o festivalu Jeden
svět najdete na str. 5. 
lp

Na místostarostu
navržen Jan Blaha
Volný post místostarosty
města Znojma by podle výsledků
koaličních jednání měl obsadit
současný radní Jan Blaha (ANO).

Jan Blaha působil dlouhá léta
jako aktivní člen komisí města
Znojma a do zastupitelstva byl
zvolen v loňských komunálních
volbách za hnutí ANO. Konečné
slovo bude mít zastupitelstvo, které
zasedá 23. února, tedy po uzávěrce
LISTŮ. Zastupitelé na něm budou
rovněž volit nového radního, aby
rada zůstala nadále devítičlenná.
Navržen na tento post je zastupitel
David Štolpa (ANO). Zprávy ze
zastupitelstva přineseme v příštím
vydání LISTŮ 26. března.
zp

 Film Cukr blog by si diváci letošního festivalu Jeden svět neměli nechat ujít. Je z dílny české režisérky Andrei Culkové. Rozkrývá v něm
závislost naší civilizace na bílém zlatu. 
Foto: Archiv JS

Znojmo nabízí občanům další
veřejná projednávání i aktivity
Projekt Zdravého Znojma a uplatňování místní Agendy 21 pokraču-

je i v letošním roce. „Vstup Znojma do Národní sítě Zdravých měst
na podzim roku 2013 a následné uplatňování místní Agendy 21 znamená
pro znojemskou radnici započetí nové
éry. A jsem velice rád, že jako starosta

můžu být u toho. Trvale udržitelný
rozvoj a participace občanů na rozvoji
našeho krásného města je něco, co by
měl podporovat každý starosta,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Více na str. 3 
zp

Znojmo opět
v televizi
Další přímé přenosy zápasů
hokejových Orlů na SPORT 5 znamenají také další propagaci města Znojma v televizi.
Hokejoví fanoušci se tak mohou těšit nejen na výbornou atmosféru a atraktivní zápasy, ale
také na tři spoty Znojma. K videím
o adrenalinovém podzemí a o městě Znojmě jako takovém přibylo
jedno zbrusu nové. Jaké? Nechte se
překvapit. Premiérově ho uvidíte
1. března na SPORT 5. 
zp
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VE ZNOJMĚ BUDE BABYBOX
V areálu znojemské nemocnice
bude 19. března otevřen první babybox ve Znojmě. Na jeho zřízení
přispělo pět obcí Znojemska (Bítov, Božice, Dyjákovičky, Lančov
a Těšetice), jedna znojemská firma
a starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Podle Ludvíka Hesse, předsedy
a zakladatele Nadačního fondu pro
odložené děti STATIM pomohlo více
jak třiašedesát babyboxů (informace z 23. 1. 2015) po celé republice
zachránit život již 114 dětem.
OTEVŘENA SENÁTORSKÁ
KANCELÁŘ
V pondělí 2. března se od 16.00
do 17.00 hodin koná den otevřených dveří v kanceláři senátora Pavla Štohla. Senátorská kancelář se nachází na Zámečnické ulici 4 ve Znojmě. Zváni jsou všichni, kteří by se
chtěli s panem senátorem osobně
potkat, zeptat se na různé otázky
nebo s ním jen tak pobesedovat.
V ostatní dny je senátorská kancelář
Pavla Štohla otevřena v pondělí
a v pátek od 16.00 do 18.00 hodin.
DOTACE NA VZDĚLÁVACÍ
SEMINÁŘE OHK
Okresní hospodářská komora
Znojmo může získat pro tento rok
od města 49 000 korun na podporu
vzdělávacích seminářů a podnikatelských setkání a na další akce
tohoto typu i v rámci přeshraniční
spolupráce. O konečném výsledku
rozhodnou až zastupitelé. Radní jim
doporučili částku schválit. Dotaci,
činící čtyřicet procent z celkových
nákladů na výše zmíněné akce,
žádá Komora od města každoročně.
K ZÁPISU DO ŠKOL PŘIŠLO
PŘES PĚT SET DĚTÍ
K zápisu do znojemských škol přišlo 566 dětí, přičemž celkem by povinnou školní docházku mělo v září
zahájit 459 dětí v osmnácti třídách.
Podáno bylo 91 žádostí o odklad
povinné školní docházky. Nejvíce
tříd, a to čtyři, otevřou již tradičně
v největší znojemské základní škole
ZŠ JUDr. Mareše.
POZOR NA POLOPŘEVODY!
S prvním lednem začala platit novela zákona o podmínkách provozu
na pozemních komunikacích. Mimo
jiné ruší takzvané polopřevody. To
je situace, kdy se původní vlastník
vozidla sice odhlásil, ale nový nenahlásil. K návštěvě registru vozidel
doporučujeme využít těchto měsíců. Pokud nenecháte vyřízení na poslední chvíli, vyhnete se pozdějším
dlouhým čekacím lhůtám.

Do konce roku se řidiči projedou
po nových mostech i silnicích
Na Znojemsko putují miliony
na výstavbu, rekonstrukce a opravy
silnic II. a III. třídy z letošního rozpočtu Jihomoravského kraje. Pro Správu a údržbu silnic JMK se tak počítá
s částkou 936 milionů korun.
Zahrnuty jsou v ní i tři velké stavby týkající se města Znojma, které
budou dokončeny ještě v tomto roce.
Jde o rekonstrukci dvou mostů na Rooseveltově ulici, průtah Hradištěm
a rekonstrukci silnice Znojmo–Vranov
nad Dyjí, po které ročně projedou tisíce řidičů nejen ze Znojma.
Již na jaře by měly začít práce
na průtahu Hradištěm (podrobněji se
stavbě věnujeme v samostatném textu
níže – pozn. red.).
V první polovině roku dojde také
na rekonstrukce dvou mostů přes železniční trať u městského hřbitova
na Rooseveltově ulici. „Přesný termín

zahájení stavby ještě není znám, protože v současné době zhotovitel požádal o výluky na kolejových tratích.
S tím souvisí i uzavírka komunikace
na mostech,“ informuje Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb, a dodává: „V současné
chvíli víme, že mosty se budou rekonstruovat po polovinách s tím, že rekonstrukce obou začne na levé straně
ve směru od Brna do centra. Zachovaný provoz bude ve směru od Brna
do centra. V opačném směru bude
trasa vedena po objízdné trase, která
se předpokládá po silnici od Mariánského náměstí po křižovatku Brněnská, po ulice Brněnská, Družstevní až
po křižovatku. Na ulici Rooseveltova
se po dobu rekonstrukce mostů zatím
o uzavírce nehovoří. Ta se předpokládá
až v návaznosti na dokončení stavebních prací na obou mostech a přes-

ný termín vyplyne až během stavby,“
upřesňuje nutná omezení pro řidiče
Karel Bartušek. Počítáno je také s novým veřejným osvětlením na mostech.
Hotovo má být do konce října 2015.
Ve stejném měsíci je též naplánováno dokončení rekonstruované
silnice Znojmo–Vranov nad Dyjí.
Program výstavby, rekonstrukcí
a oprav silnic pro rok 2015 zahrnuje
taktéž seznam staveb navržených k financování z příspěvku Státního fondu
dopravní infrastruktury. Sem patří
například výstavba nového mostu Kuchařovice–Znojmo, rekonstrukce části
průtahu Kuchařovicemi či rekonstrukce části průtahu Mramoticemi v součinnosti s městem Znojmem. Posledně
jmenovaná stavba by měla začít patrně
v druhé půli tohoto roku. V dalších
letech se počítá také s rekonstrukcí
silnice Přímětice–Suchohrdly. lp

Rekonstrukce průtahu Hradiště se blíží
Důvodem svolání mimořádného
zastupitelstva, jak jsme informovali
v minulém čísle Znojemských LISTŮ,
byla připravovaná rekonstrukce silnice na Hradiště.
Investorem rekonstrukce je Správa a údržba silnic. Stavební objekty,
které s projektem souvisejí, se budou
financovat z evropských dotací (konkrétně programu ROP Jihovýchod)
a z vlastního rozpočtu SÚS. Město
Znojmo ze svého rozpočtu financuje přípravu a realizaci souvisejících stavebních objektů. To znamená
chodníků, sjezdů, parkovacích stání,

veřejného osvětlení apod. „Jednou
z podmínek poskytovatelů dotací je, že
vše musíme zvládnout v letošním roce.
Kdybychom to nestihli, o přidělené
dotace bychom přišli. Právě kvůli této
podmínce jsme svolali mimořádné
zastupitelstvo. Potřebujeme dodržovat pečlivě připravený harmonogram.
A to mimo jiné znamená, že jsme
museli schválit takzvané odůvodnění
zakázky na stavbu průtahu Hradiště.
Na základě toho může být vypsáno
výběrové řízení na celou zakázku,“
komentuje rekonstrukci průtahu Hradištěm starosta Vlastimil Gabrhel.

O podrobnostech rekonstrukce
i o termínu začátku rekonstrukce budeme včas informovat. Celá stavba
je rozdělena do tří etap: V první fázi
půjde o práce od Gránického potoka
po obchod, poté bude následovat etapa od obchodu před křižovatku ulic
Za Humny a Nová a jako poslední
přijde na řadu úsek od křižovatky ulic
Za Humny a Nová po hranici katastrálního území.
Vše je naplánováno tak, aby první
etapa rekonstrukce trvala cca tři měsíce, druhá zhruba dva a třetí rovněž dva
měsíce. 
zp

Nenechte si ujít jazykové zkoušky,
zaplatí vám je město
Už popáté proběhnou certifikované jazykové zkoušky z angličtiny
pro veřejnost na Soukromé vysoké
škole ekonomické ve Znojmě (SVŠE).
Zkoušky FCE se tu konaly poprvé
v dubnu 2013, kdy se naplno rozjela
spolupráce mezi SVŠE a administrátorem certifikátů FCE British Council.
Od té doby absolvovalo zkoušku FCE
již padesát lidí.
Nyní mají možnost i další zájemci. Zkouška FCE se koná v květnu.
Těm, kteří certifikát úspěšně absolvují
a splňují podmínky projektu Znojmo

mluví anglicky, certifikát proplatí znojemská radnice. Kdo není studentem
nebo absolventem s trvalým pobytem
ve Znojmě nebo jeho městských částech, může alespoň využít možnost
skládat zkoušku za zvýhodněných
podmínek. Škole se podařilo dohodnout podstatně nižší ceny, než které se
běžně platí. Pro své studenty prezenční

formy nabízí příspěvek ve výši dvou
tisíc korun samotná SVŠE ve Znojmě.
Ti, kteří se na zkoušku chystají,
mohou absolvovat krátký přípravný
kurz seznamující s formou zkoušky,
kde si zájemci mohou zkusit jednotlivé
části zkoušky nanečisto. Veškeré informace naleznete na www.svse.cz.  zp
ZKOUŠKA FCE
Registrace: 1. 3.–7. 5. 2015
Termín zkoušky: 16. 5. 2015
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Stísněný umakart vyměnili
za prostorově velkorysé koupelny
Domov pro seniory U Lesíka
ve Znojmě postupně v jednotlivých
bytech mění dávno nevyhovující
umakartová jádra koupelen za moderní hygienická zařízení
Obyvatelům Domova tak v těchto
dnech přibyla čtyři nová zařízení, splňující nejen přísné hygienické směrnice, ale i požadavky na bezbariérový
vstup a s ním spojený dostatek místa
k manipulaci s invalidním vozíkem.
Posledně jmenovaný fakt ocenil i personál Domova, který se o seniory denně vzorně stará.
„Staré koupelny s úzkým vchodem
a téměř žádným manipulačním prostorem, vysokou vanou a naopak nízko
posazenou toaletou jsou pro seniory
nevhodné. Odstraněním nevyhovujícího umakartového jádra vznikl otevřený
prostor nutný ke snadné manipulaci
s invalidním vozíčkem. Postupně chceme zrekonstruovat všechny zastaralé
koupelny, ale protože jde vždy o nákladnou záležitost, momentálně využívají nové koupelny umístěné v jednotlivých bytových jednotkách všichni
obyvatelé Domova, upoutaní na vozíček, “ konstatovala Jarmila Eliášová,
ředitelka Centra sociálních služeb.

zaměstnance. A protože se
nám v poslední době zvedl
počet pečovatelů – mužů
z jednoho na osm, zbudovali jsme nové dvě šatny
pro ženy a pro muže, a to
včetně hygienických zařízení,“ upřesnila ředitelka
Eliášová.
Domov má také kvalitní technické zázemí, mezi
které patří i zcela nová
sušárna prádla. Vzhledem
k tomu, že v Domově perou jak vlastní prádlo, tak
prádlo žadatelů z Domů
s pečovatels kou službou,
bylo řešení velkoryse pojaté
sušárny nutností.
Dobrou zprávou je, že
ještě v tomto roce by měla
 Místostarostka Olga Štefaniková si prohlédla nejen
nové koupelny, ale zajímala se i léčebný proces caniste- Domovu pro seniory přirapii. 
Foto: lp být mimo dalších tří nových koupelen také nová
Znojemská firma prováděla práce perličková vana k fyzické a psychické
na rekonstrukcích koupelen za běžné- relaxaci seniorů.
ho provozu. Trpělivostí se tak museli
Stavební úpravy zahrnující čtyři
obrnit senioři i zaměstnanci. I na ně bezbariérové koupelny, dvě šatny a subylo ale pamatováno. „Jsem ráda, že se šárnu financovalo částkou převyšující
nám podařilo vyřešit také zázemí pro milion korun město Znojmo. 
lp

Znojmo nabízí občanům další
veřejná projednávání i aktivity
Pokračování ze str.1
„V loňském roce jsme ve Znojmě nastartovali několik důležitých
projektů, kdy jsme do dění ve městě
zapojovali širokou veřejnost. Jsme sice
v začátcích, ale já věřím, že pokud
budeme zdárně pokračovat, bude naše
aktivita směrem k větší otevřenosti,
transparentnosti a spolupráci vítána
a že se s projektem Znojmo – Zdravé
město ztotožní postupně většina Znojmáků,“ dodává starosta Gabrhel.
V letošním roce město a jeho občany čekají další veřejná projednávání

i další aktivity na podporu trvale udržitelného rozvoje. Na jaro a období
před létem jsou v plánu dvě veřejná
projednávání, která se nestihla v minulém roce – veřejné projednávání
k projektu Revitalizace vnitrobloku
ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská ve Znojmě a k projektu Úprava
lokality na Káře. Na jaře proběhne také
veřejné projednání připravovaného
strategického plánu.
Konat se budou také osvětové
kampaně ke Dni Země a ke Dnům
zdraví či akce v rámci projektu Znoj-

mo – město zeleně – rodina Okurkova, který se zaměřuje na odpady,
čistotu a zeleň ve městě. V plánu je
i každoroční Fórum zdravého města,
které se bude letos konat až na podzim. „O všech veřejných projednáních
i akcích budeme občany různými způsoby informovat včas prostřednictvím
několika informačních kanálů. Pozvánky a informace naleznou jednak
v radničních Znojemských LISTECH
či na plakátovacích plochách, jednak
na webových a facebookových stránkách města,“ uzavírá starosta. 
zp

Bezplatná kariérní poradna při hledání práce
Individuální konzultaci týkající
se hledání zaměstnání, změny profese nebo rekvalifikace nabízí zdarma
Centrum vzdělávání všem ve Znojmě.
Po domluvě termínu s odbornou
poradkyní probíhá konzultace v budově Podnikatelského inkubátoru
na náměstí Armády 8. „Práci přímo
nezajistíme, ale pomáháme lidem najít
smysluplnou cestu k ní. Jsme připrave-

ni poskytnout rychlou radu, nebo se
zájemcům věnovat dlouhodobě,“ říká
Soňa Ludvíková z Centra vzdělávání
všem, na kterou se od září 2014 obrátily už desítky lidí hledajících v regionu
lepší uplatnění. Kromě osobní schůzky,
na které mohou zájemci s poradkyní
rozebrat svou situaci a zmapovat možnosti a kroky k jejímu vyřešení, se dozví
také tipy, jak si vylepšit pracovní profil

třeba úpravou životopisu tak, aby zaujal.
Možnou cestou k lepšímu uplatnění je
také zvýšení kvalifikace absolvováním
vhodného kurzu. Více informací včetně
databáze kurzů a rekvalifikací naleznete na webu www.vzdelavanivsem.cz.
Kariérní poradenství zdarma – objednávky termínů osobní konzultace na tel.: 727 969 592 nebo e-mailu
ludvikova@vzdelavanivsem.cz. 
tz
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STALO SE
UZAVÍRKA
NAČERATICE–DERFLICE
Z důvodu výstavby splaškové kanalizace Načeratice–Derflice bude
až do 31. července zcela uzavřena
místní komunikace v Načeraticích
a Derflicích. Objízdná trasa nebyla
stanovena. Bydlícím bude vjezd
povolen.
UZAVÍRKA STŘEDU MĚSTA
Do 31. května byla stanovena
úplná uzavírka v křižovatce ulic
Velká Michalská, Jezuitská a Horní
Česká. A to z důvodu provádění
výkopových a stavebních prací
za účelem rekonstrukce vodovodního a kanalizačního potrubí, vodovodních a kanalizačních
přípojek včetně šachet, vedení
metropolitní sítě, rekonstrukce veřejného osvětlení a rekonstrukce
povrchu komunikace a chodníků
v rámci akce Regenerace ulic MPR
– Velká Michalská. Objízdná trasa
nebyla stanovena. Po dobu uzavírky bude také změněn režim provozu, proto musí řidiči obzvláště
pečlivě sledovat dopravní značky.
Zrušena bez náhrady byla zastávka MAD na Horním náměstí
a zastávka před prodejnou Fiala.
Cestující mohou využít zastávky
v docházkové vzdálenosti na nám.
Svobody, ulici Studentská nebo
na nám. Komenského.
NOVÝM ZASTUPITELEM
JE ROBERT JURÁNEK
Jana Fialu (hnutí ANO), který rezignoval na post místostarosty, radního i zastupitele, nahradil na postu
zastupitele Robert Juránek (hnutí
ANO). Robert Juránek složil slib
a stal se tak právoplatným členem
Zastupitelstva města Znojma.
Nový radní a místostarosta byl
volen na jednání zastupitelstva
23. února, tedy již po uzávěrce
LISTŮ. O novém členovi ve vedení
města budeme informovat v dalším vydání 26. března.
TIŠTĚNÝ KALENDÁŘ AKCÍ
JE ZDARMA
Zájemci o kulturní a společenské
dění ve Znojmě a okolí dostávají
k dispozici přehledný a nepřehlédnutelný Kalendář akcí 2015.
Najdou v něm i seznam největších akcí města, pořádaných Znojemskou Besedou během roku.
Přehled aktuálních kulturních akcí
lze najít vždy na webových stránkách www.znojemskabeseda.cz
(v sekci Kalendář akcí). Formátově
praktický, malý kalendář lze získat
zdarma v Turistickém informačním
centru v Obrokové ulici.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
26. března. Uzávěrka je 16. března.
ZAČÍNÁ SVOZ BIONÁDOB
Letošní svoz bioodpadu začne
v 11. týdnu, tedy od 9. března.
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.
POPLATKY ZA ODPADY STEJNÉ
Stejně jako vloni budou občané
Znojma a jeho městských částí platit
čtyři sta korun za osobu. Poplatek
musí uhradit do 30. června. Poplatek
lze uhradit na pokladně městského
úřadu na Obrokové ulici 12, poštovní
poukázkou na vyžádání, bankovním
převodem či prostřednictvím služby
SIPO. Podrobné informace jsou k nalezení na stránkách města Znojma
www.znojmocity.cz v sekci Městský
úřad – Odbory a oddělení – odbor
finanční, záložka Jak si vyřídit.
ZKOUŠKA SIRÉN
Zkouška sirén proběhne ve Znojmě
ve středu 4. března ve 12.00 hodin.
ODMĚNA PRO DÁRCE KRVE
A PRVODÁRCE
Hematologicko-transfúzní oddělení
hledá nové dárce krve a zejména
dárce krevní plazmy. Dárcem plazmy může být každý zdravý člověk
ve věku 18–65 let. Za odběr plazmy
nabízíme odměnu 400 Kč, cestovné
a občerstvení v hodnotě 55 Kč. Nově
zavádíme u nových dárců plazmy
mimořádnou prémii 400 Kč za čtyři
odběry plazmy (prémie platí pro 4.
čtvrtletí roku 2014). Pro stávající dárce plazmy zavádíme bonus 400 Kč
za nábor nového dárce plazmy.
Objednat se k odběru je možné
na plazma.hto@nemzn.cz nebo
na bezplatném tel.: 800 139 572.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 23. 3. od 7.30 do 14.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Horní Leska
7, 7a, 9, 9a, 10, 11, 14, 21–24, 26–29,
zahrady, Kuchařovická ul. 25 a 50,
garáže, zahrady. Dne 24. 3. od 7.30
do 13.30 hod. ZNOJMO. Vypnutá
část: Zahrady vlevo na Pražské ul. při
výjezdu ze Znojma.

Po multifunkční učebně přišla
na řadu moderní kuchyně
O novou kompletně vybavenou
kuchyni se rozrostla základní škola
JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě. Využívat ji budou žáci, a to v předmětu
Člověk a svět práce. V rámci výuky se
tak mohou těšit na moderní interiér,
ve kterém se budou učit nejen vaření, ale také stolování a společenskému chování.
Původní cvičná kuchyně už byla
ve velmi špatném stavu, proto se město rozhodlo investovat do její rekonstrukce. „Věřím, že se malým kuchařům a kuchařkám bude nová kuchyně
líbit,“ vyjádřil naději při slavnostním
otevření rekonstruovaného výukového
prostoru místostarosta Jan Grois.
Nová kuchyně vznikla zbouráním
několika dělicích příček. Uvolněný
prostor je nyní dispozičně rozčleněn
na část učebny a část cvičné kuchyně se třemi samostatnými stanovišti,
z nichž každé je vybaveno kuchyňskou linkou s integrovanými spotřebiči
(indukční sklokeramická varná deska, elektrická horkovzdušná trouba,
myčka nádobí, komínová digestoř).
Pracovní plochy jednotlivých pracovních desek jsou osvětleny pomocí LED
svítidel. Součástí vybavení kuchyně
je i dvoudveřová nerezová americká
chladnička.
„Nábytek do kuchyně je vyroben
z laminátových desek v dekoru javo-

ru. Jednotlivá stanoviště jsou od sebe
barevně odlišena v tónech zelené,
žluté a bílé. Do stejných barev jsou
též laděny i keramické obklady za kuchyňskou linkou a i plastové židle
u stolů v části učebny. Celému prostoru dominuje velká latexová fototapeta s motivem příborových vidliček,
na kterých jsou napíchnuty různé potraviny,“ přibližuje interiér kuchyně
městská architektka Iveta Ludvíková,
která stojí za architektonickým návr-

hem. Vybavení kuchyňským nádobím
bude financováno částkou padesáti
tisíc korun Sdružením rodičů při ZŠ
JUDr. Josefa Mareše.
Celková investice města do rekonstrukce cvičné kuchyně se vyšplhala na cca devět set tisíc korun.
Díky plánovaným investicím města se
na zmíněné škole již v minulém roce
podařilo zbudovat také multifunkční
moderní učebnu chemie a přírodních
věd. 
zp, lp

 Slavnostního otevření cvičné kuchyně se kromě místostarosty Jana Groise účastnila
také nová ředitelka školy Eva Hubatková (uprostřed) i Lenka Budková, která do února školu vedla.
Foto: zp

Soutěž Voda a lidé znovu lační
po krásných obrázcích
V minulých dnech odstartoval ní škola Pražská, Mgr. Petra Slabá, minimálně ve formátu A3. Všechdalší ročník výtvarné soutěže Voda Pražská ulice 2808/98, 669 02 Znojmo. na díla budou rozdělena podle věku
a lidé – partneři pro život, jejímž cíDo soutěže budou přijímány práce autorů do tří kategorií: 1.–3. třída,
lem a hlavním návodným tématem v oborech kresba, malba, grafika, a to 4.–6. třída a 7.–9. třída. Žáci, kteří se
pro malé výtvarníky je
výtvarné soutěže zúčastzamyšlení se nad důležiní, musí na zadní stranu
tostí vody, její vzácností
díla napsat jeho název,
a jedinečností.
své jméno, věk, třídu,
Organizátory soutěže
školu a jméno učitele.
jsou Vodárenská akcioTři nejlépe ohodvá společnost, a.s. divize
nocené práce z každé
Znojmo, Základní škola
kategorie budou odměa Mateřská škola Pražská
něny volným vstupem
ve Znojmě a město Znojna plovárnu, poukazem
mo, které nad celou akcí
do knihkupectví nebo
převzalo záštitu.
výtvarnými potřebami.
S outěž je určena
Slavnostní předání cen se
žákům základních škol
uskuteční v červnu v buze Znojma a okolí, kteří
dově vodojemu na námohou až do 15. května
městí Republiky, kde
2015 zasílat své výtvarné  Obrázek s názvem Víla je jednou z oceněných prací předchozího ročníku. budou vítězné obrázky
Foto: Archiv ZL vystaveny veřejnosti. lp
práce na adresu Základ- 

www.znojmocity.cz
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Praskněte své bubliny na festivalu Jeden svět 2015
Počtvrté mohou lidé ve Znojmě
navštívit filmový festival dokumentárních snímků Jeden svět 2015.
V kině Svět připravil organizační
tým Znojemské Besedy zajímavou
nabídku dokumentů s lidsko-právní
tématikou. Letošní výzva festivalu
zní: Praskněte své bubliny!
„Díky moderním technologiím
můžeme dnešní dění prožívat takřka
v přímém přenosu – sledovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně reagovat. Přesto
reagujeme zcela opačně – pouštíme
k sobě jen vybrané zprávy, uzavíráme
se do mentální rezervace. V ochranné
bublině je nám příjemně, protože máme
pocit, že to, co je venku, se nás netýká,“ vysvětluje ředitelka festivalu Hana
Kulhánková. Upozorňuje zároveň, že
takový pasivní postoj je zvlášť v dnešní
globalizované době nebezpečný.
Symbolem letošního ročníku se
stala ochranná bublinková fólie, které

je třeba se zbavit. Každý z nás má nějakou svou ochrannou zónu. Takovou
bublinkovou fólii, která sice chrání, ale
taky uzavírá před světem. Festival Jeden svět dává možnost, jak si pár svých
bublin propíchnout, mít větší kontakt
se světem a tím, co se v něm děje.
„Do veřejných projekcí jsme zařadili sedm snímků našich i zahraničních režisérů. Podařilo se sestavit
program pestrý a současně velmi aktuální. Poodhalíme zákulisí válečných
konfliktů, přiblížíme vzdálené světy,
které se před očima mění díky oteplování klimatu, ukážeme neuvěřitelné
lidské příběhy,“ představuje program
produkční Jana Alexová.
Každou projekci doplní debata
s režiséry filmu nebo odborníky na aktuální témata. Zajímaví hosté se ochotně zapojují do diskusí s diváky a díky
tomu možná také prasknou některou
ze svých bublin.

V programu jsou hned dva filmy související s hrozbou terorismu
– úvodní Drony a Bojovníci ze severu, každý nahlíží na problematiku
z jiného úhlu. Silný lidský příběh přináší rumunský film Toto a jeho sestry,
téma izolace od společnosti český film
Stále spolu. Dokument THuleTuvalu
zblízka sleduje osudy několika rodin
dvou geograficky velmi vzdálených
oblastí, jejichž osud spojují negativní
následky změn klimatu.
„Film, který by si neměli diváci
nechat ujít, je snímek české režisérky Andrei Culkové Cukr blog. Rozkrývá v něm závislost naší civilizace
na bílém zlatu, ale především jeho
devastující účinky na celou populaci.
Zaujal nás natolik, že jsme jej zařadili
do programu zahajovacího dne festivalu. Diváky navíc čeká netradiční
catering, který připraví studentské
firmy Mlsný Méďa, Ledové doupě

a Workcoffee,“ poznamenala Jana
Alexová, a dodává:
„Mým osobním tipem je film Saši
Dlouhého Je nám spolu dobře. Je
vtipný a pozitivní. Debata s jeho režisérem příjemně uzavře znojemský
festival.“ 
ja, lp

DOPROVODNÝ PROGRAM
FESTIVALU JEDEN SVĚT
 Projekt My Street Films – Tvoje

ulice, Tvůj film, který vybízí zkušené i nezkušené filmaře z řad
široké veřejnosti, aby zpracovali
příběhy svého okolí. Do Znojma ho přijede představit Diana
Tabakov z portálu DAFilms.cz.
 Beztrestné násilí na severním
Kavkaze přiblíží komiksová výstava Příběhy bez konce.

Podrobný program festivalu v kině Svět
STŘEDA 18. 3.
18.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
FESTIVALU
Dron (Norsko)
Je to jako hra – z výšky sledujete svůj
cíl a pak jedním zmáčknutím tlačítka
zneškodníte protivníka. O tisíce kilometrů dál umírají lidé. Ve snímku, který odhaluje zákulisí bojových operací,
zaznívají výpovědi armádních operátorů dronů, inženýrů i pákistánských
civilistů. Debata s hostem: Petr Šiler,
102. Průzkumný prapor v Prostějově
20.30 Cukr blog (Česko)
Je možné o cukru přemýšlet jako
o droze? Režisérka Andrea Culková
o tom nepochybuje. Nakolik je sladký
život motorem naší civilizace? Debata
s hosty: Andrea Culková, režisérka.
Debaty moderuje David Grossmann
ČTVRTEK 19. 3.
17.00 Bojovníci ze severu (Dánsko,
Somálsko)
V každodenním shonu nejdou odlišit
od běžných obyvatel, žijí své životy
stejně jako každý druhý, přesto jednou
vezmou do ruky zbraň a jdou zabíjet.
Desítky mladých lidí, ochotných bojovat a zemřít za Alláha. Jak se s osudem
svých zmanipulovaných dětí vyrovnávají jejich rodiče? Debata s hostem:
Josef Kraus, Univerzita obrany Brno
18.30 Stále spolu (Česko)
Na šumavských stráních panuje ticho
a klid. Jen v okolí stavení rodiny Mlčochových bývá rušno. Vystudovaný

 Zahajovacím dokumentem letošního filmového festivalu Jeden svět Znojmo 2015 bude ve středu 18. března norský snímek
Dron, který odhaluje zákulisí bojových operací z výšky. Ve filmu zazní výpovědi bývalých i současných armádních operátorů dronů,
inženýrů i pákistánských civilistů, kteří útoky dronů přežili či naopak ztratili své rodiny. 
Foto: Archiv JS

kybernetik Petr a učitelka Simona mají
totiž devět dětí. Debata s hostem: Eva
Tomanová, režisérka
20.30 Toto a jeho sestry (Rumunsko)
Totonel, Andreea a Ana jsou k sobě vázáni silným sourozeneckým poutem.
Jejich matka je ve vězení, a tak jsou
odkázáni jen sami na sebe a pomoc
příbuzných. Debata s hostem: Robert
Knebl, vedoucí klubu COOLNA, Oblastní charita Znojmo. Debaty moderuje David Grossmann

PÁTEK 20. 3.
17.00 My Street Films – Tvoje ulice, Tvůj film, projekt, který vybízí
zkušené i nezkušené filmaře z řad
široké veřejnosti, aby zpracovali příběhy svého okolí, přijede do Znojma
představit Diana Tabakov z portálu
DAFilms.cz
18.00 ThuleTuvalu (Švýcarsko)
Grónské městečko Thule je nejseverněji obývaným místem na Zemi. Obyvatelé čelí už dnes nezvratným dopa-

dům tajícího ledu. Debata s hostem:
Martin Škorpík, Správa Národního
parku Podyjí
20.30 Je nám spolu dobře (Česko)
Na počest česko-čínského přátelství
darovala vesnička Vinařice v 50. letech
minulého století čínskému družebnímu městu zemědělské stroje. Dar
ani vzájemná výpomoc nebyly nikdy
zapomenuty. Debata s hostem: Saša
Dlouhý, režisér. Debaty moderuje David Grossmann
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Placená inzerce

Zachraňte

život
dětem!

y
r krevní plazm
Za každý odbě ě
obdržíte nejmén

20,- Euro
jako

Vy získáte:

ních výloh
✔ náhradu osob lu
ntro
✔ lékařskou ko
ý skutek
br
do
te
✔ vykoná

ch výloh.
náhradu osobní

Po celém světě potřebuje více než milión dětí
a dospělých léky, které se vyrábí z krevní plazmy.
Jedním z nich je 4 letý Michael. Trpí hemofilií – vrozenou celoživotní poruchou srážlivosti
krve, jenž postihuje takřka výlučně chlapce.
I malé postrčení na školním dvoře či drobné

nehody při sportu pro něj mohou být velmi
nebezpečné. Především nekontrolovaná vnitřní
krvácení, která se vyskytují spontánně anebo
jako následek poranění, mohou pro něj znamenat ohrožení života. Díky lékům na bázi krevní plazmy může Michael vést téměř normální
život.

Dárcovské centrum Retz
Kremser Straße 5 | 2070 Retz | Rakousko | Tel. +43(0)2942/20 333

Staňte se zachráncem životů!
Vaší krevní plazmou můžete i Vy pomoci nemocným dětem. V odběrovém centru v Retzu
u Vás jakožto u prvodárce proběhne bezplatné
obsáhlé lékařské vyšetření a v případě vhodných laboratorních výsledků můžete až 2 krát
týdně darovat plazmu!

EUROPL ASM A

Mo, Di, Mi, Do + Fr: 08:30 - 19:00 Uhr Sa: 08:00 - 13:30 Uhr

www.europlasma.at

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

Hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Referent speciálních činností technického úseku
(pracovní smlouva na dobu určitou, zástup za MD)

Náplň práce: zajišťování vyjadřovací činnosti a podkladů k investiční výstavbě
• zajišťování technických podkladů pro projekční činnost • komunikace
se zákazníkem, zpracování související agendy
Požadujeme: min. ÚSO s maturitou technického oboru (VŠ vítána)
• PC dovednosti, ŘP sk. B • samostatnost, pečlivost a spolehlivost
Průvodní dopis a Vaše CV zasílejte do 6. 3. 2015
na personalni@vasgr.cz. Vhodní kandidáti budou kontaktováni telefonicky
k výběrovému řízení.

ZNOJEMSKÁ BESEDA HLEDÁ BRIGÁDNÍKY
na sezónu květen až září 2015
Životopisy a přihlášky na e-mail: knotkova@znojemskabeseda.cz

POKLADNÍ V RADNIČNÍ VĚŽI
Požadavky na pracovníky: výborná komunikativnost s lidmi • pokročilá znalost
minimálně jednoho jazyka (NJ nebo AJ), druhý jazyk výhodou • znalost prostředí
města Znojma a okolí
Náplň práce: prodej vstupenek na radniční věž • drobný prodej – suvenýry,
pohlednice, mapy v radniční věži • každodenní kontrola ochozu radniční věže
• služby o víkendech (sobota, neděle) a zástup za dovolenou
(cca 15 dnů ve všední dny)
Do předmětu napište: brigáda radniční věž
Termín: 31. 3. 2015
PRACOVNÍKA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
NA JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTĚ K HRADU
Požadavky na pracovníky: výborná komunikativnost s lidmi • znalost prostředí
města Znojma a okolí • pokročilá znalost minimálně jednoho jazyka (NJ nebo AJ),
druhý jazyk výhodou
Náplň práce: poskytování informací návštěvníkům turistického informačního
centra – zajímavosti, ubytování, stravování, tipy na výlety, jízdní řády, atp.
• drobný prodej – suvenýry, pohlednice, průvodce, mapy • služby vždy v neděli
a pondělí a zástup za dovolenou (cca 15 dnů ve všední dny) • denní úklid prostor
turistického informačního centra a WC
Do předmětu napište: brigáda JPC
Termín: 31. 3. 2015
PRŮVODCE DO ZNOJEMSKÉHO PODZEMÍ
Požadavky na pracovníky: schopnost provádět skupiny návštěvníků ve ztíženém
pracovním prostředí • dobrá fyzická kondice • výborné orientační schopnosti
• výrazný verbální projev, přirozená autorita • znalost jednoho jazyka
(NJ nebo AJ) výhodou
Náplň práce: Provádění skupin návštěvníků na klasické trase
Znojemského podzemí
Do předmětu napište: brigáda podzemí
Termín: 31. 3. 2015
PRŮVODCE VE ZNOJEMSKÉM PODZEMÍ
CELOROČNÍ BRIGÁDA
Požadavky na pracovníky: schopnost provádět skupiny návštěvníků ve ztíženém
pracovním prostředí • dobrá fyzická kondice • výborné orientační schopnosti
• výrazný verbální projev, přirozená autorita • znalost jednoho jazyka
(NJ nebo AJ) výhodou
Náplň práce: Provádění skupin návštěvníků na klasické trase Znojemského
podzemí
Do předmětu napište: brigáda podzemí celoročně
Termín: 31. 3. 2015

Zedník – omítkář
Fassader
Haller Jakob, Retz 15 km
+43/ 676/ 5953215 Haller Jakob
Nabízíme plný úvazek, mzda
dle kolektivní smlouvy
min. 10,60 EUR/hod. brutto.
2 instalatéři vodo-topo-plyn
2 GHW Installateur
Melunovic Sead, Horn 45 km
+43/ 676/ 610 5400 Hr. Melunovic
Plný úvazek, prac. doba dohodou.
Min. mzda dle KS 1.790 EUR/měs.
brutto.
Zahradník/ce
Gärtnerfacharbeiter/In
Stift Altenburg, Horn 45 km
kultur.tourismus@stift-altenburg.at
Sabine Laz
Tvoříme nový zahradnický tým
pod heslem „Natur im Garten“.
Zahradníkům bez vyučení podle
kvalifikace nabízíme mzdu min.
1.300 EUR/měs. brutto.
Servírka/číšník
Servierer/In
Cafe Imbiss Mariandl
Eggenburg 50 km
+43/ 664/ 1369021 Fr. Dick
Část. úvazek 22–30 hod. týdně
PO–SO. Neděle a svátky volno. Min.
mzda při plném úvazku 1.375,00
EUR/měs. brutto.

PRÁCE V ČESKU
Firma IGRA model s.r.o hledá
TISKAŘE – OBSLUHU TAMPOTISKU
Nástup ihned. Podmínkou

zkušenost s obsluhou uvedené
technologie. Tel.: 515 28 28 91
e-mail: info@igramodel.cz
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
VE ZNOJMĚ
Přijme POKLADNÍ(HO) se základní
znalostí cizího jazyka (AJ nebo
NJ) na zástupy do Domu umění
a minoritského kláštera. Práce
na dohodu o pracovní činnosti.
Žádosti zaslat paní Zapletalové
na e-mail: zapletalova@znojmuz.cz,
tel.: 515 282 216, nebo doručit
osobně na adresu Přemyslovců 8,
Znojmo. Nabídky zaslat nejpozději
do 13. 3. 2015.
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
VE ZNOJMĚ
Přijme POKLADNÍ(HO) se základní
znalostí cizího jazyka (AJ nebo NJ)
na znojemský hrad na sezónu
2015 (květen až září). Práce
na dohodu o pracovní činnosti.
Žádosti zaslat paní Zapletalové
na e-mail: zapletalova@znojmuz.cz,
tel.: 515 282 216, nebo doručit
osobně na adresu Přemyslovců 8,
Znojmo. Nabídky zaslat nejpozději
do 13. 3. 2015.
JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
VE ZNOJMĚ
Přijme POKLADNÍ(HO) se základní
znalostí cizího jazyka (AJ nebo NJ)
na zříceninu hradu Cornštejn
na sezónu 2015 (červen až září).
Žádosti zaslat paní Zapletalové
na e-mail: zapletalova@znojmuz.cz,
tel.: 515 282 216, nebo doručit
osobně na adresu Přemyslovců 8,
Znojmo. Nabídky zaslat nejpozději
do 13. 3. 2015.

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Perspek�vní zaměstnání
Příležitost i pro absolventy
Vzdělání v oboru strojírenském nebo elektro
(přednostně hledáme absolventy SŠ, SOU s
maturitou)
Technické myšlení
AJ výhodou
Samostatnost, exibilita a ochota
k sebevzdělávání
Životopisy zasílejte do 15.3. na:

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo, Andrea Nejeralová, Průmyslová 715/24, Znojmo
nebo e-mailem na Andrea.Nejeralova@ardaghgroup.com
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Pomoc a záchrana životů jsou priority
Výjezdy z jednoho místa pomohou všem
Z takřka jednoho místa budou
ve Znojmě v blízké budoucnosti vyjíždět základní složky Integrovaného
záchranného systému (IZS), tedy hasiči, záchranáři a policisté. Počítáno
je s výstavbou dvou nových budov,
a to pro hasiče i lékaře – záchranáře.
Obě budou stát v těsné blízkosti budovy Policie ČR na Pražské ulici.
Integrovaný záchranný systém je
efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných
a bezpečnostních složek, orgánů státní
správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací
a přípravě na mimořádné události. Tak
aby stručně řečeno nikdo nebyl opo-

menut, kdo pomoci může a vzájemně
si nikdo z nich nepřekážel. 
lp
Telefonní čísla v Česku na tísňová
volání složek IZS
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Z
 dravotnická záchranná
služba
158 Policie ČR
156 Obecní (městská) policie
112 J ednotné evropské číslo
tísňového volání
Přístup k těmto telefonním číslům
je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů
i z veřejných telefonních automatů.

ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS
 Hasičský záchranný sbor České republiky
 
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje

jednotkami požární ochrany

 Zdravotnická záchranná služba
 Policie České republiky

 Každý rok se může veřejnost v centru Znojma přesvědčit, jak společně pracují složky
policie, hasičů a záchranářů. Ukázky se vždy těší velkému zájmu občanů.  Foto: Archiv ZL

Nová požární stanice bude ve Znojmě do dvou let
Do dvou let má stát ve Znojmě
nová hasičská stanice. Jde o investici za sto milionů korun. „Peníze
půjdou hlavně ze státního rozpočtu,
přispěje ale i kraj a město,“ slíbil loni
na své podzimní návštěvě Znojma
ministr vnitra Milan Chovanec.
Příspěvky kraje a města budou
spíše symbolické, stavbu zafinancuje
ministerstvo. Město již minulý rok
schválilo na tento projekt příspěvek
ve výši tří set tisíc korun.
„Začátkem roku byl v areálu Policie ČR, kde má nová centrální požární stanice stát, proveden geologický průzkum podloží. Momentálně je
stavba ve fázi projektových příprav
a v nejbližší době bude na Městském
úřadě ve Znojmě podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
V průběhu měsíců dubna nebo května by mohlo být v areálu započato
s bouracími pracemi stávajících nevyužívaných garáží a skladů, které jsou
pozůstatkem původního areálu bývalé
pohraniční stráže,“ popisuje aktuální
stav Ján Novosad, ředitel územního
odboru Znojmo Hasičského záchranného sboru JmK.
V tomto období pracují projek
tanti společně s hasiči na finálních
úpravách projektu. Ty se týkají přede

vším dispozičního a funkčního uspo
řádání tak, aby byla hasičská stanice
provozně, funkčně a logicky co nejlé
pe uspořádána. „Pravomocné stavební

povolení by tak mohlo být vydáno,
odhaduji, ve třetím čtvrtletí letošního
roku,“ doplnil Ján Novosad. Novou
hasičskou stanici vítá i starosta města

 Hasičská stanice bude stát na Pražské ulici ve Znojmě.

Vlastimil Gabrhel. „Je nezbytné, aby
hasiči měli pro svou práci důstojné
prostředí, perfektní technické vybavení a zázemí.“ 
lp

www.znojmocity.cz
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Hasiči, záchranáři a policie na jednom místě
Znojemská policie má speciální výslechovou
místnost pro děti a mladistvé
Jako jedno z mála měst má Znojmo novou výslechovou a monitorovací místnost pro děti a mladistvé.
V prostorách budovy Policie ČR
na Pražské ulici ji vybudovalo město ve spolupráci s Policií ČR a zdejší
městskou policií.
Speciální výslechová místnost má
především vytvořit dětem a mladistvým přirozené prostředí, ve kterém
se budou co nejméně ostýchat hovořit i o choulostivých věcech. Zároveň
nový prostor usnadní práci policistům
nebo pracovníkům sociálního odboru
při nutných výsleších nezletilých.
Impulz k zřízení speciální výslechové místnosti vzešel od Komise pro
prevenci kriminality. Nejbližší takové
zařízení dosud fungovalo v Brně.
„V dětech i mladistvých vyvolává
už samotný přesun do vzdálenějšího
místa stres a nejistotu. Přitom je potřeba, aby právě v takto citlivých otázkách
nebyly děti a mladiství zablokováni
a nebáli se odpovídat na otázky. Pro-

to jsem rád, že místnost ve Znojmě
vznikla. Ačkoliv bych si spíše přál,
aby vlastně vůbec nebyla potřeba,“
komentuje vznik nové místnosti místostarosta Jan Grois.
Speciální výslechová místnost připomíná spíše dětský pokoj, a to z toho
důvodu, aby se dítě cítilo při výslechu
bezpečně a co nejvíce domácky. „Interiérové vybavení místnosti, které jsem
průběžně konzultovala s kriminalisty,
je řešeno v pestrých, optimistických
barvách. Hned na první pohled příchozí upoutá sedací nábytek s barevnými geometrickými vzory. Součástí
vybavení je i pracovní stůl, dětský
stoleček s barevnými židličkami, komody a regály na hračky. Pro zútulnění prostoru nechybí ani nástěnné
dekorace a květiny,“ přibližuje speciální výslechovou místnost městská
architekta a autorka projektu Iveta
Ludvíková.
Jednou z velkých výhod speciální
výslechové místnosti je, že se skládá

 Domácké prostředí pomůže dětem lépe se vyrovnat se stresem při výslechu na policii.

Foto: zp

 Za stěnou je schováno technické zařízení zaznamenávající průběh výslechu. Foto: zp

 Speciální výslechovou místnost pro mladistvé si prohlédli zástupci policie i města. Byla
mezi nimi i vedoucí sociálního odboru Šárka Gambasová. 
Foto: zp

ze dvou od sebe oddělených menších
místností, které spojuje dvoucestné
zrcadlo a zvuková technika. V jedné
místnosti může být pouze vyšetřovatel
s dítětem a v druhé, monitorovací, mohou výslech přímo pozorovat a díky
zvukové technice zároveň poslouchat
další oprávněné osoby. Výslech je tak
šetrnější k psychice dítěte.
Dalším důležitým atributem je
technika umožňující videodokumentaci celého výslechu. Místnost je vybavena dvěma videokamerami. Záznam
z nich se stává součástí spisového materiálu, který je následně přehráván
před soudcem při hlavním líčení.

Na vybudování speciální místnosti využilo město dotační prostředky.
„Využili jsme možnosti požádat o účelovou dotaci na vybavení výslechové
a monitorovací místnosti, kterou nabízí Ministerstvo vnitra ČR. Naše žádost
byla vyslyšena a my jsme se tak mohli
pustit do rekonstrukce místností,“
konstatuje starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. Dotace činila 225 000 korun,
dalších 25 000 korun šlo z rozpočtu
města. Městská policie financovala
z vlastních prostředků nákup hraček
a her, které mají navodit přirozené
prostředí a pomoci tak dětem zbavit
se ostychu. 
zp, xa

Nejen hasiči, ale v novém
budou i záchranáři
Ve Znojmě bude postavena nová
budova Zdravotnické záchranné služby (dále jen záchranka). Investiční záměr na stavbu schválili krajští radní.
V nové nemocnici pro záchranku aktuálně vhodné prostory nejsou
a stávající provoz výjezdové základny
znojemské záchranky je v současnosti
zajišťován ve stísněných prostorách
staré nemocnice. Vzhledem k tomu,
že tento areál je určen k prodeji, bylo
rozhodnuto o přestěhování záchranářů do nově vybudovaných prostor.
Pozemky pro stavbu se nacházejí
na ulici Pražské v traktu policie, obrácenému ke Gránickému údolí. Tedy

v těsném sousedství objektů dalších
složek Integrovaného záchranného
systému (IZS JMK) – hasičů a policie.
Podle slov mluvčí znojemské nemocnice primářky Marcely Půčkové má
blízkost záchranky, hasičů a policie
svou logiku. Komplikace nenastanou
ani u lékařů v nemocnici. „Záchranka
do nemocnice přiváží akutní pacienty
vždycky z terénu, ať sídlí záchranka
kdekoli. Lékař centrálního příjmu toto
nepocítí,“ uvedla primářka.
Projektová dokumentace by měla
být hotová ještě v průběhu letošního
roku tak, aby se na jaře roku příštího
mohlo začít stavět. 
lp
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Pět P znamená péči, přátelství, prevenci, podporu a pomoc
Pět P je sociálně preventivní volnočasový program pro děti ve věku
od 6 do 15 let postavený na principu
dobrovolného vztahu mezi jedním
dítětem a jedním dospělým dobrovolníkem. Znamená péči, přátelství,
prevenci, podporu a pomoc všem dětem, kterým může prospět hodnotný
vztah s další dospělou osobou.
Podporu v něm najdou děti, které
mají problémy s vrstevníky, komunikací, nejsou schopny navazovat přátelské vztahy, děti obtížně zvladatelné,
hyperaktivní, s problémy v chování
nebo naopak ohrožené šikanou, pocházející ze sociálně slabých rodin,
z rozvedených rodin, svěřené v náhradní rodinné péči, děti s různými
typy postižení či ohrožení i děti bez
kamarádů.
Velkou oporou jsou těmto dětem
dobrovolníci. Těmi se mohou stát lidé
starší osmnácti let, kteří projdou odborným výcvikem, psychicky zdraví, bezúhonní, mající kladný vztah
k dětem a mládeži a především takoví, kteří chtějí věnovat část svého já
a volného času mladšímu kamarádovi.
Dvojice dobrovolník a dítě se setkává
jednou za týden na dvě až tři hodiny.

Dvojice si volí aktivity podle svých
zájmů. Chodí na procházky, sportují,
navštěvují společenské akce, hrají hry
nebo si povídají. 
lp
Dobrovolnické centrum ADRA
připravuje na březen výcvik
nových dobrovolníků. V případě
zájmu o bližší informace kontaktuje Mgr. Adélu Bartesovou,
koordinátorku programu Pět P,
adela.bartesova@adra.cz,
tel.: 734 171 306,
www.adraznojmo.cz
Jak v praxi program Pět P funguje,
vystihuje dopis, který vloni dostala
pracovnice ADRY Adéla Bartesová.
Dobrý den, milá Adélko z Adry,
dnes jsem odeslala dokumenty
o ukončení programu Pět P naší vnučky
A., která se ho u Vás několik let zúčastňovala. Jsme moc rádi, že jste nám tuto
možnost prostřednictví pracovnice
oddělení sociálně-právní ochrany dětí
nabídli.
Jaký úžasný výsledek tento program
má jsme nezjistili hned, ale vlastně až
po těch několika letech, když jsme viděli,

Je Vaše maminka/babička, ta�nek/dědeček celé dny sám doma?
Bojíte se odejít z domu a nechat tam svého blízkého samotného?
Chcete trávit celé dny sám/sama doma?

Přijďte mezi nás
Centrum denních služeb je místo, kde se schází senioři a tráví společně čas s podporou
pečovatelek, které zajis� vše potřebné. Připraví oběd, uvaří kávu, pomohou
s toaletou, zajis� doprovod na procházku, hrají s uživateli různé hry, vyrábí výrobky
procvičují motoriku i paměť,…
Schází se zde soběstační lidé, kteří nechtějí být sami, ale také �, kteří
z důvodu svého zdravotního stavu již nemohou být sami doma.
Zajišťujeme dovoz i odvoz zpět domů, stravu a potřebnou podporu a péči
od PO – PÁ od 6:30 – 15:30 hod.
My se postaráme o Vaše rodiče a Vy můžete za�m pracovat

První dva dny
ZDARMA

Kontakt:
Centrum denních služeb
Mikulášské nám. 12, Znojmo
Tel.: 515 224 669, 739 389 088
E-mail: dennicentrum.zn@cssznojmo.cz

 Ilustrační foto.

jak se nám před očima mění k lepšímu.
Když nám byla soudním rozhodnutím
svěřena do péče coby psychicky týrané
dítě, skoro nekomunikovala, do školy
chodila nerada a vždycky ve stresu.
Na schůzky s vaší dobrovolnicí K. se
vždy velice těšila a jejich kamarádství
myslím trvá dodnes, i když program
Pět P pro ni končí... Dneska už je z ní
superholka, která se konečně i směje, je
INZERCE

děsně ukecaná, vyučila se, našli jsme
i práci, kde chce zůstat, má kamarádky,
všechno to spěje k lepšímu i díky Vám.
Adélko, přeji Vám všem z Adry, aby se
Vám Vaše záslužná práce dařila a podařilo se Vám pomoci i dalším dětem,
které to potřebují.
(Pozn. red. – redakčně kráceno,
iniciály jsou zkreslené, fotografie se
nevztahuje k příběhu.)

www.znojmocity.cz
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Mládežka staví sněhuláky Nejúspěšnější sbírka
pro africké děti
pro útulek v Načeraticích
Základní škola na ulici Mládeže
ve Znojmě se zapojila do 3. ročníku
celorepublikové akce Sněhuláci pro
Afriku, za kterou organizačně stojí
nezisková společnost Kola pro Afriku,
v tomto případě zaštítěná Ministerstvem školství.
Cílem aktivity je postavit co nejvíce sněhuláků a vybrat za ně peníze
potřebné k převozu kol pro africké
děti. Formu pomoci představuje startovné minimálně 50 korun za každého
sněhuláka.
Za takto vybrané peníze zajišťuje
společnost Kola pro Afriku přepravu

starších kol, opět získaných formou
dobrovolnictví, na černý kontinent.
Pomocí kol se africké děti dostanou
do vzdálených škol a získané vzdělání
jim snad pomůže k lepšímu životu.
V loňském roce se podařilo vybrat
305 000 korun.
Děti ze základní školy zatím postavily 31 sněhuláků a vybraly za ně
1 950 korun, ale částka ještě není konečná. S nedostatkem sněhu si některé třídy poradily po svém a tvoří
sněhuláky z jiných materiálů. Jak je
vidět na kreativitě žáků, když je touha
pomoci, způsob se vždy najde. 
lp

„Velký dík patří
všem, kdo přispěli,“
uvedl organizátor
akce Tomáš Malach.
Jmenovitě Sabině Barákové, Blance Tihlaříkové, Aleši Pavlíkovi, Michalu Bobkovi,
Stanislavu Stehlíkovi,
Haně Vokurkové, paní
Šafárikové, Janě Malachové, Jakubovi Bajerovi, Radku Švajkovi, Silvii Kopečkové,
Markétě Mátlové, To Účastníci sbírky v čele s organizátorem Tomášem Malachem máši Kubíkovi, Vero(čtvrtý zprava) předali dar pro psy a kočky pracovnicím útulku
nice Bajerové, Renatě
na Štědrý den. 
Foto: Archiv ZL
Dvořáčkové, Haně
Zatím nejúspěšnější sbírka ve pro- Daňové, Evě Horové, Martině Špačspěch Městského útulku pro zatoula- kové, Lucii Zvonkové, Kamilu Havné psy a kočky v Načeraticích nesla líkovi, Veronice Hrdličkové, Janě Henpřídomek vánoční. Dobrovolná sbírka člové, rodině Čurdové, rodině Juhásové,
se na Facebooku rozběhla již popáté Alžbětě Nesnídalové, Aleně a Miloši
a dobří lidé mezi sebou na konci loň- Malachovým, Elišce Hanákové, Petře
ského roku vybrali nejvíce peněz ze Pospíchalové, Sabině Hniličkové, Paole
všech předchozích ročníků. Za celko- Smejkalové, Daně Smejkalové, Ivaně
vou částku 6 783 korun bylo nakou- Kolaříkové, Lidce Kurdíkové, Jitce Bapeno 66 konzerv pro psy, 6 pro kočky lážové, Jaroslavu Koubovi a Barbaře
Fejfar. 
lp
a 20 pytlů granulí.

Max
 Klasického sněhuláka postavili žáci 4.C ZŠ Mládeže v jednom z mála dní, kdy napadl
ve Znojmě sníh. 
Foto: Archiv školy

Kadeřnický vicemistr z Přímky

 Kadeřnický vicemistr ČR Matěj Katolický s modelkou. 
Foto: Archiv školy

Matěj Katolický, žák 3. ročníku
oboru Kadeřník ze SOU a SOŠ SČMSD
na Přímětické ulici se stal vicemistrem
České republiky. Druhý nejlepší dámský společenský účes vytvořil ve finále
celostátní soutěže Koruna kreativity
v Praze. „Byl jsem strašně rád, že jsem
se umístil, zvláště když jsem předtím
viděl výtvory konkurence. Jako vždy
mě přijela podpořit moje rodina, což
dává soutěži úplně jinou atmosféru.
Potěšilo mě, že jsem dostal i pracovní
nabídku,“ reagoval úspěšný kadeřník,
který by si v budoucnu rád otevřel
vlastní salon. 
lp

Znojemské sommelierky bodovaly
Z 9. ročníku soutěže Těšínská karafa si odvezly studentky SOU a SOŠ
SČMSD na ulici Přímětická zlato, stříbro i jednu nepopulární bramborovou medaili. 1. místo v kategorii kadet

získala Zuzana Komůrková, 2. místo
v kategorii znalec obsadila Michaela Stuchlíková a na 4. příčce opět
v kategorii kadet se umístila Romana
Hlaváčková. 
lp

Věk: Přibližně 10 let, Plemeno: kříženec (velkého vzrůstu)
Povaha: Max je krásný a velmi hodný pes, miluje lidskou společnost, je
dobře vychovaný, poslušný a umí i několik základních povelů. Jen se nesnese s dalšími psy ani kočkami. Max není pes na hlídání areálu, kam občas
příjdou lidé „pokrmit“. Je to člen rodiny, který tolik potřebuje dělat svým
lidem radost. I přesto, že je Maxík už pán v letech, je velice sportovní a aktivní a novým páníčkům bude dělat ještě dlouhá léta radost...
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Marie Konetzny (Chvalovice)
Martin Jurny (Pulkau – Rakousko)

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 BŘEZNU
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 10.00–15.00
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.

Za fotografiemi, které mají pomoci,
ušla 175 kilometrů
Velkoplošné fotografie, které
v galerii Domu Na Věčnosti vystavuje
do konce března cestovatelka a fotografka Alena Ceplová, vznikly v Nepálu. A této zemi mají také pomoci.
„Jsou pořízeny v oblasti Solo Khubu v národním parku Sagarmátha.
Byla jsem tam měsíc sama a z toho více
než tři týdny v horách. Zvolila jsem
starou turisticky nenavštěvovanou trasu z vesnice Jiri a vyšla až pod střechu
světa Mt. Everest. Trasa, kterou jsem
šla pěšky, měřila asi 175 km a trvala
jednadvacet dní,“ prozradila znojemská rodačka.
Výstava nese název Samsára, což
znamená Kolo života, v jehož symbolice lze vidět nekonečný proud pomoci
těm, kteří ji potřebují. Sérii dvanácti
barevně expresivních fotografií zachycujících lidi, zvířata i krajinu, uvidí
lidé nejen ve Znojmě, ale také v Brně,
Olomouci, Nymburce a dalších městech republiky.
„Součástí každé výstavy bude vernisáž a také dražba vždy jedné originální fotografie. Výtěžek z dražby bude
věnován organizaci, která v Nepálu
již více než patnáct let podporuje děti

 Fotografka Alena Ceplová mezi domorodci v Nepálu. 

s handicapem. Jmenuje se Stichting
Holland Building Nepal. Minimální
výše příhozu je 200 korun od aktuální dražené částky, která se už v den
vernisáže vyšplhala na překrásných
4 700 korun!“ vysvětlila Alena Ceplová.
I ve Znojmě lze po celou dobu
výstavy, tedy do 31. března, dražit
ústřední fotografii Namasté. Dražba

Foto: A. Ceplová

je vždy „tichá“, tedy částky se připisují
na dražební arch. Poslední den výstavy
bude dražba ukončena a nejvýše přihazující dražitel získá fotografii. Lidé,
kterým se fotografie líbí, ale nechtějí se
do dražby zapojit, mají možnost koupit si některou z vystavených fotografií
nebo zakoupit za symbolickou částku
pohlednici. 
lp

Nevyhazujte autolékárničku, pomozte Africe
Nevíte, jak naložit s prošlou autolékárničkou? Rozhodně ji nemusíte vyhazovat. Můžete ji darovat
potřebným.
S bohulibým nápadem přišla znojemská majitelka Zdravotních potřeb
Vítězslava Šolcová. „Přineste autolékárničku do Zdravotních potřeb
na Jarošově ulici 51 nebo do Domu
dětí a mládeže na Sokolské ulici a my
zajistíme její předání humanitární
organizaci,“ uvedla Vítězslava Šolcová
a dodala, že třetím sběrným místem,
kam lze lékárničky donést je také Základní škola na Pražské ulici.

Vítězslava Šolcová se pro tento
účel také spojila s aktivitou Kola pro
Afriku, konkrétně s Romanem Posoldou, koordinátorem projektu v Gam-

bii. Posláním ostravské společnosti
Kola pro Afriku je prostřednictvím
darovaných kol z Česka umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. „Proto
se získané autolékárničky budou
odesílat na centrální sběrné místo do Ostravy a pak společně
s darovanými koly poputují
do africké země. Část z autolékárniček bude využita i při
výuce mediků,“ doplnila
Vítězslava Šolcová. Více
informací o sbírce autolékárniček získáte na tel.:
734 107 857. 
lp

Komora poradí, jak podnikat v Rakousku
MASÁŽE
Lubomír Musil

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

Znojemská Okresní hospodářská komora (dále jen Komora) pokračuje i v tomto roce se vzdělávacími semináři nejen pro podnikatele.
Jedním z prvních byl seminář o aktuálních změnách a novinkách ze
sociální sféry a z Úřadu práce, který
Komora připravila pro podnikatele
a studenty vyšších ročníků SOŠ Přímětická.

„Studenti jsou vždy pozorní, slušní a aktivně se účastní diskuze, která zapadá do jejich odborné výuky,“
vysvětluje ředitelka Komory Jiřina
Ondrušová, proč semináře cílí právě
na mladé lidi. Již nyní jsou Komorou
naplánovány další odborné semináře
a aktivity. „Připravujeme například
seminář Rozhodčí soudy ve spolupráci s Hospodářskou komorou České

republiky, dále ve spolupráci s městem
Znojmem seminář Problematika vývozu a dovozu zboží v rámci celního řízení, také konzultační den ve spolupráci
s Czechinvestem Brno a určitě velice
zajímavý bude i seminář Podnikání
v Rakousku, na kterém spolupracujeme s Českým velvyslanectvím ve Vídni,“ přiblížila budoucí akce Komory
ředitelka Jiřina Ondrušová. 
lp

www.znojmocity.cz
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Hokejové Orly čeká vrchol sezóny,
prolomí brány čtvrtfinále?

Hokejová Erste Bank Eishockey
Liga (EBEL) se nezadržitelně blíží
ke svému vyvrcholení. V úterý 3. března bude sehráno poslední kolo nadstavbové části, následně v přímém
televizním přenosu proběhne volba
soupeřů pro čtvrtfinále play-off. To
začíná v pátek 6. března a Orli Znojmo budou počtvrté v řadě u toho.
Očekávají se vypjaté boje ve vynikající atmosféře zaplněného stadionu.
Podaří se českému zástupci na čtvrtý
pokus postoupit mezi nejlepší čtyři?
Přestože Orli Znojmo operují dlouhodobě s nejnižším rozpočtem v soutě-

ži, jako jeden z mála
týmů ještě ani jednou
nechyběli ve vyřazovacích bojích. Tuto
unikátní bilanci neporušili ani letos
a vyřazovací boje si
zajistili s pohodlným
předstihem. Nyní se
družina kolem Petera
Puchera může soustředit na přípravu
k rozhodujícím bojům. V minulých sezónách bylo čtvrtfinále pro Znojmo vždy konečnou:
V premiérové sezóně nestačilo na Záhřeb, o rok později na Vídeň a loni byl
nad síly Orlů Linz. Letos by tým rád
prorazil mezi nejlepší ligovou čtyřku.
ORLI I MĚSTO ZNOJMO
V TELEVIZNÍCH PŘENOSECH
Znojemský hokejový klub se s televizní stanicí SPORT5 domluvil na dalších třech přímých přenosech zápasů
EBEL. Celostátní volně šiřitelný kanál
odvysílá utkání Znojmo – Linz v neděli 1. března a první dva domácí zápasy

čtvrtfinále play-off. „Jsme rádi, že se
nám podařilo dohodnout na dalších
přenosech. Diváci po celé republice
budou moci zhlédnout nejzajímavější
část sezóny EBEL. Jednání stále pokračují, o přenosy dalších utkání se zajímá
více subjektů, což potvrzuje, že zájem
o EBEL a Orly Znojmo stále roste. To
je pozitivní také z hlediska propagace
města Znojma a celého znojemského regionu,“ řekl manažer klubu Petr
Veselý.
„Díky již domluveným přenosům
se Orli Znojmo představí v letošní
sezóně minimálně pětkrát před televizními kamerami v přenosu, který
mohou naladit diváci po celém Česku. Navíc minimálně jedno utkání
odvysílá rakouská ServusTV. Tím se
v televizní propagaci můžeme rovnat
extraligovým klubům,“ dodává Veselý.
DALŠÍ PROGRAM ORLŮ V EBEL
Do konce nadstavbové části
EBEL zbývají poslední tři kola,
která definitivně určí, na jakém
místě v tabulce se Orli umístí
a v jaké pozici půjdou do volby

soupeře pro čtvrtfinále. Ta proběhne
v úterý 3. března v přímém přenosu
ServusTV okamžitě po skončení televizního utkání.
Termíny čtvrtfinále play-off: pátek
6. 3., neděle 8. 3., úterý 10. 3., pátek
13. 3., v případě potřeby dále neděle
15. 3., úterý 17. 3. a pátek 20. 3.
Termíny semifinále play-off: neděle
22. 3., úterý 24. 3., čtvrtek 26. 3., neděle
29. 3., v případě potřeby úterý 31. 3.,
pátek 2. 4. a neděle 5. 4.
O tom, ve kterých termínech budou Orli hrát doma a kdo bude jejich
soupeřem, bude rozhodnuto v úterý 3. února podle konečné tabulky
nadstavby. Aktuální informace včetně
rozpisu příštích zápasů, výsledků, reportáží ze zápasů i konečné tabulky
najdete vždy na www.hcorli.cz.

Nejbližší uktání Orlů v EBEL
pátek 27. 2. Fehérvár – Znojmo 19:15
neděle 1. 3.
Znojmo – Linz
17:45
úterý 3. 3.
Salzburg – Znojmo 19:30
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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.
10.–12. 3. KAŠPÁRKOVA CESTA
KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Cestu kolem světa za 80 dní budou
diváci absolvovat s Kašpárkem a jeho
pohádkovými kamarády. Předplatné
MŠ – 3. titul.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz
26. 2. WHIPLASH
Andrew (Miles Teller) je
devatenáctiletý jazzový bubeník,
rozhodnutý vystoupat až na samotný
vrchol prestižní konzervatoře.
V cestě však stojí Terence Fletcher
(J. K. Simmons). USA.
26. 2.–4. 3. KINGSMAN: TAJNÁ
SLUŽBA
Gary (Taron Egrton) má nakročeno
do vězení. Inteligentnímu mladíkovi
nabídne šanci agent Hart (Colin
Firth). USA, Velká Británie.
26. 2. – 4. 3. PADDINGTON
Kdyby Fouskovi věděli, co je čeká,
určitě by neadoptovali osiřelé
peruánské medvídě. VB, Francie,
Kanada. DABING!
26. 2.–4. 3. TEORIE VŠEHO
Životní příběh ochrnutého
geniálního fyzika Stephena Hawkinga
(Eddie Redmayne). USA.
27. 2.–4. 3. GHOUL
Trojice filmařů hodlá za pomoci
senzibilky zmapovat příběh sériového
vraha a kanibala. Horor v režii Petra
Jákla. ČR.

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.

14. 3. ŽENA ZA PULTEM 2 …
PULT OSOBNOSTI
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech
rolích v režii Davida Drábka v komedii,
která je šílená tak, že to možná jednou
může být pravda! 19.00.

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. 3. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
127. premiéra Divadelního spolku
Rotunda. Rytířská veselohra. 19.00.

20. 2.–28. 3. PAVEL KAŠPÁREK
– PESTROST FOREM – malba /
grafika / textil
Dům umění – výstava mladého
znojemského malíře, absolventa
UMPRUM.

23. 3. BOB A BOBEK
NA CESTÁCH
Bob a Bobek, králíci z klobouku
kouzelníka Pokustóna na cestě kolem
světa. Předplatné ZŠ. Pondělí 23. 3.
14.00 zveme i rodiče s dětmi mimo
předplatné!
31. 3. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
127. premiéra Divadelního spolku
Rotunda. Rytířská veselohra. 19.00.

KONCERTY

a ZUŠ Znojmo. Vstupné 100 Kč
(senioři a studenti 60 Kč). Předprodej
v TIC (Obroková 10) nebo na www.
vstupenkyznojmo.cz 19.00.
14. 3. B-JAM
Dům Na Věčnosti – znojemská
bluesová formace.
21. 3. MARTINA TRCHOVÁ
Dům Na Věčnosti – folk jazz. 20.00.
25. 3. DAN BÁRTA
A ILLUSTRATOSPHERY
Městské divadlo. 19.00.
27. 3. INEKAFE
Hotel Dukla – koncert slovenské
skupiny, hosté RYBIČKY 48, ZOČI
VOČI. 19.00.

DALŠÍ AKCE
26. 2. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
DEGUSTÁTORŮ VÍNA
Loucký klášter – více
www.szv.estranky.cz, 13.00.
1. 3. VELKÉ SETKÁNÍ
SBĚRATELŮ
Sál Dukla – prodej a nákup
nejrůznějších sběratelských předmětů
pořádá Klub filatelistů Znojmo.
8.00–12.00.
6.–7. 3. ZNOVÍNSKÝ KOŠT VÍN
Loucký klášetr – ochutnávka vín
firmy Znovín.
8. 3. SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Agrodům – setkání s biotronikem
Tomášem Pfeifferem.
12. 3. TO NEJHORŠÍ, CO ŽENA
PŮSOBÍ MUŽI A TO NEJHORŠÍ,
CO MUŽ PŮSOBÍ ŽENĚ
Městská knihovna – Klub zdraví,
přednáška Jana Majera. 17.00.
18.–24. 3. JEDEN SVĚT ZNOJMO
Kino Svět – Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech. Více na str. 5.
21. 3. ZNOJEMSKÝ KOŠT
Loucký klášter – XXVI. ročník
přehlídky vín Znojemské vinařské
podoblasti. 9.00–21.00.
21. 3. VEČÍREK ZŠ UL. MLÁDEŽE
Sál hotelu Dukla. 19.00.

6. 3. TRIPES CÉRÉBRALES
Dům Na Věčnosti – jazz z Francie.

27. 3. HRAJEME SI NA MALÍŘE
Rodinné centrum Maceška – zábavná
malířská show pro děti s malířem
Adolfem Dudkem.

11. 3. LIBOR JANEČEK (kytara)
Znojemská Beseda – KONCERT
KRUHU PŘÁTEL HUDBY při ZB

27. 3. NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna – nocování pro děti
v knihovně spojené se čtením. 19.00.

www.znojmocity.cz

Společnost

XXXV. PŘEDNÁŠKOVÝ
CYKLUS JMM ZNOJMO

26. 3. Válečníci, tatíci a mlčící:
nově zjištěné skutečnosti o zboření
historického domovního bloku pod
radniční věží ve Znojmě v letech
1945 až 1947
Přednášející: PhDr. Jan Kozdas (NPÚ
Brno, prac. Znojmo)

Dům umění, vždy od 19.00 hodin.
26. 2. Rotunda sv. Kateřiny
ve Znojmě
Přednášející: Kateřina Dvořáková
(Brno)
5. 3. Výzkum věteřovského sídliště
ze závěru starší doby bronzového
v obci Dyje
Přednášející: Mgr. David Rožnovský
(JMM)
12. 3. Cesta K. H. Máchy
po Dolomitech
Přednášející: Mgr. Josef Černý
(Gymnázium Dr. K. Polesného)
19. 3. Dům proslulého sládka
Hostana ve Znojmě
Přednášející: Otto Bouda
(Okrašlovací spolek)

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
NPP – PŘÍRODOU
CELÉHO SVĚTA 2015
Dům umění, vždy od 19.00 hod.
3. 3. Příroda a krajina Lužických
hor
Přednáší: Tomáš Besta (Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR)
10. 3. Putování po Sýrii, tehdy ještě
v době míru
Přednáší: Jan Hora, Jan Veisser (ORA
Znojmo)

15

NENECHTE SI UJÍT


VÝSTAVU

Putování v čase aneb fotografický výlet
po stopách zaniklých hostinců
Titulek je lákadlem pro milovníky starých fotografií, kteří se v rámci prohlídky Znojemského podzemí mohou ponořit do starých časů. Ještě
šest dní, tedy až do 31. března můžete navštívit podzemí a zjistit, které
domy našeho města byly oblíbenými kavárnami či hostinci. Možná, že
na starých snímcích najdete i své příbuzné. Otevřeno je v podzemí denně: Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00. Poslední prohlídka začíná vždy
hodinu před koncem otevírací doby.
jch, lp


KONCERTY

Martina Trchová znovu Na Věčnosti

Listování v Besedě
Další představení scénického čtení
ve Znojmě si budou
moci užít děti i dospělí již 15. března.
V sále Znojemské
Besedy zahrají Lukáš Hejlík a herci
Jihočeského divadla
Věra Hollá a Pavel
Oubram od 17.30 hodin ukázku z knihy
Patrika Ouředníka
O princi Čekankovi.
Od 19.30 pak mají

ŮV
STOPAŘ E
C
D
O
PRŮV

GALAXIÍ
Douglas

Adams

hrají: Věra

l Oubram

Hollá, Pave

jlík

a Lukáš He

:3O
15. 3.SK/ Á19
BESEDA
ZNOJEM
ovo nám.
/ Masaryk
Znojme: orenata@listovani.cz / vstupné 120

Kč

rezervac

Projekt se uskut
uskutečňuje za �nanční podpory:

Ministerstva kultury ČR

Hlavního města Prahy

Naši partneři:

Statutárního města Brna

www.listovani.cz

pro dospělejší obecenstvo př ipravenu knihu Douglase
Ad ams e Stop ař ův
průvodce Galaxií.
Projekt Listování již
ve Znojmě pevně zakořenil a o vstupenky
je vždy velký zájem.
Rezervace vstupenek:
renata@listovani.cz.
Více se o projektu
L istov ání doz v íte
na facebooku nebo
na www.listovani.cz. lp

Nikoliv poprvé vystoupí v Domě Na Věčnosti talentovaná písničkářka
Martina Trchová. V doprovodu jazzové nebo klasické kytary a kontrabasu zazpívá vlastní písně. Její texty chrlené s hiphopovou kadencí střídají
křehké lyrické výpovědi, témata mapují pražskou periferii, aranže přelétají mezi blues, latinsko-americkou a klasickou hudbou. Trchová spolupracuje s předními hudebníky a za autorskou tvorbu získala několik
ocenění. V Domě Na Věčnosti vystoupí 21. března ve 20.00 hodin.
lp
Bárta koncertuje s Maratonikou
Po krátké odmlce se 25. března vrací do znojemského divadla fenomenální zpěvák Dan Bárta s doprovodnou skupinou Illustratosphery. Držitel třinácti hudebních cen Anděl během vystoupení představí průřez celou svou tvorbou včetně písní z aktuálního úspěšného alba Maratonika,
ale přidá i staré skladby v novém kabátě.
lp
Punkrockoví slovenští Kafáči staví ve Znojmě
V rámci evropského turné INEKAFE – 20 ROKOV NEVHODNÍ EU TOUR
2015 k dvaceti letům existence vystoupí 27. března v sále bývalého hotelu Dukla slovenská punkrocková skupina Inekafe. Na koncertní šňůře
po Polsku, Anglii, Slovensku a Česku představuje nové album Nevhodný
typ a o pódium se dělí s hosty. I ve Znojmě je tak doprovodí skupiny
RYBIČKY 48 a ZOČI VOČI.
lp


 Masopustní tradici připomněly znojemské radnici pestrobarevné maškary, pod
nimiž se skrývali klienti Stacionáře sv. Damiána na Hradišti. Na úřadě je přivítal místostarosta Znojma Jan Grois (na snímku vpravo) a jménem svým i jménem starosty
Znojma jim do kasičky předal osobní peněžitý dar.
Text a foto: lp

KOŠTOVÁNÍ

Prokoštujte se přehlídkou vín
Návštěvníci přehlídky vín Znojemský košt mohou 21. března od 9.00
do 21.00 hodin ochutnat v Louckém klášteře kvalitní vína velkých, středních i drobných výrobců a také je srovnat s víny rakouských sousedů.
Tradiční prestižní výstava Znojemský košt je nejdůležitější přehlídkou
vín Znojemské vinařské podoblasti, kterou od roku 1989 organizuje Sdružení znojemských vinařů. Přehlídka je spojená se soutěží Král
vín Znojemského koštu a letos i se soutěží rosé vín Pečeť znojemských
měšťanů.
lp
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Sport

Florbalisty čeká poslední duel před play-off
Florbalová první liga má před
sebou poslední kolo základní části.
Tým TJ Znojmo Laufen CZ je před
ním na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Českou
Lípu i druhý Litvínov. Šance na to,
že by se před ně ještě dostal, je ale
malá, spíše teoretická. Znojemští
zajíždí na palubovku pražského
FbC Start 98, se kterým si to v přímém souboji rozdají právě o to třetí
místo. Do hry o ně se může zamotat
ještě Ústí. Naopak vedoucí dva celky mají za soupeře týmy ze spodku
tabulky, a tak není pravděpodobné,
že by zaváhaly.
Znojmo tak může sice skončit
i na prvním místě, daleko pravděpodobnější je ale třetí, případně čtvrtá či
pátá příčka. Co to znamená? Ve florbale si týmy na prvních třech místech
mohou vybírat soupeře pro play-off.
Bronzový stupínek by znamenal výběr
ze dvou možných protivníků. Z pohledu výběru pak není příliš rozdíl mezi
čtvrtou a pátou příčkou. Výhodou, byť
ošemetnou, je, že čtvrtý tým tabulky
začíná čtvrtfinálovou sérii dvěma zápasy doma. O úskalích jak výběru, tak
začátku čtvrtfinále doma ví ve Znojmě

 Budou se znojemští florbalisté radovat i v play-off?

své, i tak zůstává třetí místo jejich cílem. „Vyzkoušeli jsme si obojí. Může
se stát, že si někoho vyberete, ale ten
se na vás právě kvůli tomu správně
vybudí, protože jste si vybrali zrovna je a není to nic příjemného. Někdy
je, i nevýhoda začínat doma play-off,
protože, když se prohraje doma jeden

zápas, jede se ven s tím, že se tam musí
aspoň jeden vyhrát, jinak je konec.
Ten tým, co začíná venku, může být
psychicky uvolněnější. Jede ven, není
na něj tlak, když získá jedno vítězství,
je to pro něj bonus,“ konstatuje jeden
z nejzkušenějších hráčů znojemského
týmu Jakub Martinek.

Také trenér Jan Šťastník nevidí
výhody jednoznačně, ale přesto zdůrazňuje, že třetí příčka je jasnou volbou jeho celku. „Že by zaváhaly týmy
na prvních dvou místech, to nepředpokládám. Náš cíl je porazit v posledním kole Start 98 a udržet třetí místo.
Z něj je ještě výběr pro play-off mezi
dvěma soupeři, čemuž bych ale nepřikládal velkou váhu. Zatím to vypadá,
že týmy, které jsou v té dolní polovině,
mají velmi podobnou úroveň a letošní
play-off bude určitě nesmírně zajímavé. Sám nedokážu ani odhadnout,
koho si budou týmy na prvních dvou
místech vybírat. Asi to bude podle
nějakých osobních sympatií,“ uvádí
Šťastník.
S trochou nadsázky se tak dá říci,
že může mít alespoň čistší hlavu, když
Znojmo nebude první s právem největšího výběru. „No taky se to tak dá říci.
Už jsme si v minulosti dvakrát vybrali
špatně, takže to asi budeme mít trošku
jednodušší. Ale stejně bych rád, abychom v sobotu vyhráli a začínali play-off doma. Jestli skončíme třetí nebo
čtvrtí to není až tak důležité. Není tam
nikdo, koho bychom se museli bát,“
uzavírá znojemský trenér.
eks

Korfbalisté drží 2. místo

Juniorky se zachránily

Kor fb a listé TJ Z nojmo MS
YMCA hostili na palubovce sportovní haly Sokol České Budějovice
v 9. kole extraligy korfbalu, která se
hraje systémem dvojzápasů. Z těchto
dvou utkání získalo TJ Znojmo MS
YMCA po dvou těsných výhrách cen-

Znojemské volejbalové juniorky se
postavily k záchraně volejbalové ligy
velmi zodpovědně. Pětačtyřicetiminutové rozcvičení týmu před dvojzápasem s Náchodem napovídalo tomu,
že soupeře rozhodně nemíní podcenit.
A dvě jasné výhry znamenaly udržení

né body, a tak si upevnilo svoji druhou příčku v tabulce základní části
Extraligy. Diváci ve Znojmě se tak už
mohou těšit na play-off, které se bude
konat 21. 3. ve Znojmě ve sportovní
hale zároveň se semifinálovými boji
minižáků.alda

v lize. „Takto variabilní tým jsem ještě
během své osmileté trenérské praxe
neměla, tolik energie jsem naposledy
zažila u juniorek před pěti lety, které
si vybojovaly juniorskou extraligu,“
uvedla znojemská trenérka Dana Jalůvková. 
eks

Dívky z Mládežky byly druhé v kraji
V Pohořelicích se na sklonku ledna konalo krajské finále ve florbale
v kategorii starší divky.
Dívčí tým znojemské Základní
školy ulice Mládeže na něm prošel základní skupinou bez porážky a zajistil
si tak postup mezi nejlepší čtyři celky.
V souboji o postup do finále si pak
znojemské dívky poradily s týmem
ZŠ Žarošice 3:1. Ve finále na ně čekal
silný soupeř v podobě domácích florbalistek. Po velmi vyrovnaném boji se
z výhry bohužel pro Znojmo radovaly
domácí Pohořelice. I přes prohru si
děvčata z Mládežky zaslouží velkou
pochvalu za předvedený výkon.

 Úspěšný tým florbalistek ZŠ Mládeže.

Individuální ocenění si ze znojemských dívek vysloužila Lola Ryšavá,
která se stala nejlepší brankářkou turnaje. Zahanbit se nenechali ani chlapci
ze stejné školy. Také oni se kvalifikovali do krajského finále ve Slavkově.
Tam sice tým začal ve skupině prohrou
s Rousínovem 0:3, ale následně porazil Hroznovou Lhotu 2:1 a o postupu
rozhodl poslední duel s Pohořelicemi.
A znojemští chlapci dokázali vybojovat potřebnou remízu 0:0 i přes velkou
převahu soupeře. V semifinále pak
Znojmo podlehlo brněnské ZŠ Vejrostova 4:7. Souboj o bronz pak znojemští
chlapci zvládli a brali tak bronz. jv
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