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Objevte Znojmo. Propagace
města míří i na facebook
Propagace Znojma jako turistické
destinace nabrala nový rozměr. Nejen že
městem bude jezdit vinobus (více o něm
píšeme na str. 6), ale nově bude Znojmo
lákat návštěvníky prostřednictvím nejrozšířenější sociální sítě – facebooku.
Stránku Objevte Znojmo bude informa-

cemi o dění ve Znojmě a okolí plnit Znojemská Beseda, která se omarketing města
již několik let stará.
Komunikace přes sociální síť facebook není ani pro Znojmo nic nového.
Již od roku 2011 komunikuje město iZnojemská Beseda s občany prostřednictvím

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
BŘEZEN 2015

oficiálního facebookového profilu atento
typ komunikace je ze strany občanů vnímán velmi pozitivně. Kromě komunikace
se na sociální sítě začíná přesouvat i marketing. Znojemská Beseda tak po svém
novém webovém portálu cílí právě na
facebook.
Pokračování na str. 6.

Váš názor nás zajímá!
Chcete-li se dozvědět více
o návrzích strategických cílů a priorit
rozvoje města Znojma, vyjádřit svůj
názor a podílet se na procesu jejich
plánování, navštivte další z veřejných
projednání, které radnice pro své
občany přichystala. Ve středu 22. dubna bude od 15.00–do 18.00 hodin na
Horním náměstí veřejné projednání
k návrhu Strategického plánu rozvoje
města Znojma na léta 2016–2022.
Vedení města váš názor zajímá. lp

Den učitelů v Dukle
Jako výraz poděkování za náročnou práci při vzdělávání budoucích
generací i letos pořádá znojemská
radnice Den učitelů. Pedagogové se
sejdou v kongresovém sále Dukla
26. března od 13.00 hodin. Součástí
programu, ve kterém vystoupí dětský
soubor Libohlásek ze ZŠ nám. Republiky a kytarové kvarteto ZUŠ
Znojmo, bude předání ocenění pedagogickým osobnostem za rok 2014.
Jejich jména zveřejníme v dalším
vydání LISTŮ.
lp

Blokové čištění
■ Facebookovou stránku Objevte Znojmo – www.facebook.com/objevteznojmo – bude spravovat Znojemská Beseda. Příspěvková
organizace města, která se o marketing Znojma stará.

Znojmo chce Loucký klášter na seznam
národních kulturních památek
Žádost o prohlášení Louckého
kláštera za národní kulturní památku
schválili znojemští radní.
Rozhodovat o žádosti bude Ministerstvo kultury ČR. „Pokud by areál
Louckého kláštera získal statut národní
kulturní památky, znamenalo by to lepší
výchozí podmínky pro podávání žádostí
o dotace, ať už jde o dotační programy
národní nebo nadnárodní. Vícezdrojové

financování je v případě nastartování
revitalizace areálu nezbytné,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Areál
je jednou z největších dominant města
Znojma, je však zároveň typickým příkladem zanedbané péče v minulosti.
Ačkoliv se město snaží areál postupně
opravovat, jde spíše o řešení havarijního
stavu. Celková revitalizace kláštera je však
zcela nad finanční možnosti města. Zasa-

dit se o to, aby se Loucký klášter opravdu
na seznam národních kulturních památek dostal, se snaží i radní Jihomoravského kraje Bohumila Beranová, která má
v gesci oblast kultury a památkové péče.
„Loucký klášter si zaslouží být na seznamu elitních památek České republiky.
Jedině tak se nám otevřou možnosti
dotačního financování,“ říká Bohumila
Beranová.
Pokračování na str. 3.

Od 1.dubna začíná pravidelné
blokové čištění města Znojma. Rozpis
ulic, kde bude aktuálně čištění probíhat, naleznete na webových stránkách města www.znojmocity.cz nebo
získáte na tel. 515 226 631 společnosti
.A.S.A. EKO Znojmo.
Termíny jsou připraveny tak, aby
si každý mohl v dostatečném předstihu zjistit, kdy se bude čistit právě
jeho ulice a kdy je nutné přeparkovat.
Navíc jsou týden před zahájením blokového čištění rozmisťovány do ulic
přenosné dopravní značky s uvedením data a času provedení. Změna
oproti roku 2014 je ve frekvenci čištění. V dubnu bude velké blokové čištění – úklid po zimě. Od května do
října pak bude provedeno 4x.
lp
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AKTUÁLNĚ
ZÁPIS DO ŠKOLEK
Zápis dětí do znojemských mateřských škol pro školní rok 2015/2016
se koná 16. května od 8.00 do 11.00
hodin.
RADNICE PODPOŘILA HASIČE
Znojemští zastupitelé navýšili spoluúčast města na pořízení nového
požárního vozidla sboru dobrovolných hasičů v Mramoticích. O dotaci
žádají hasiči také Jihomoravský kraj.
Příspěvek kraje může činit až
500 000 korun, město by se tak na
pořízení nového vozidla podílelo
částkou 640 000 korun.
OMEZEN PRŮJEZD MRAMOTICEMI
Až do 5. srpna musejí řidiči projíždějící Mramoticemi počítat s omezeným provozem na komunikaci
v příměstské části. Postupně v sedmi
etapách tam budou dělníci pracovat
na výstavbě splaškové kanalizace
včetně kanalizačních přípojek.
POZOR NA POLOPŘEVODY!
Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
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.
SEMINÁŘ O VÝVOZU A DOVOZU
Okresní hospodářská komora Znojmo a město Znojmo zvou na seminář Problematika vývozu a dovozu
zboží v rámci celního řízení. Určen
je členům OHK a ostatním podnikatelům i zájemcům z regionu. V zasedací místnosti zastupitelstva na
MÚ (Obroková 12) 8. 4. v 9.00 hodin
zahájí Jiřina Ondrušová, ředitelka
OHK Znojmo a JUDr. Olga Štefaniková, místostarostka města. Účast
zdarma. Vhodné je předem potvrdit
účast na tel. 515 224 723 nebo na
e-mailu: ohkznojmo@cmail.cz.
HLASOVÁNÍ O PAMÁTKU
Do 10. dubna je možné hlasovat
prostřednictvím
SMS
zpráv
v osmém ročníku soutěže Nejlépe
opravená kulturní památka Jihomoravského kraje. Fotografie vybraných památek jsou uveřejněny na
stránkách http://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/. Hlasování probíhá formou SMS, přičemž
z jednoho telefonního čísla může
být zaslán pouze jeden hlas. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na přelomu dubna a května 2015.
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Přišel konec čekání
na objednání dokladů
Správní odbor znojemského městského úřadu zavedl novinku, která
ukončila zdlouhavé čekání ve frontách u přepážek.
ADRESA, NA KTERÉ SE MŮŽETE
ELEKTRONICKY OBJEDNAT:
http://www.znojmocity.cz/
/el-objednavani-klientu/
/d-1019/p1=60485
Od 1. března je na Městském úřadě
Znojmo, v budově na Pražské ulici rozšířena služba elektronického objednávání klientů. „Nyní si občan může
objednat rezervaci přepážky i pro vyřízení žádosti o občanský průkaz, pas či
služby na evidenci obyvatel a vyřídit si

svoje záležitosti bez dlouhého čekání ve
frontě. Prostřednictvím stránky na webu
města zpřístupňujeme občanům on-line
službu umožňující elektronické objednání pomocí internetu nebo okamžitý
přehled odbavování klientů na přepážkách. Zjistit můžete i kolik klientů je
právě ve frontě na obsloužení a dozvíte
se odhad času obsluhy, zda se vyplatí jít
pro vyřízení své žádosti dnes nebo ji
odložit,“ vysvětluje novinku Radek Svoboda, vedoucí správního odboru.
Objednávání je možné vždy jen
na každou celou hodinu.
Abychom neznevýhodnili klienty
čekající ve frontě bez internetového
objednání, je stanoveno, že k agendě se
může objednat na každou hodinu pouze
jedna osoba.
lp

Od dubna více za
služby
Od 1. dubna se navyšují ceny za
služby související s nájmem hrobového
místa o deset procent. Městská zeleň,
která hřbitovy spravuje, doplácí na provoz hřbitovů téměř dva miliony korun
ročně.
Za jednohrob si každý připlatí třináct korun za rok, za dvojhrob dvacet
šest korun za rok, za urnový hrob osm
korun za rok. O deset procent se navyšují také služby související s nájmem
hrobky nebo kolumbária. Znojmo prostřednictvím městské zeleně spravuje
devět hřbitovů.
Služby spojené s nájmem jsou
odvoz odpadu, vodné, stočné, údržba
osvětlení nebo hygienického zařízení,
prořezávání stromů, úklid spadeného
listí, sekání trávy a další.
Výjimkou je hřbitov v Popicích, kde
není tekoucí voda, čímž se cena za služby snižuje o dvacet procent.
zp

Rodinná politika ve městě Znojmě
Město Znojmo se zařadilo mezi
mnoho měst a obcí naší republiky podporujících zdravou a fungující rodinu.
V rámci rodinné politiky se město
Znojmo zaměří na potřeby rodin, jelikož obec by měla znát potřeby svých
obyvatel a podporovat jejich zájmy.
V prvotních krocích je důležité zmapovat potřeby rodin s dětmi /úplných,
neúplných, náhradní rodinné péče/,
matek či otců na rodičovské dovolené,
těhotných žen a jejich partnerů, seniorů, pečujících osob a dalších tak, aby
nastavená opatření na dané potřeby
reagovala a prostřednictvích jejich
naplňování tak docházelo k naplňování
stanovených cílů. Proto budou osloveny
ke spolupráci nejen zainteresované subjekty, ale též široká veřejnost tak, aby
bylo možné vyvolat diskuzi o potřebách
občanů ve městě Znojmě.
Veřejnost bude o rodinné
politice, jednotlivých setkáních či
plánovaných akcích informována
prostřednictvím propagačních
a informačních materiálů,
místního tisku a webových
stránek: www.znojmocity.cz,
www.kpzn.cz.

Součástí rodinné politiky bude také
každoročně připravovat akce na podporu partnerských, rodičovských,

mezigeneračních vztahů, na podporu
zdravého životního stylu a dalších
podobných aktivit.
lp

■ Krásné životní jubileum, 100. narozeniny, oslavila Otilie Weidhaasová. Paní Weidhaasová
žila dlouhou dobu ve Znojmě, v současné době žije v domově pro seniory v Šanově. S kyticí,
darem a přáním pevného zdraví přišel jubilantce popřát i místostarosta Znojma Jan Grois.
K přání se připojil také ředitel OSSZ Radoslav Kraus.
Text a foto: zp

Co přinesl Národní týden manželství
Spolupráce občanů bude tedy
zásadní, jelikož výstupy ze zjišťování
potřeb se tak stanou podkladem pro
vytvoření Koncepce rodinné politiky
města Znojma na období 2016–2019.
Ze schváleného dokumentu pak budou
vycházet zmíněná jednotlivá opatření.

Znojmo se letos připojilo k oslavě Národního týdne manželství
(9.–15. 2. 2015), který vychází ze
Světového dne manželství. Město pro
své občany připravilo program, jehož
součástí byla anketa zaměřená na zjištění pohledu na oblast manželských

a partnerských vztahů. Zájemci měli
možnost do konce února vyjádřit své
názory, co jim chybí, co by v našem
městě přivítali. Do ankety se zapojilo
171 osob. Kompletní vyhodnocení
ankety naleznete na webu města
www.znojmocity.cz.
lp
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Mojí prioritou v práci je věcnost,
rozumné jednání a lidský přístup
Kterých vlastností si obzvlášť ceníte?
Které naopak špatně snášíte?
Oceňuji zodpovědnost, skromnost,
důvěryhodnost, pokoru, morální integritu. Příčí se mi faleš, arogance a nečitelnost.
Kde naberete síly pro množství práce,
které vás čeká?
Ve volném čase se věnuji rodině
a historii. To jsou mé dvě velké lásky.
Nejenom koníčkem, ale přímo koněm
je genealogie – pomocná věda historická zabývající se příbuzenskými vztahy mezi lidskými jedinci, a to
posloupností, vývojem a příbuzenstvím v rámci jednotlivých rodin
a rodů. Zpracovávám rodovou kroniku,
u České genealogické a heraldické společnosti v Praze mám zaregistrován
osobní znak jako symbol rodu.

■ „Vážím si profesionálů jako je legendární sportovní komentátor Karol Polák,“ říká místostarosta Jan Blaha (vpravo).
Foto: Archiv J. Blahy

Nového muže na radnici Jana Blahu (hnutí ANO) přivedla před jednatřiceti lety do Znojma láska
k manželce. Jak sám říká, stal se patriotem mimo jiné i proto, že zde žije ve
společenství inteligentních, slušných
apracovitých lidí. Svoji původní profesi
učitele a výchovného poradce nyní
mění za funkci místostarosty.
Co si z pedagogické praxe nesete do
funkce místostarosty?
Pětatřicetileté učitelování mě naučilo dívat se na ostatní z jejich vlastního pohledu a používat přitom klíč
tolerance a neodsuzování. Respektovat
odlišnost. Nerezignovat na morálku.
Klást důraz na komunikaci. Práce metodika pro ostatní výchovné poradce
znojemského regionu mi přinesla organizační dovednosti. Na svém nynějším
postu mohu využít i zkušeností, které
jsem získal spoluprací se školskými, ale
i dalšími odbornými institucemi.

Co bude spadat pod vaši gesci?
Společně s místostarostou Janem
Groisem budu mít na starosti školskou
problematiku, pod mou působnost
bude patřit odbor správní, dopravy –
kromě přestupkové agendy, dále odbor
výstavby a odbor životního prostředí.
Podílel jste se na veřejném životě?
V komunální politice nejsem
žádným nováčkem, přestože jako zastupitel jsem byl zvolen teprve v tomto
období. Předcházejících deset let jsem
se pravidelně zúčastňoval zasedání
zastupitelstva města. Pracoval jsem
v odborných komisích města, a to zejména v komisi pro výchovu a vzdělávání a v komisi pro spolupráci se
zahraničím. Za svůj největší dosavadní
úspěch na veřejném poli považuji realizaci projektu Partnerství Znojmo –
Bratislava v oblasti kontaktů mezi školami všech stupňů a v oblasti vzájemných seniorských návštěv.

Jakou máte vizi, co občanům nabízíte?
Místostarostenský post vnímám
jako velký závazek a velkou zodpovědnost. Ze všech svých sil a rád se
budu podílet, ve spolupráci s ostatními kolegy-zastupiteli, na spravedlivé
správě města vůči všem, kdo v něm
žijí, na zlepšování života Znojmáků,
na dalším rozvoji našeho města. Budu
dělat politiku jako poctivé řemeslo,
přitom se opírat o profesionalitu a pracovitost městských úředníků. Jedině
v komunikaci s nimi a v týmové spolupráci lze zajistit bezproblémový
chod radnice a službu občanům. Mojí
prioritou je pracovat věcně, rozumně,
lidsky. Znojemským občanům nabízím můj program – nebudu lhát,
nebudu krást, budu pracovat pro lidi.
Také moji zásadu – jedině v diskusi se
mohou věci vytříbit, přes intenzivní
dialog se všemi včetně opozice lze
dojít k tomu, co je pro Znojmo nejprospěšnější. A moje motto – dělat
všechno, jak nejlépe umíte, a zůstat
slušným člověkem se vyplatí.
Ľuba Peterková

Znojmo chce Loucký klášter na seznam…
Pokračování ze str. 1
„Areál Louckého kláštera je přitom
jako dělaný pro různé společenské nebo
kulturní akce a je i významnou turistickou atrakcí města. Proto pro něj chceme
najít finanční prostředky,“ zdůvodňuje
podání žádosti starosta. Město Znojmo
je vlastníkem Louckého kláštera od roku
2010, kdy jej na město bezúplatně pře-

vedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po
dobu dvaceti let. Další podmínkou je
využití areálu ve veřejném zájmu. Od té
doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Kompletní rekonstrukce se
dočkala například bývalá jízdárna. Areál
Louckého kláštera je v tuto chvíli využí-

ván zejména v suterénní části konventu,
v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství.
Potěšující zprávou určitě je, že v části
objektu bývalé konírny by letos na podzim měl vzniknout penzion. Na vlastní
náklady jej tam vybuduje soukromý
podnikatel.
zp
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STALO SE
ZTRÁTU ZA ŽÁKOVSKÉ JÍZDNÉ
VYROVNÁ KRAJ
Z rozpočtu kraje byla Znojmu
poskytnuta dotace 390 tisíc korun,
která souvisí s poskytováním žákovského jízdného v MAD v roce 2014.
Náhradu, která je rozdílem mezi
plným jízdným a žákovským zlevněným jízdným, obdrželo město,
respektive dopravce Znojemská
dopravní společnost.
ZAČAL SVOZ BIONÁDOB
Svoz je prováděn jednou za 14 dní
(každý lichý týden).
UZAVÍRKA NAČERATICE –
DERFLICE
Z důvodu výstavby splaškové kanalizace Načeratice – Derflice, bude až
do 31. 7. zcela uzavřena místní komunikace v Načeraticích aDerflicích. 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 rekonstrukce kanalizace. 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 na nám. Svobody,
ulici Studentská nebo na nám.
Komenského.
UZAVŘENA KUCHAŘOVICKÁ
Do 30. 6. bude uzavřena ulice Kuchařovická z důvodu opravy mostu. Délka
objížďky je 8,2 km.
UZAVÍRKA TĚŠETICE –
SUCHOHRDLY
Rekonstrukce silnice II/413 v úseku
od konce zastavěné části Těšetic po
začátek zastavěné části Suchohrdel
si vyžádá několik dopravních uzavírek. Částečná uzavírka probíhá nyní
do 29. 3., dále je naplánována úplná
uzavírka 30. 3.–7. 5., 11.–15. 5.,
18.–22. 5., 25.–31. 5. a dále též úplná
8.–10. 5., 16.–17. 5. a 23.–24. 5.
ZAVŘENA ULICE U BÍLÉ HLÍNY
Úplná uzavírka přímětické ulice
U Bílé hlíny z důvodu uložení kanalizačního potrubí potrvá do 15. dubna do 18.00 hodin. Objízdná trasa
nebyla stanovena.
KANALIZACE V KRAVSKU
Uložení kanalizace uzavře částečně
silnici III/408 v Kravsku a to do 31. 3.
(do 18.00 hod.).
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
30. dubna. Uzávěrka je 20. dubna.
LETNÍ ČAS
Letní čas začíná poslední neděli
v měsíci – 29. března si hodiny ráno
posuneme z 2.00 na 3.00 hodinu.
POPLATKY ZA PSA
Do konce března musejí 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.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 26. 3. od 7.30 do 15.30 hod.
SUCHOHRDLY.Vypnutá část: Zahrady na Suchohrdelské ul. za tratí vlevo, část před rozvodnou směrem na
Kuchařovice.
Dne 30. 3. a 14. 4. od 7.30 do 15.30
hod. ZNOJMO. Vypnutá část: ul.
Vídeňská 75, 77, 79, Dukelská 99,
101, 103, 105, 107, 109, 111, 113,
115, 117, T Mobile, Holandská 1, 2,
3, 5, Mateřská škola, všechny ordinace MUDr.Vaňková, Brněnská 3, 5,
7, 9, 13, 15. Mountfield, Znojemčan,
Správa majetku města, Byterm, ZTS,
SKY NET, Regul stan plynu Holandská a ostatní podnikatelé.
Dne 10. 4. od 7.15 do 16.00 hod.
NAČERATICE, VRBOVEC. Vypnutá
část: Odběr. stanice Načeratice – statek I. – vypnutí se netýká domácností!, Odběr. stan. Načeratice – statek II.
– vypnutí se netýká domácností!,
Odběr. stan. Vrbovec – ZD vypnutí se
netýká domácností!, provozy a zařízení napájené z distrib. trafostanice
TS Načeratice obec – vypnutí se netýká domácností. Načeratice celá obec.
TS Načeratice Výzkumný ústav, TS
Vrbovec Vodárna – vypnutí se netýká
domácností, část obce Vrbovec,
napájené z této trafostanice.
Dne 10. 4. od 7.15 do 16.00 hod.
NAČERATICE. Vypnutá část: Celá
obec.
Dne 15. 4. od 7.15 do 16.00 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Mičurinova 4, 5, 7, 9, 13. Hvězdova 8–10,
11–21, Pražská 33–53, 40, 42A, B, Raisova 1–7, Přímětická 1–3, 22–40,
Stanislavova 32, 34, 36, K sirotčinci 3–15, Krátká 1–7, Slovenská 2–8,
Příční 12–26, 17.
OZNÁMENÍ PRO OSVČ
OSSZ Znojmo bude mít 25. 3.–2. 4.
pro účely podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2014 prodlouženy úřední hodiny od 8.00 do
17.00 hod.
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Umanutý babydědek přivezl do Znojma
babybox. Zastupitelé ho podpořili
Brodě ho vyhodili, jinde vadilo
Znojmo bylo poslední velzdravotním sestrám, že by měly
ké město republiky, které ještě
k odloženému miminku přejít
nedávno nemělo babybox. Od
dvůr a k projevu nezájmu stačí
poloviny března je vše jinak.
i neochotný IT pracovník. Nic
V areálu nemocnice v místech
z toho se ale netýkalo Znojma.
bývalé vrátnice najdou ženy,
O babyboxu se zde jednalo již
které své dítě nechtějí, první
před třemi lety. Podporu nyní zísznojemský babybox. Nerezokal od vedení nemocnice, která
vý, vytápěný a plně klimatizododala vhodné místo, a předevaný
prostor,
který
vším od města Znojma. Zastupizachraňuje lidské životy, přitelé navíc své ano pro babybox
vezl do Znojma nainstalovat
stvrdili schválením sto tisíci koruzakladatel babyboxů v Česku
nového příspěvku na jeho výrobu
a předseda Nadačního fondu
ainstalaci. Jedna schránka přitom
pro odložené děti Statim
vyjde na tři sta tisíc korun, proto
Ludvík Hess s týmem svých
spolupracovníků.
■ „Tak pojď Terezko, ukážeme jim, jak to funguje,“ demonstruje také největší starostí Ludvíka
Že jsou babyboxy potřebné Ludvík Hess na panence, jak babybox funguje.
Foto: lp Hesse zůstává nedostatek financí
získaných v regionu. „Děkuju
dokládá i zcela nečekaný přívšem místním dárcům, kteří nás podpoje miminko vloženo do vaničky a zavřou
běh: „Zatímco jsme ve Znojmě monřili. Děkuju městu Znojmo a jeho starosse za ním automatické dveře klimatizotovali babybox s číslem 64, dvířky
tovi Vlastimilu Gabrhelovi za významný
vaného babyboxu, se informace onovém
bedýnky na nechtěná lidská mláďata
dar. Děkuju pražským společnostem, jež
dítěti objeví na monitoru počítače novovstoupil do nového života klučík odlozastupuje Boris Deket, které se slitovaly
rozenecké jednotky intenzivní péče
žený v Nemocnici Vyškov. Chlapeček
a přispěly na vzdálený znojemský babya současně i na osmi mobilních telefoje čtvrtým letošním děťátkem,“ popsal
box,“ reagoval Ludvík Hess, který o sobě
nech odpovědných pracovníků. „Takže
Ludvík Hess záchranu již 116. mimins oblibou mluví jako o umanutém tvrdoje bezpečně zajištěno, že se o odloženém
ka, které za devět let existence babyhlavém babydědkovi. Právě jeho urputmiminku rychle dozvědí zdravotníci
boxů jejich matky do připravených
nost ho pohání dál zřizovat babyboxy ve
a lékaři,“ vysvětluje Ludvík Hess.
schránek po celé republice odložily.
městech, kde ještě stále chybí.
Přiznává, že ale ne všude jsou myšPohyb v každém babyboxu je pečlivě
Ľuba Peterková
lence babyboxů nakloněni. V Havlíčkově
monitorován. Jen několik vteřin poté, co

Každý strom má svou zdravotní kartu
S přicházejícím jarem se do péče
o zeleň pouštějí i pracovníci Městské
zeleně. V Horním a Dolním parku dojde k asanaci tří desítek stromů, které
označili dendrologové za nutné k výmě-

ně. Důvodem obměny stromů je nejčastěji jejich nemoc nebo stáří.
V rámci revitalizace znojemských
parků došlo v minulých měsících k tzv.
pasportizaci zeleně. Po tragédiích u nás
i v sousedních zemích, kde staré stromy
usmrtily kolemjdoucí, má nyní každý
strom ze znojemského parku svůj
pasport, který lze přirovnat k pomyslné
zdravotní kartě. V ní jsou kromě taxonu

stromu nebo jeho stáří také odborné
informace o perspektivě dané dřeviny.
Pracovníci Městské zeleně mohou
díky pasportům na základě doporučení
dendrologů přesně plánovat ošetření
i obměnu stromů. Pasport se nachází
na veřejně přístupném portálu
www.stromypodkontrolou.cz a každý
občan Znojma má možnost do pasportů
jednotlivých stromů nahlédnout. zp

Brány památek se otevřou dokořán
Na Mezinárodní den památek
a sídel 18. dubna se otevřou dokořán
brány některých znojemských památek.
Brány památek
dokořán poprvé v loňském roce připravilo
Sdružení historických
sídel Čech, Moravy
a Slezska. Člen Sdružení – město Znojmo ve spolupráci se
Znojemskou Besedou as Jihomoravským
muzeem zdarma zpřístupní čtyři expozice, jejž jsou běžně součástí prohlídkové
trasy adrenalinového podzemí.

V sobotu 18. dubna, v časech 9.00
až 12.00, 13.00–17.00 hodin si zdarma
budou moci návštěvníci prohlédnout
tyto expozice:
ARCHEOLOGIE (Horní nám. 4,
suterén) – prezentující archeologické
nálezy objevené během archeologických
průzkumů v rámci rekonstrukce historického jádra Znojma. Jednalo se především o Horní a Václavské náměstí.
HISTORIE PODZEMÍ (Divišovo
nám. 1, suterén) – mapující historii
budování labyrintu znojemského podzemí.

VINAŘSTVÍ (Obroková 10, suterén radnice) – představující tradici
vinařství na Znojemsku.
KÁMEN V ARCHITEKTUŘE
(Masarykovo nám. 11 – Dům umění,
suterén) – prezentující dochované
autentické kamenné architektonické
prvky z různých slohových období.
V rámci akce Brány památek dokořán jsou zdarma přístupné pouze zmíněné expozice, nikoliv adrenalinové
podzemí.
lp
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Přidejte se ke kampani:
Do práce na kole!
Opět nastal čas vytáhnout spolu
s kolem i vaše kolegy a rozjet se v měsíci
květnu Do práce na kole! V letošním
pátém ročníku akce šlápnou lidé do pedálů v šestadvaceti českých a moravských
městech abudou soutěžit ohodnotné ceny
v kategoriích pravidelnost, kreativita
a cykloopatření. Firmy, které poskytují
svým zaměstnancům dojíždějícím do práce na kole nejlepší cyklo-podmínky, se již
tradičně utkají o titul Cyklozaměstnavatele roku. Město Znojmo se letos zapojí
poprvé a touto cestou chce oslovit jak

zaměstnance, tak zaměstnavatele, aby se
i oni do kampaně zapojili. Zajistit si účast
je jednoduché: stačí skolegy sestavit dvou
až pětičlenný tým a zaregistrovat se do
konce dubna na www.dopracenakole.net.
Do konce března je startovné o víc než
20% levnější, navíc prvních 200 registrovaných dostane ve startovním balíčku
vedle trička ještě speciální sportovní sluchátka. Více info na www.dopracenakole.net, www.facebook.com/dopracenakole
a na webu města www.znojmocity.cz
a facebooku města.
ln

Odemykání řeky Dyje
V sobotu 18. dubna se na břehu řeky
Dyje sejdou praví vodáci i nadšenci
k slavnostnímu odemknutí řeky před
novou sezonou. „Sraz vodáků bude
v 8.45 hodin v Dobšicích u dřevěné lávky na pravém břehu Dyje a na 9.00 hodinu je připraveno slavnostní odemknutí
řeky nejmladším účastníkem. Následovat bude splutí k jezu v Krhovicích,

kde bude malé občerstvení, poté bude
plavba pokračovat k mostu u obce Hrádek,“ popsala průběh Jana Horáková,
zástupce vedoucího VO Neptun Znojmo. Návrat je odhadnut asi v 17.00 hod.,
odvoz lodí a účastníků na místo startu
je zajištěn. Po předchozí domluvě lze
půjčit lodě a vodácké vybavení –
více www.pujcovna.vodaci.org.
lp

Vadí vám nepořádek?
■ Na odemknutou řeku se již těší vodáci.

Foto: Archiv ZL

Dravci odstartují Den Země v lesíku
Rodinné centrum Maceška zve
veřejnost 25. dubna do Městského lesíku k oslavě Dne Země, kterou zahájí
ukázka výcviku dravců. Od 15.00 do
17.00 hodin budou také připraveny sou-

těže s ekologickou tématikou, poznávání zvířat a rostlin, jízda na koních,
úklidové vozy s tříděním odpadu, ukázka vybavení hasičského vozu, opičí dráha a další. Startovné je symbolických
třicet korun a akce se nebude konat jen
v případě silného deště. Na Den Země
RC Maceška přispěla Všeobecná zdravotní pojišťovna.
PI

Vadí vám nepořádek a odpadky
tam, kde nemají být? Můžete se připojit
k lidem, kteří letos už popáté zcela
nezištně čistí zaneřáděná zákoutí Znojma a jeho těsného okolí. „Nejsme žádná
organizace, ale parta žen ze Znojma.
Vždycky se domluvíme a v jeden den
jdeme uklidit poházený odpad z místa,
které si vybereme. Už jsme uklízely dvakrát Gránice, v národním parku v Konicích a pod přímětickým mostem,“
popisuje jedna z dobrovolnic Věra
Demková. Přidat se může kdokoliv.

Stačí jen přijít na místo srazu a to
11. 4. v 9.00 hodin pod přímětický
most nebo 18. 4. v 9.00 hodin na parkoviště u Baumaxu – vyklízet se bude
prostor pod kuchařovickým mostem.
„Většinou uklízíme tak dvě hodiny. Je
to opravdu dobrovolné, takže každý
může pracovat, jak dlouho chce. Pomáhat chodí dospělí i děti, ty sbírání
odpadků asi baví nejvíce,“ směje se Věra
Demková. A její úsměv je určitě na místě. Vždyť po odchodu dobrovolníků
zůstane jen vyčištěná příroda.
lp

Baltazar pořádá sbírku, co šetří prostředí
Baltazar, obchod Chráněných dílen
Znojmo, pořádá sbírku, která několikrát pomůže a ještě šetří životní prostředí. Máte-li doma zachovalé
oblečení, které už nenosíte a věci, co
již nepotřebujete, je to ideální příležitost, k vyčištění skříní. Svým činem
podpoříte lidi v nouzi, lidi se zdravotním postižením pracující v Baltazaru

a šetřit budete i životní prostředí. Darovat můžete čisté a nepoškozené letní,
zimní oblečení (pánské, dámské, dětské), domácí textil, kabelky, boty,
domácí potřeby, dětské hračky a knížky.
Vše zabalené v pytlích přineste 10. dubna od 12.00 do 19.00 hodin na faru Českobratrské církve evangelické,
Rudoleckého 15.
lp

■ Pár lidí a tuny nepořádku, které za dvě hodiny vloni sesbírali.

Foto: Archiv ZL
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Zviditelnění města roste. Dostává konkrétní podobu
Zaměřit se na propagaci Znojma
a cestovní ruchu – to byl před rokem
úkol nového ředitele Znojemské Besedy
Františka Koudely.
„V loňském roce jsme pro novináře
ze všech koutů republiky připravili
PressTrip, ze kterého byly četné výstupy
v různých médiích, v létě jsme ve Znoj-

mě natáčeli s polskou televizí TVP 2
jeden díl z velmi populárního gastronomického cestopisu, na podzim zase
s Českou televizí známé Cyklotoulky.
Spolupracovali jsme také s Czech-American TV, která v USA odvysílala tři filmy o Znojmě,“ přibližuje Koudela.
Podobně chce Beseda pokračovat

Objevte Znojmo. Propagace
míří i na facebook
Pokračování ze str. 1
Už nyní mohou turisté, ale i občané
Znojma využívat facebookovou stránku Objevte Znojmo. Ta je na rozdíl od
současných facebookových profilů
Znojma a Znojemské Besedy zaměřena
spíše na mimoznojemské. „Naším
Odkaz na Facebook
Znojemské Besedy
OBJEVTE ZNOJMO
www.facebook.com/objevteznojmo

cílem je prezentovat město Znojmo
a jeho okolí tak, aby zde každý návštěvník našel užitečné informace. Propagovat budeme nejen akce, ale také

Znojmo jako město historie, vína
a romantiky. Chceme návštěvníkům
poskytnout spoustu cenných informací
a rad, které jim pomohou sestavit si
program podle svých představ,“ komentuje plánovaný obsah facebooku
Jaroslav Chaloupecký, marketingový
pracovník Znojemské Besedy. „Informace o aktuálním dění ve městě budou
doplňovat tipy na ubytování a dobré
jídlo, info o otevřených památkách
a sklepích, tipy na výlety na kole, pěšky
nebo po vodě. K návštěvě Znojma
chceme nalákat nejen mladé, ale také
rodiny s dětmi – nebo i bez nich, milovníky cestování, vína i sportovních aktivit – prostě všechny,“ doplňuje Jaroslav
Chaloupecký.
zp

i letos. „Chystáme další PressTrip pro
novináře, billboardovou kampaň po
republice a naše kulturní akce chceme
více propojit s cestovním ruchem.
Chystáme i nové, jednodušší a přehlednější propagační materiály. Pro návštěvníky připravujeme balíčky služeb,
abychom jim ukázali, co všechno

mohou ve Znojmě zažít. Videa o Znojmě či o adrenalinovém podzemí pouštíme v rámci hokejových zápasů Orlů
na stanici SPORT 5. A videa budou také
důležitou součástí naší propagace přes
facebookovou stránku Objevte Znojmo,
která bude cílit na turisty,“ nastiňuje
František Koudela.
zp

Nejen městem bude jezdit Vinobus
Trasu v okruhu dvaašedesáti kilometrů od středu města do okolních vinařských obcí bude brázdit Vinobus. Jde
o novinku, kterou připravila Znojemská
Beseda za podpory města Znojma a Jihomoravského kraje. Vinařský autobus má
podpořit zdejší vinařskou turistiku a přilákat více návštěvníků do Znojma a okolí.
„Projekt bude propojený s cyklotrasami. Vinobus s kapacitou dvaatřiceti
míst bude vybaven i nosiči na kola. Trasa
bude objízdná čtyřikrát denně, každá ze
zatím devatenácti zastávek bude označena informačním panelem. Na něm se
dozvíte, jaké sklepy v okolí jsou otevřené.
Vzniknou i webové stránky projektu, kde
bude možné si naplánovat cestu,“ uvedl
ředitel Znojemské Besedy František Koudela.
Vznik projektu Vinobus ocenila

i krajská radní Bohumila Beranová a také
znojemský starosta Vlastimil Gabrhel,
který vyzdvihl jeho význam pro propagaci vinařů a vinařství nejen Znojma, ale
celé oblasti. Podporu má i od hejtmana
Michala Haška, který na tiskové konferenci na znojemské radnici poděkoval
vinařům, a slíbil: „Předložím krajské radě
a zastupitelstvu návrh na finanční podporu Vinobusu a na jeho provoz. Předpokládám, že půjde o víceletý projekt.
Naší ambicí, je, aby zkušební provoz začal
ještě před tradičním Znojemským vinobraním. Věřím, že půjde o inspiraci i pro
další části jižní Moravy,“ zdůraznil.
K realizaci projektu by mělo být
podepsáno memorandum, které by zajistilo tříletou participaci zainteresovaných
subjektů na podpoře tohoto pilotního
projektu.
lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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
Pokojská
Hausdame
Hotel ALTHOF
Retz 15 km
b.kleinschuster@althof.at
+43/ 2942/ 3711 Bernd Kleinschuster
Plný nebo částečný úvazek (30 hod.).
Min. mzda dle KS 1.402 EUR/měs.
brutto při plném úvazku + možné
příplatky.
Zedník
Maurer
R&Z Bau GesmbH
St. Pölten 90 km
k.steidl@rz-bau.at
+43/ 2742/ 3230218
Hledáme dělníky pro pozemní
stavitelství a výstavbu kanalizací.
Min. mzda dle KS 13,17 EUR/hod.
brutto.
Dlaždič
Pflasterer
Hengl Bau GmbH
Limberg a severní část NÖ 45 km

office@hengl.at
Mzda dle kvalifikace a zkušeností,
dle KS min. 13,17 EUR/hod. brutto.
Řidič bagru
Baggerführer
Drucker Petra Transporte
Retz 15 km
+43/ 664/ 447 3890 Petra Drucker
Min. mzda dle KS 1.435,90 EUR/měs.
brutto.
Úklid
Raumpflege
Erwin Zechmeister GmbH
Hollabrunn 45 km
mail@zechmeisterstein.at
Částečný úvazek, 2x týdně 6 hodin.
Ostraha
Wachdienstmitarbeiter
ISS Facility Services GmbH
Hollabrunn 45 km
žádost online – viz. odkaz
4 hod. týdně osobní ostraha – vždy
v úterý 8–12 hod.
Min. mzda dle KS 8,22 EUR/hod.

PRÁCE V ČESKU
JIHOMORAVSKE MUZEUM
VE ZNOJMĚ
Přijmeme PRŮVODCE
na památník Prokopa Diviše
v Příměticích od května do září 2015.
Žádosti na průvodce na DPP zasílejte
na e-mail: zapletalova@znojmuz.cz,

tel.: 515 282 216, nebo doručte osobně
na adresu Přemyslovců 8, Znojmo.
PLOVÁRNA LOUKA
přijme PLAVČÍKY/PLAVČICE
období červen–srpen
Stálý pracovní poměr, nutné osvědčení.
Info: F. Svoboda, tel. 736 656 684,
e-mail: lazneznojmo@snznojmo.cz

Máte zájem pracovat pro mezinárodní společnost působící v oboru logistiky?

NABÍRÁME SKLADNÍKY
pro DHL SUPPLY CHAIN s.r.o. Průmyslová 1506, Pohořelice
Výběrové řízení s krátkou prezentací společnosti se uskuteční
v pátek 3. 4. 2015 v 10.00 hod.
v prostorách Podnikatelského inkubátoru ve Znojmě (nám. Armády 8).
Přijít můžete v uvedený čas. S sebou si, prosím, přineste životopis. Těšíme se na vás!
NABÍZÍME:
– práci ve stabilní mezinárodní společnosti s vedoucím postavením na trhu, odpovídající mzdové ohodnocení
– plně hrazené stravenky v hodnotě 70 Kč, 25 dnů dovolené, zvýhodněné telefonování, vitamínové balíčky, slevy na kulturní akce, penzijní připojištění a další výhody
Personální oddělení DHL. E-mail: marcela.chovan@dhl.com, tel.: 519 405 124
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Posaďte se do krásně ztišeného kostela,
zavřete oči a nechte se unášet hudbou
První den Znojemských velikonoc vystoupí v kostele sv. Mikuláše
vokální ansámbl Illegal Consort
Brno. Soubor navazující na dlouholetou tradici brněnských vokálních
těles je sestaven ze zkušených zpěváků věnujících se interpretaci hudby různých časových období. Jejich
záměr je jediný – zpívat s chutí pro
všechny a přiblížit komorní hudbu
široké, tedy i laické veřejnosti. Lucie
Kratochvílová o souboru vynikajících zpěváků prozradila více v krátkém rozhovoru.
Co je stěžejní devízou souboru Illegal
Consort, na kterou nalákáte znojemské publikum?
V České republice je mnoho
ansámblů, které se věnují staré hudbě.
Většina z nich ovšem čítá mnoho členů. Illegal Consort je komorní vokální
soubor, který se intenzívně věnuje čistě vokální hudbě a to v počtu 4–8 zpěváků. V posledních třech letech se
věnujeme převážně tvorbě Carla
Gesualda da Venosy, jehož dílo uvedeme právě i na koncertě ve Znojmě.
Gesualdo je sám o sobě velice zajímavá
osobnost a jeho hudba je velmi odlišná
od jeho současníků. Díla jsou velmi
náročná a vyžadují opravdu zkušenosti s jejich interpretací. Responsoria,

Kde se mohou posluchači s vaším
repertoárem setkat?
Naší domácí scénou je Brno
a v minulosti jsme vystupovali i v dalších městech převážně na Moravě.
Mimo to jsme zavítali i do Českého
Krumlova na Festival barokních umění, který pro nás byl velkým úspěchem.
Momentálně se intenzívně připravujeme na znojemský koncert a pro druhou polovinu roku chystáme pro nás
nového a v České republice nehraného
autora Luca Marenzio. Koncerty jsou
zatím v jednání. Jakmile budeme mít
potvrzené termíny, objeví se na našem
webu. Prozatím však zůstaneme věrni
Moravě.

■ Brněnský vokální soubor Illegal Consort otevře svým koncertem v mikulášském kostele
Foto: Archiv IC Brno
duchovní velikonoční svátky ve Znojmě.

která uvedeme 1. dubna ve Znojmě,
se mohou zdát posluchačsky velmi
náročná, ale je třeba se nebát návštěvy
koncertu a jít na něj s odhodláním

posadit se do krásného prostoru kostela sv. Mikuláše a za jejich zvuku si
zameditovat, zavřít oči a nechat se
unášet harmoniemi.

Pracujete i se soudobou hudbou?
Zatím jsme se věnovali pouze staré
hudbě a to nejen duchovní. V repertoáru máme například krásný světský
program, ve kterém jsme spojili Monteverdiho a Handla Galla a uvádíme jej
ve spojení s instrumentálním souborem
cinkisty Richarda Šedy Capella Ornamentata. K soudobé hudbě bychom rádi
v budoucnu přičichli, ale na tuto příležitost zatím čekáme. V rámci vánočních
nebo adventních koncertů však zpíváme mnoho různorodých úprav českých
i světových koled, které zdaleka nejsou
barokní.
Ľuba Peterková

Soutěž Velikonoční Znojmo Na velikonočních trzích
poprvé ochutnáte speciality
Zapojte se do soutěže o nejkrásnější venkovní ainteriérovou výzdobu
domů a bytů ve městě Znojmě a jeho
městských částech. Letos mohou soutěžit také podnikatelé v městské
památkové rezervaci i mateřské
a základní školy.
Soutěž Velikonoční Znojmo bude
probíhat ve třech kategoriích:
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ
VÝZDOBU
Odborná porota vyhodnotí venkovní a interiérovou výzdobu domů,
bytů, předzahrádek, vchodů do domu,
oken a výzdobu interiéru. Možnost
přihlášení se do soutěže: elektronicky
na e-mailové adrese: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data
pořízení fotografie (do předmětu
uveďte Soutěž – Velikonoční Znojmo).
Fotografie je nutné zaslat do pátku
10. dubna.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ
VÝLOHU
Odborná porota vyhodnotí nejkrásnější velikonoční výzdobu obchodů adalších provozoven v městské památkové
rezervaci. Do soutěže není nutné se přihlásit. Porota během Velikonoc projde
celou městskou památkovou rezervaci.
O NEJKRÁSNĚJŠÍ VELIKONOČNÍ
BŘÍZKU
Odborná porota vyhodnotí nejhezčí nazdobenou břízku v Obrokové ulici
– jednu nejhezčí za mateřské školy, jednu za základní školy. Do soutěže není
nutné se předem hlásit.
Výherci se mohou těšit na vstupenky na Znojemské historické vinobraní
2014 a na další zajímavé ceny. Školáci
a školačky zase na výlet turistickým
vláčkem. Výsledky soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách
města Znojma a ve Znojemských LISTECH. Více informací na www.znojmocity.cz.
zp

Na znojemských velikonočních
trzích si budete moci letos poprvé užít
gastro show, která polechtá vaše chuťové
pohárky tradičními velikonočními specialitami v moderním hávu. Na Horním
náměstí v party stanu bude připraveno
sto degustačních porcí předkrmů adezertů z jehněčího masa.
Náměstí od 1. do 5. dubna zaplní také
několik stánků nabízejících zboží s jarní
a velikonoční tématikou a děti se budou
moci pobavit na dvou atrakcích nebo
navštívit Jájinu dílničku, kde dostanou
tvořiví prostor k realizaci svých nápadů.
Budou-li se chtít třeba ti nejmenší podívat
jinam, stačí přejít na Masarykovo náměstí, kde bude stát ohrada se živými zvířaty.
Obrokovou ulici opět oživí břízky nazdobené dětmi znojemských škol.
Anejen věřící budou moci spočinout
v klidném prostředí kostelů a vychutnat
si velikonoční koncerty. Křesťanské svátky obohatí 11. dubna od 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ KONCERT EXULTA-

Ilustrační foto. Archiv ZL

TE JUBILATE vkostele sv. Václava v Louce a 12. dubna od 15.30 hodin VELIKONOČNÍ HUDBA U SV. KŘÍŽE, kdy ve
stejnojmenném svatostánku vystoupí
Chrámový sbor sv. Kříže, vokální skupina
Mosty, vokální skupina Minima a orchestr Znojemští hudebníci. Vstupné na oba
koncerty je zcela dobrovolné! Další bohatou nabídku Znojemských Velikonoc
najdete v programové nabídce na předchozí straně.
lp
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Liga vozíčkářů nekončí.
Bude pomáhat dál
Přes osmdesát klientů, několik
počítačových a jiných kurzů, to vše je
práce znojemské pobočky Ligy vozíčkářů.
Schůzku s pracovníkem
Ligy vozíčkářů
je možné si domluvit
na tel. 725 933 427 nebo e-mailu:
jana.kloudova@ligavozic.cz.
Najít práci není v dnešní době jednoduché, pokud máte handicap, je
situace ještě složitější. Není však beznadějná. Napomoci tomu měla také
pracovní diagnostika, která člověku
napoví, jaká práce by pro něj mohla být
vhodná. Všechny tyto služby využívali
lidé se zdravotním postižením zcela
zdarma, a to díky projektu Společně do
práce, který byl financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

zdroje a zaměstnanost. Za dobu trvání
projektu navázala Liga vozíčkářů spolupráci s několika firmami, které začaly
zaměstnávat handicapované pracovníky. Mnohdy je to však běh na dlouhou
trať. To potvrzuje také případ klienta,
pro kterého našli pracovníci Ligy uplatnění po více než roce a půl.
Tento projekt po dvou letech
k poslednímu březnu končí. Neznamená to však úplný konec Ligy vozíčkářů ve Znojmě. Lidé se zdravotním
postižením mohou nadále využívat
službu sociální rehabilitace, které jim
na základě individuálních potřeb
pomůže k co největší míře samostatnosti a nezávislosti při řešení svých
záležitostí. Sídlo pobočky se nemění,
nadále se nachází na adrese Pontassievská 1 (budova České spořitelny) ve
Znojmě. Služeb Ligy vozíčkářů mohou
využít jak samotní zdravotně postižení, tak zaměstnavatelé, kteří by rádi
člověku s postižením nabídli práci. lp

Centrum denních služeb – dobré
místo pro seniory
Tento měsíc to je již deset let, co
v Centru sociálních služeb nacházejí
senioři a zdravotně postižení spoluobčané příjemné místo k zábavě a odpočinku. A k oslavám má Centrum
s množstvím poskytovaných služeb
a aktivit věru důvod.
Centrum denních služeb
Mikulášské nám. 12, Znojmo
tel.: 515 224 669, 739 389 088
e-mail:
dennicentrum.zn@cssznojmo.cz
web: cssznojmo.ic.cz

V bezbariérové budově na Mikulášském náměstí nacházejí senioři a občané
se zdravotním postižením zázemí, kde
společně tráví čas s podporou pečovatelek, které jim zajistí vše potřebné. Připraví oběd, uvaří kávu, pomohou
s toaletou, zajistí doprovod na procházky,
hrají s uživateli hry, procvičují jemnou
motoriku i paměť. Veškeré aktivity
během dne jsou přizpůsobovány věku
i naturelu uživatelům.
Rodinným příslušníkům nabízí
Centrum pomoc ve formě zajištění
jejich blízkých, kteří s ohledem na svůj
věk, chronické onemocnění či zdravotní

stav nemohou zůstat přes den sami
doma. Poskytnou dovoz i odvoz do
Centra a pro mnohé starší občany je
jistě příjemné, že si mohou vybrat mezi
dovážkou oběda z dietní jídelny nebo
si donést vlastní snídani, svačinu,
kávu, čaj.
Pamatováno je i na odpočinek, pro
starší občany velmi důležitý. Během dne
mohou nabírat nové síly na připravených lůžkách či v pohodlných křeslech.
A pokud je někdo přece jen naladěn
více aktivně, může si užít projížďku
vláčkem po městě, návštěvu muzea,
zúčastnit se oslav narozenin, maškarní
zábavy a také si poslechnout živou hudbu, o kterou se celoročně starají milé
návštěvy dětí z mateřských škol se svými
představeními.
Služba je poskytována od pondělí
do pátku od 7.00 do 15.30 hodin. Průměrná platba za pobyt v Centru vychází
okolo 1 300 za měsíc (+ úhrada obědů
52,–/oběd) a první dva dny jsou zdarma. Úhradu je možné provést z příspěvku na péči. Podmínkou není žádná
četnost návštěvností, záleží na každém
zvlášť, jak často a na jak dlouho chce
do Centra docházet. S mottem: Přijďte
mezi nás! zde rády přivítají ochotné
pečovatelky každého příchozího. lp

Patnáct let pomáhá
charita tam, kde se nestřílí
Patnáct let jezdí pracovníci znojemské Oblastní charity pomáhat lidem na
Ukrajinu. V čele s ředitelem Evženem
Adámkem míří jejich kroky do nejchudších oblastí Zakarpatské Ukrajiny.
Díky jejich obětavosti a finančním
sbírkám se již podařilo v této oblasti otevřít Domov na půli cesty pro starší děti
z dětských domovů, zahájit provoz svíčkové dílny, zřídit první dětský domov
rodinného typu, zlepšit vybavení jedné
z nemocnic či financovat stáže sociálních
pracovníků. V současné době znojemská
charita pomáhá také běžencům z válkou
postiženého východu země. Pracovníci
charity předali kolegům zcharit v Mukačevu aUžhorodu téměř dvě stě tisíc korun
na potravinovou amateriální pomoc jednotlivců i početným rodinám s dětmi.

tamní „porodníci“ nejsou vystudovaní
lékaři. Titul si jednoduše koupili.
„Dokonce se stalo, že se na silvestra opili
a v tomto stavu rodili děti. Výsledek byl
katastrofální,“ říká Helena Horáková,
která rodiny spolu s ředitelem Adámkem
navštívila. I v těchto nelehkých situacích
se snaží lidé ze znojemské charity hledat
pomoc.
„Rodina, kterou čtyři roky sledujeme, má sedm dětí. Z toho jsou dvě děvčata postižená. Jednu tahali při porodu
kleštěmi a způsobili jí hematom na mozku, druhá Angelína se narodila s rozštěpem páteře. Operovali ji, ale operace se
nezdařila aona skončila na vozíku. Žádné
odškodné rodina za špatně provedený
zákrok nedostala. A tak nemá na opravnou operaci peníze. My teď chceme zku-

■ Ředitel Evžen Adámek v jedné z ukrajinských rodin sledující dokument, který o nich natočila
Česká televize.
Foto: Archiv OCH Znojmo

„Když jsme s těmi lidmi mluvili, tak
základní poznatek byl, že i když žijí
v nuzných podmínkách, tak si to pochvalují. Říkají: Tady se nestřílí! Zažívali strašná traumata ze střílení. To je pro nás, tady
si stále stěžující, zcela nepochopitelná
situace, hodně emotivní,“ popisuje slyšené Evžen Adámek, ředitel Oblastní charity Znojmo.
Alarmující je na Ukrajině také množství dětí, které poškodí takzvaní lékaři
při neodborně provedených porodech.
Následky jsou často nevratné. Někteří

sit, jestli by se ještě nedala operovat unás,“
popsal ředitel Adámek. O případu informovali izpravodajové České televize, kteří s charitou na Ukrajině natáčeli. Snímek
odvysílala televize a k dispozici je také
na webu Oblastní charity Znojmo.
Na Ukrajinu jezdí zástupci znojemské charity pomáhat i pětkrát ročně
a pokračovat chtějí i v budoucnu. „Pojedeme tam znovu v květnu. Věříme, že
zase získáme příspěvek z Tříkrálové sbírky na humanitární pomoc,“ doplnil
Evžen Adámek.
lp

Damián připravil další Úsměvy
S cílem posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných
osob vytvořil v loňském roce Denní
stacionář sv. Damiána příležitost pro
pravidelné setkávání lidí s postižením
i bez něj. Akci nazval ÚSMĚVY.
V neděli 29. dubna se uskuteční
2. ročník ÚSMĚVŮ, který odstartuje
v 9.30 hod. ve znojemské sportovní hale.
Letošní ročník bude na téma Cesta
kolem světa a provede všechny účastníky napříč různými státy s možností
vyhrát zajímavé ceny.

Široká veřejnost se může zúčastnit
všech aktivit, včetně doprovodného
programu, který nabídne např. vystoupení kejklíře Vojty, horolezeckou stěnu,
rukodělné aktivity, hudební vystoupení
s diskotékou a mnoho dalšího. Od
15.30 bude nachystán program pro
děti, jehož součástí bude i od 16.00
taneční cvičení a zumbička. Celou akci
zakončí charitativní dvouhodinová
Zumba s ochutnávkou dalších cvičení,
která začne v 18.00 hod. Více info na
www.znojmo.charita.cz.
lp
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Dorecitovali a chystají Den Země

■ Obnovovat lidové tradice v městském prostředí není jednoduché. Přesto masopustní
průvod chodí Znojmem každý rok. Organizátorem průvodu masek je škola GPOA Znojmo.
Příště se můžete přidat i vy!
Text: lp, Foto: Archiv GOAP

Ve světě ﬁnancí se neztratí
Tříčlenný tým deváťáků ze Základní
školy Pražská Štěpán Balík, Zbyněk Nečas
a Lukáš Mudrych s přehledem zvítězil
v okresním klání soutěže ve finanční gramotnosti. „Naši žáci mají možnost na
vlastní kůži poznat chod bankovního
ústavu, pravidelně totiž spolupracujeme
s Komerční bankou ve Znojmě. Kromě

toho si zveme i odborníky z finančního
světa, kteří opakovaně přednášejí a besedují se žáky na různá témata vedení
domácnosti, platební karty, zrádnost půjček, pojišťovnictví, internetové bankovnictví. Ve světě financí se rozhodně
neztratí!“ konstatovala Marie Hošpesová,
zástupkyně ředitele zmíněné školy. lp

Na Základní škole Mládeže vedle každodenní výuky nepolevují ani v dalších
aktivitách. Nedávno ukončený 3. ročník
recitační soutěže prověřil nadání čtyřiatřiceti přednášejících. Vybrat vítěze bylo
pro porotu náročné. Vítězství apostup do
okresního kola si nakonec ve svých kategoriích odnesli David Novák (3.A), Lucie
Bitalová (4.B), Gabriela Tomášková (4.A)
a Jindřiška Nasadilová (3.A) (na snímku

zarchivu školy). Škola Mládeže také celoročně pracuje s dětmi v oblasti environmentální výchovy. Jednou z hlavních
aktivit je Den Země, kdy 22. dubna budou
žáci za podpory svých učitelů na Dni
Země plnit různé úkoly apůjdou na tematické vycházky se zaměřením právě na
environmentální vzdělávání, tedy výchova
aosvěta vedoucí kmyšlení ajednání, které
je v souladu s životním prostředím. lp

Bronz pro automechanika
Budoucí automechanici Jan Coufal
a Aleš Buřval ze třetího ročníku SOU
a SOŠ SČMSD na Přímětické ulici
dokázali, že si umějí poradit s náročnými úkoly i silnou konkurencí.
Úspěšně reprezentovali školu na
soutěži středních škol Autoopravář

junior 2015 v Kyjově. V praktické i teoretické části soutěže dokázali, že si umějí
poradit s náročnými úkoly i silnou konkurencí. Ze znojemského týmu si nakonec odvezl krásnou bronzovou medaili
a postup do dubnového celostátního
finále v Kosmonosech Jan Coufal. lp

Dobeš
■ Štěpán Balík, Zbyněk Nečas a Lukáš Mudrych.

Foto: Archiv školy

Fotbalové setkání přineslo
Lucii Antošové vítězství
Třetí ročník soutěže samostatných
odborných prací přinesl vítězství znojemské studentce Lucii Antošové.
Absolventka SOŠ a SOU na Dvořákově ulici si v silné konkurenci pětačtyřiceti odborných prací z celé
republiky vybojovala prestižní místo
v tématu Ve zdravém těle zdravý duch.
Pojala ho jako fotbalové setkání po
deseti letech s pozváním olympionika.
Ve své práci napsala: „K tomuto sportu
mám blízký vztah, protože můj otec
hrával fotbal a často mě brával na zápas
s sebou. Když se v neděli hrál na našem
vesnickém hřišti fotbal, byla to slavnost
pro velkou část vesnice.“
lp

■ Lucie Antošová slaví úspěch v soutěži
samostatných odborných prací.
Foto: Archiv školy

Věk: 2 až 3 roky
Plemeno: kříženec, výška pod kolena. V útulku si Dobeš velmi rychle zvykl
a také přilnul k ošetřovatelkám. Je to dobrácká psí duše, velmi věrný přítel,
žádný potulný vořech. Zároveň je to však veliký žárlivec, proto musí být doma
jako zvířecí jedináček. Je vhodný k rodinnému domu se zahrádkou, kde by se
mohl proběhnout a vyhrát si. Zasloužil by si domov nejlépe po boku staršího
člověka, aby nemusel zůstávat během dne sám.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801
www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
Vlasta Pýchová (Kuchařovice)
& Pavel Polehla (Kuchařovice)
Jitka Petrželková (Lesná)
&
Ondřej Dufek (Dobšice)

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 DUBNU
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! Sledujte webové stránky.

Plavání
v Příměticích
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–Pátek
18.00–20.00
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. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

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

ZNOJEMSKÉ LISTY

Život všestranné herečky
Jany Musilové je právě teď muzikál
Brněnská herečka a zpěvačka
Jana Musilová hraje v činohře, dabuje, má svůj úspěšný autorský pořad,
vydala album, pořádá komorní koncerty, zpívá v muzikálech a cizí jí nejsou ani šansony. To je na jednu
křehkou ženu pořádně široký umělecký záběr vyžadující psychickou disciplínu i fyzickou kondici. Jak skvěle
své umělecké role Jana Musilová zvládá, se bude moci přesvědčit publikum
městského divadla 22. dubna.
S kolegy veze do Znojma show Život
je muzikál.
Jak moc jste na sebe při přípravě
přísná?
Já na sebe docela přísná jsem. Snažím se nic nepodcenit a raději si vše
s předstihem připravím, abych se vyvarovala zbytečným stresům. Přesto se
občas vyskytnou nepředvídatelné okolnosti a je třeba improvizovat, což může
ve výsledku být i přínosem a zábavou,
ale vyloženě se v tom nevyžívám.

znění v naší profesi je důležité, protože
se pozitivně přenáší i na diváky. Když
tomu tak není, úplně v klidu nejsem.

Které z výše vyjmenovaných uměleckých poloh byste se jen nerada vzdávala?
Oblíbila jsem si všechny odstíny
herecké profese a nerada bych se dobrovolně s jakoukoliv z nich loučila.
A proto mě například mrzí, že už v Brně
není tolik příležitostí v dabingu, jako
dříve. Ale největší prioritou pro mě bylo
a je divadlo a zpívání. Toho se jen tak
nevzdám!

Programová skladba je vždy vaším
výběrem nebo máte poradce?
Naposledy jsem ve znojemském
divadle zpívala za klavírního doprovodu Petra Maláska, s kterým je každý
koncert radost, pohoda a inspirace.
O programu se spolu vždy radíme. Stejně tak i dubnový program koncertu
sestavíme společně s kolegy a věříme,
že se divákům trefíme do jejich hudebního vkusu.

Co vás při práci nenechává v klidu?
Mám ráda kolem sebe pohodové,
vstřícné lidi, kteří nevytvářejí zbytečné
problémy a kterým můžu věřit a spolehnout se na ně. Kolegialita a sou-

Jaký program vezete do Znojma tentokrát?
Tentokráte nepůjde o komorní
koncert, ale muzikálovou show, kdy
zazpíváme společně s kolegy Ivankou

■ Jana Musilová (uprostřed) s Ivankou Odehnalovou, Petrem Štěpánem a Alešem
Foto: Archiv ZL
Slaninou vezou do městského divadla muzikálovou show.

Odehnalovou, Petrem Štěpánem
a Alešem Slaninou nejen sólové písně
a duety, ale diváci se mohou těšit také
na taneční vystoupení sólistek baletu
MdB. Zaznějí songy světových i českých muzikálů, např.: Jesus Christ
Superstar, Chicago, Cabaret, Mozart!,
My Fair Lady, Bídníci, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karlštejně a dalších.
A také šansony a světové evergreeny.
Nelze se nezeptat, které z rolí jsou vaší
srdeční záležitostí?
Mám ráda všechny své role a jejich
songy zpívám ráda a s chutí. Dá se říct,
že ty, které na koncertě uslyšíte, jsou
mé nejmilejší včetně francouzských
šansonů z repertoáru Edith Piaf. A myslím, že to stejné platí i v případě mých
kolegů. Srdečně zveme.
Ľuba Peterková

Napravte své čakry V klášteře připomínají velikána Moravy
Člověk v sobě má i velmi jemné
energetické dráhy a centra, nazývané
čakry. Jsou součástí lidské bytosti a jsouli v pořádku, nemáme žádné zdravotní
potíže, jsme vyrovnaní a žijeme plnohodnotný život. Současná doba na nás
ale vyvíjí velký tlak, kterým se čakry
vyčerpávají. Osvědčenou metodou
k jejich napravování je meditace a různé
další techniky systému sahadža (přirozené) jógy. Napomáhá tomu kurz, který
můžete až do konce května navštěvovat
v Domě dětí a mládeže na ulici
F. J. Curie 4 (naproti sokolovně).
Více informací o kurzu můžete
získat na tel. čísle 721 777 627, e-mailu:
malenal@seznam.cz, nebo na stránkách
www.nirmala.cz.
lp

Znojemské muzeum připravilo
výstavu o životě a díle jednoho z velikánů moravské vědy 18. století. Výstava 250 let od úmrtí Prokopa Diviše
veřejnosti připomene čtvrttisícileté
výročí úmrtí Prokopa Diviše (1698 až
1765), premonstrátského kněze, působícího dlouhá léta v Louckém klášteře
a na faře v Příměticích, kde sestrojil
první uzemněný bleskosvod na světě.
Nejen klerik, vědec, ale i lékař a hudebník, který v mnohém předběhl
svoji dobu.
Osobnost rodáka ze Žamberka ve
východních Čechách, absolventa jezuitského gymnázia ve Znojmě, kněze
premonstrátského kláštera Louky
u Znojma a konečně dlouholetého

faráře v Příměticích není potřeba Znojemčanům nijak dlouze představovat.
Přesto výstava, kterou připravil muzejní historik Jiří Kacetl ve spolupráci
s Národním technickým muzeem
v Praze a Vědeckou knihovnou v Olomouci, připomene, co o něm příliš
známé není. Vedle sestrojení proslulé
„povětrnostní mašiny“, prvního uzemněného bleskosvodu na světě, se totiž
přímětický páter vyznamenal i na poli
hydromechaniky, hudby, agronomie
a elektroléčby. Vskutku učenec, který
v mnohém předběhl svoji dobu. Výstava v minoritském klášteře na ul. Přemyslovců potrvá do 24. května a je
otevřena od pondělí do pátku od 9.00
do 17.00 hodin.
lp
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Brány semiﬁnále zůstaly zavřeny,
Orli přesto trhali rekordy v návštěvnosti
Hokejoví Orli Znojmo mají za
sebou sezonu 2014/2015, svou
čtvrtou v mezinárodní konkurenci
Erste Bank Eishockey Ligy (EBEL). Ani
tentokrát se českému týmu nepodařilo prolomit čtvrtfinálové prokletí
a postoupit mezi nejlepší čtyři týmy
soutěže. Nad síly Znojma byl Klagenfurt, který v sérii hrané na čtyři vítězná
utkání triumfoval poměrem 4:1 na
zápasy. Orli se přesto nemusejí stydět.
Nejen že byli v mnoha případech malý
krůček od úspěchu, na znojemský stadion si navíc našel cestu rekordní
počet diváků.
Znojmo je hokejovým městem. Tento fakt potvrzuje dlouhodobě a stabilně
rostoucí návštěvnost v ochozech zimního stadionu na zápasy Orlů v EBEL. Průměr v letošní sezoně se pohyboval kolem
2800 diváků na zápas, což je téměř o 13 %
více než v předchozím roce a rovněž více
než v posledních dvou znojemských
extraligových sezonách. Divácký rekord
zaznamenali Orli 18. ledna 2015, kdy
vítězné derby proti Vídni ze zaplněných

tribun sledovalo 4106
diváků.
„Pomalu se blížíme k průměrné
návštěvě tři tisíce
diváků, což je na třicetitisícové Znojmo
super. Jsme spokojeni,
návštěvy jdou nahoru.
Je fajn, že k nám navíc
jezdí hodně příznivců
z Rakouska, a věříme,
že jich může jezdit ještě více. Mám pocit, že mužstvo začínají
brát za své. Nezapomínáme samozřejmě
ani na české fanoušky, symbióza je dobrá
a publikum na stadionu výborné,“ těší
prezidenta klubu Pavla Oheru.
Novým mediálním partnerem Orlů
je Buggyra Racing Team
Se svým vývojovým centrem sídlícím v České republice (BUGGYRA
Technology Center), Dubaji a Singapuru, se Buggyra řadí mezi přední světové vývojáře speciálních technologií.

Po zisku osmi evropských titulů a pěti
světových rychlostních rekordů se
vydala vstříc nové výzvě v podobě slavné Rallye Dakar. Se znojemským hokejem ji svedly dohromady především
společné marketingové, ale také sportovní zájmy.
„V obou případech se jedná o chlapské sporty, kde se na nějakou tu ránu
nehledí. Ještě důležitější je ale pro nás
skutečnost, že se mezinárodní hokejová
EBEL liga hraje mimo jiné v Rakousku,
Itálii a Maďarsku, tedy v zemích, ve kte-

rých máme vzhledem ke konání podniků ME tahačů své marketingové
zájmy,“ uvedl sportovní ředitel roudnického týmu Jan Kalivoda.
„Jsme rádi, že se podařilo navázat
toto partnerství, které nám otevírá nový
marketingový prostor. Team Buggyra
má zvuk, velkou mediální sílu a již dlouho se pohybuje v mezinárodních
vodách. V tomto ohledu se můžeme
lecčemu přiučit a pracovat na zlepšení.
Díky regionům, ve kterých působíme,
jsme i my zajímavým partnerem a věříme, že vzájemná spolupráce přinese
užitek oběma stranám,“ prohlásil
manažer Orlů Znojmo Petr Veselý.
Na první společnou akci nečekali
znojemští příznivci dlouho, už na začátku března se u příležitosti utkání Znojma proti Linci představil před zimním
stadionem dakarský speciál Buggyra
Racing Teamu „Fatboy“, který lákal
zájemce po celé odpoledne. Buggyra
také věnovala speciální ceny do přestávkové soutěže a pilot Martin Kolomý
vhodil úvodní buly duelu.
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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–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.

ZNOJEMSKÉ LISTY
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

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.

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.

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.

31. 3., 10. a 17. 4. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
127. premiéra Divadelního spolku
Rotunda. Rytířská veselohra.
Vždy od 19.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: březen: So, Ne 9.00–17.00,
duben–říjen: Út–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–duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.

15. 4. BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Pásmo klasických i aktuálních
scének, skečů, písní a tanců v podání
protagonistů legendárního pražského
divadla Sklep. Hrají: David Vávra,
Lenka Vychodilová, Milan Šteindler
a další. 19.00.
16. 4. DO LOŽNICE VSTUPUJTE
„JEDNOTLIVĚ“
I prostorná exkluzivní ložnice
s velikou kruhovou postelí může být
náhle těsná. Hru uvádí Divadelní
společnost Háta, Praha. Hrají: Lukáš
Vaculík, Monika Absolonová, Adéla
Gondíková, Mahulena Bočanová,
Martin Zounar a další. 19.00.
22. 4. ŽIVOT JE MUZIKÁL
Muzikálová show v podání předních
sólistů a baletu Městského divadla Brno.
Zpěv: Jana Musilová, Petr Štěpán, Aleš
Slanina a Ivana Odehnalová. 19.00.
27. 4. KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!
Představení pražského Divadla
Kalich kraluje Barbora Hrzánová
coby žena, která do spokojeného, ale

přece jen trochu unaveného
manželství přivede nový idol, aby
spolu v triu žili. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
26. 3. FÉNIX
Bývalá úspěšná zpěvačka Nelly se
vrací z koncentračního tábora se
znetvořeným obličejem a po plastické
operaci se postupně stává svojí
vlastní dvojnicí. Německo. 20.30
26. 3.–1. 4. KONEČNĚ DOMA
Když pořádáte party a omylem
pošlete intergalaktickou pozvánku
zlým Gorgům, máte zaděláno na
problém. USA. 2D, 3D.
26. 3.–1. 4. CESTA NADĚJE
Australský farmář Joshua Connor
(RUSSEL CROWE) odjíždí do
rozpadající se Osmanské říše hledat
své tři nezvěstné syny. Inspirováno
skutečným příběhem. USA.
26. 3.–1. 4. LOVCI A OBĚTI
Drama inspirované skutečnými
příběhy. Hrají: Martin Kraus, Karel
Heřmánek, Veronika Freimanová,
Tomáš Hanák a další. ČR.
26.–28. 3. Z TEMNOTY
Krásná vila uprostřed džungle skrývá
temné tajemství. Duchařský horror. USA.
28. 3. PŘÍBĚHY LIŠKY
BYSTROUŠKY
Janáčkovu operu uvádí kino ve
světové premiéře. Záznam z operního
festivalu v Glyndebourne. 18.30.

VÝSTAVY
1. 2.–31. 3. PUTOVÁNÍ V ČASE
aneb ZANIKLÉ HOSTINCE
Znojemské podzemí – fotografický
výlet po stopách zaniklých
znojemských hostinců.
20. 2.–28. 3. PAVEL KAŠPÁREK –
PESTROST FOREM – malba /
grafika / textil
Dům umění – výstava mladého
znojemského malíře, absolventa
UMPRUM.
10. 3.–23. 5. OLDŘICH MÍŠA –
OBRAZY
Minoritský klášter – malířské dílo
významného znojemského rodáka
Oldřicha Míši. Zároveň je v klášteře
prodloužena jeho retrospektivní
výstava RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY.
20. 3.–24. 5. 250 LET OD ÚMRTÍ
PROKOPA DIVIŠE
Minoritský klášter – výstava o životě

premonstrátského kněze, vynálezce
hromosvodu.
26. 3.–6. 4. VELIKONOČNÍ
VÝSTAVA
Dům umění – tradiční velikonoční
výstavu s názvem Vítání jara SOŠ
a SOU Znojmo, Dvořákova 19.
Vernisáž 26. 3. 13.30.
27. 3.–6. 4. VELIKONOČNÍ VAZBY
Dům umění – jarní a velikonoční
dekorace představí studenti SOŠ
a SOU Dvořákova ulice, Znojmo.
3. 4.–27. 6. G. M. MONSORNO
(1768–1836) – Znojemsko
v 1. třetině 19. století
Dům umění – unikátní výstava
prezentuje kresby vzniklé za
Monsornova pobytu na Znojemsku.
11. 4.–23. 5. POHLEDNICE ZNOJMA
A OKOLÍ Z FOTOARCHÍVU JMM
Dům umění – prezentace fondu
fotoarchívu JMM prostřednictvím
pohlednic z konce 19. a průběhu
20. století. Výstava je zaměřena na
pohlednice Znojma a okolí.

KONCERTY
27. 3. INEKAFE
Společenský sál Dukla – koncert
slovenské skupiny, hosté RYBIČKY 48,
ZOČI VOČI. 19.00.
27. 3. LADĚ
Dům Na Věčnosti – kultovní kapela
jede s novou deskou. 19.00.
28. 3. HICKORY JACK + JOY OF SECT
Dům Na Věčnosti – alternativní rock.
19.00.
2. 4. MANDRAGE
Městské divadlo – divadelní tour
O (D) ZAČÁTKU oblíbené hudební
skupiny. 19.00.
8. 4. TRIO MARTINŮ
Znojemská Beseda – Petr Jiříkovský
(klavír), Jaroslav Matějka
(violoncello), Pavel Šafařík (housle).
KONCERT KRUHU PŘÁTEL
HUDBY při ZB a ZUŠ Znojmo.
Předprodej v TIC (Obroková 10)
nebo na
www.vstupenkyznojmo.cz 19.00.
24. 4. MISTŘÍŇANKA
Společenský sál Dukla – taneční
večer s oblíbenou kapelou. 18.00.

DALŠÍ
26. 3. Válečníci, tatíci a mlčící:
nově zjištěné skutečnosti o zboření
historického domovního bloku pod
radniční věží ve Znojmě v letech 1945
až 1947. Dům umění – přednášející:
PhDr. Jan Kozdas (NPÚ Brno, prac.
Znojmo) 19.00.
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27. 3. HRAJEME SI NA MALÍŘE
Rodinné centrum Maceška – show pro
děti s malířem Adolfem Dudkem. 16.00.

31. 3. MARKÉTA HARASIMOVÁ
Městská knihovna – beseda se
spisovatelkou. 17.00.

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

1. 4.–30. 4. VLADIMÍR HLACH
Galerie v Domě porozumění –
fotografie, vernisáž výstavy 1. 4. v 17.00.

28. 3. TANCEM A HUDBOU
K RADOSTI
Rodinné centrum Maceška –
prožitkové odpoledne.
Info na tel. 777 664 565. 14.00–19.00.

16. 4. ŽIVOT ZVÍŘAT KOLEM NÁS
Městská knihovna – Klub Zdraví,
přednáší Josef Peterka. 17.00.

29. 3. PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA
RYŠKA
Znojemská Beseda – cyklus
NEDĚLNÍ POHÁDKY.
Pohádka vhodná pro děti 2–10 let.
Předprodej v TIC nebo na
www.vstupenkyznojmo.cz. 15.00.
29. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA 2015
Dům Na Věčnosti – 6. ročník filmového
festivalu outdoorových snímků.
Více na www.navecnosti.cz.

16. 4. ČIŠTĚNÍ KARMY
Čajovna Procitni a chechtej se (Horní
nám.) – seminář s léčitelkou Renatou
Lopourovou. 18.30.
21. 4. ZNOJMO MÝMA OČIMA 2
Městská knihovna – fotografie Karla
Himmera v jediném dni. 17.00.
28. 4. POETICKÝ VEČER
Štukový sál Znojemské Besedy – verše
recituje Věra Mašková a Jiří Svoboda za
jazzového doprovodu souboru Eminent
pod vedením Pavla Novotného. 17.00.

Listování s autorkou za zády
V neděli 12. dubna přijedou do
Znojemské Besedy s Listováním tedy
programem scénického čtení nejen herci, ale také autorka jedné z uváděných
knih Lidmila Kábrtová. Spisovatelka

napsala knihu Koho vypijou lišky, kterou Lenka Janíková s Pavlem Zedníčkem zahrají v 19.30. Děti se mohou těšit
v 17.30 na čtenou adaptaci knihy Olgy
Černé Kouzelná baterka.
lp

Katastrofy lidského těla v Domě umění
V Domě umění můžete na vlastní
oči spatřit lidi se dvěma hlavami,
dvěma obličeji, čtyřma očima, několik
siamských dvojčat nebo muže s vlčím

■ Jedna z vystavených voskových figurín.
Foto: Archiv JMM

S jarem se ozývá
Znojemský slavíček
Znojemský slavíček 2015 zazpívá
ve Znojemské Besedě i v divadle. Tradiční soutěž v sólovém zpěvu moravských lidových písní roztočí regionální
kola 15. a 16. dubna ve štukovém sále
Besedy vždy od 13.00 hodin, aby se přesunul 24. května od 18.00 hodin do
městského divadla. Soutěž je rozdělena
do pěti kategorií podle věku dětí,
(15. dubna vystoupí zpěváci z 1. a 3. kat.,
16. dubna z 2., 4. a 5. kat.). Slavíček má
vzestupnou tendenci a vybrat ty nejlepší
bývá pro porotu velký oříšek.
lp

syndromem a ve všech případech se
jedná o figuríny osob, které skutečně žily.
Výstava voskových figurín, kterou
pořádá Jihomoravské muzeum, se do
Čech vrací po třinácti letech velmi
úspěšného turné po světě. Panoptikum
voskových figurín lidských bytostí
předkládají tvůrci výstavy jako nezvratný důkaz o tom, jak krutě si příroda
dokázala pohrát s lidskou bytostí.
Pětadvacet věrných napodobenin
z vosku bylo vytvořeno v Petrohradském antropologickém muzeu. Výstava
bude v Domě umění na Masarykově
náměstí od 27. 4. do 3. 5.
lp
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NENECHTE SI UJÍT
■ FILMOVÝ FESTIVAL
Expediční kamera aneb Adrenalin ve filmu
Dům Na Věčnosti nabídne
29. března zajímavé outdoorové a cestovatelské snímky
a to na 6. ročníku filmového
festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA
2015. Diváky čeká celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
poznávání nového, o extrémních zážitcích i sportech. Těšte se až na pětihodinové pásmo filmů z celého světa. Více na www.navecnosti.cz.
lp

■ TANEČNÍ SHOW
Mighty Shake a jeho taneční sen v divadle
Taneční
akademie
Mighty Shake Znojmo
pořádá 23. dubna
v městském divadle taneční show Splň si svůj
sen IV – Tanec jako sen.
Mladí tanečníci se publiku představí v ukázkách ve všech složkách
zmíněné taneční skupiny. Chybět nebudou
ani hosté. Z brněnské
Zastávky přijedou Mistři
ČR a vicemistři světa pro
rok 2014 a vítězové prestižní soutěže Mistr mistrů, která byla součástí
tanečního
veletrhu
DANCE LIFE EXPO 2014.
Již tradicí se na show
Mighty Shake stalo vystoupení dětí ze speciální školy MŠ, ZŠ a PrŠ
Horní Česká a diváky čeká i pár překvapení. Představení budou v jediný
den dvě – od 18.00 a od 20.00 hod. Vstupenky lze zakoupit v tanečním
studiu Mighty Shake na rohu Horního a Václavského náměstí. Více info
na tel. 777 236 291.
lp

■ KONCERT
Na Mandrage se nepřestanete divit
Oblíbená skupina Mandrage slibuje na svém divadelní tour O (D) ZAČÁTKU: „Plánujeme zmapovat celou historii kapely Mandrage tak trochu
netradičním způsobem. Pomocí divadelní výpravy, s pomocí všemožných
talentovaných hostů. Půjde hodně o kouzlo okamžiku a můžeme garantovat, že diváci se nepřestanou bavit a trošku ani divit.“ Hity budou doplněny o hudební doprovod smyčcového kvarteta, dechového tria
a vokalistek. To vše ve znojemském divadle 2. dubna od 19.00 hod. lp
Vstupenky na kytaristu slavné Amy Winehouse jsou venku!
Femi Temowo, vynikající britský jazzový kytarista a zpěvák přijede
6. června do Znojma. Na pódium si přizve kontrabasistu Petra Dvorského
a bubeníka Kamila Slezáka. Za zmínku stojí jeho spolupráce se známou
zpěvačkou Amy Winehouse, s níž spolupracoval dva roky jako kytarista,
ale také kreativní producent, než se v roce 2005 začal věnovat svým vlastním sólovým projektům. Jeden z nejuznávanějších kytaristů současné
britské jazzové scény vystoupí 6. června v hotelu Prestige. A vstupenky
jsou již k mání v TIC (Obroková 10).
lp
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Fotbalisty na startu jara trápily nemoci
Ne příliš povedený start do jarních bojů zažili fotbalisté 1. SC Znojmo. A to zvláště z hlediska zranění,
nemocí a trestů za žluté karty. Ani
v jednom ze tří úvodních zápasů tak
nemohl trenér Ludevít Grmela poslat
na hřiště ideální jedenáctku. „Představu o ní jsem měl hotovou, bohužel
zranění všechno změnila,“ hlásil
Grmela po posledním přípravném
utkání, ve kterém Znojmo v Sedleci
porazilo 1:0 HFK Olomouc. A ke zraněním se později ještě přidalo onemocnění, při kterém více než půlka
týmu brala antibiotika.
Přes tyto komplikace nakonec
v úvodním zápase ve Vlašimi nastoupila konkurenceschopná sestava, ve
které chyběl jen útočník Žondra, který
se potýká s dlouhodobějším zraněním. Ve vyrovnaném duelu Znojemští
spoléhali na zajištěnou obranu, ze které vyráželi k brejkům. To se jim mohlo
vyplatit ve 21. min., kdy měli možnost
kopat penaltu, ale Okleštěk ji neproměnil. Už v nastaveném čase přišel
další pokutový kop pro Znojmo a Pázler už byl úspěšný. A stále ještě v nastaveném čase první půle přidal druhý
gól Znojma Ledecký. Po přestávce už
se skóre neměnilo, i když desítku
kopali i domácí.

■ Z duelu Znojma s Olomoucí. O míč bojují bývalí spoluhráči Vašíček (v oranžovém)
a Helísek.
FOTO: eks

Ve druhém zápase jara čekal na
Znojemské lídr soutěže z Olomouce.
Na podzim Znojemští na Hané vyhráli, pak ale přišla dlouhá série Hanáků,
během které neztratili ani bod a nic
na tom nezměnil ani zápas ve Znojmě.
Domácí sklátila marodka, přesto se

Na školáky čeká běžecký
Karolinka kap (ut)
Už 9. ročník běhu do vrchu Karolinka kap (ut) se uskuteční 22. dubna
v Karolininých sadech ve Znojmě. Pořadatelé ze základní školy na Václavském
náměstí zvou všechny školáky i předškoláky, aby se poměřili v běhu do
legendárního kopce. Soutěžit se bude
v pěti věkových kategoriích. První tvoří

předškoláci a přípravné třídy, první
a druhý stupeň pak jsou rozděleny vždy
na dvě kategorie. Přihlášky je možné
zasílat na e-mail: bulta@seznam.cz do
17. dubna. Prezence je 22. dubna od
8.30 do 9 hod. na parkovišti u mostu
pod Znojemskou přehradou. Start
1. kategorie je v 9 hodin.
(eks)

dostali v úvodu do vedení, když se už
ve 4. minutě prosadil Okleštěk. Bohužel vedení jim dlouho nevydrželo.
Brzy přišlo vyrovnání a rozhodující
okamžik utkání se pak odehrál
v nastavení první půle. Přísný trestný
kop zatočil přesně do růžku olomouc-

ký Petr a hosté už těsné vedení bez
větších problémů udrželi.
S podobnou taktikou jako ve Vlašimi chtěl trenér Grmela uspět i v Sezimově Ústí proti Táborsku. Znojmo
mělo vycházet z obranného bloku
a pronikat nebezpečné protiútoky. Tento záměr se ale brzy zhroutil. Domácí
se nejprve po sérii rohů a poté po centru
ze strany prosadili vždy v malém vápně
Znojemských a bylo to 2:0. Hráči Znojma se z toho dlouho nedokázali vzpamatovat. Teprve po přestávce se jejich
hra zlepšila, pasívního soupeře přehrávali, ale do vyložené šance se dostali až
v samotném závěru. Lapeš ale odkrytou
branku soupeře netrefil.
Z úvodních tří jarních duelů tak
Znojmo získalo tři body. Vzhledem
k tomu, že dvě utkání hrálo venku
a doma hostilo suverénní Olomouc to
ale zase tak špatný zisk není. V příštích
zápasech už by ale mělo začít sbírat
body vyšším tempem, chce-li se
vyhnout záchranářským problémům.
První příležitost k tomu budou
znojemští fotbalisté mít už tuto neděli,
kdy hostí na svém stadionu Třinec.
V podzimním utkání na hřišti Slezanů
Znojmo dvakrát vedlo, ale domácím
se podařilo vždy vyrovnat, a tak zápas
skončil smírně 2:2.
(eks)

Kolníková přivezla
ze Slovenska tři stříbra
Znojemská plavkyně Veronika Kolníková si velmi dobře vedla na silně
obsazených závodech ve slovenské Žilině. Na mítinku, kterého se účastnilo
520 závodníků ze Slovenska, Rakouska,
Polska, Maďarska, Slovinska a České
republiky dokázala vybojovat tři stříbrné medaile, když byla druhá na tratích

400 a 800 m volný způsob a na 400 m
polohový závod. Medaili si z Žiliny
dovezl také Marek Polach, který byl
třetí na 200 m znak. Do první desítky
se prosadili také další znojemští plavci
– Tereza Coufalová, Jakub Březina
a Tereza Polachová. Barbora Jelínková
byla 12.
(eks)

Florbalisté čtvrtfinálové prokletí nezlomili
Florbalistům TJ Znojmo LaufenCZ
předčasně skončila sezona. Alespoň
pokud jde o A-tým a jeho ambice na
návrat do extraligy. Ani tentokrát se
znojemským hráčům nepodařilo zlomit
prokletí čtvrtfinále s papírově slabším
soupeřem. Z posledních pěti pokusů
v první lize se Znojmu podařilo brány
čtvrtfinále překonat jen jednou před
dvěma roky. Ani letošní souboj s Kladnem na tom nic nezměnil.

Znojmo šlo do čtvrtfinále ze třetího
místa a začínalo sérii doma. To mu ale
příliš nesvědčí. Úvodní zápas jako v řadě
jiných případů florbalisté ve vlastní hale
přes velkou podporu diváků prohráli
nešťastně v prodloužení. Ve druhém
zápase přece jen dokázali Znojemští
zužitkovat domácí výhodu 4:2 a vyrovnat stav série na 1:1. Do Kladna tak jeli
s vědomím, že musí vyhrát alespoň
jeden zápas, aby se série hraná na tři

vítězná utkání ještě vrátila do Znojma.
Bohužel to se nepovedlo. Úvodní duel
na Kladně se nesl ve znamení divoké
přestřelky, hosté v závěru dotahovali,
museli otevřít obranu a domácí to využili k vítězství 10:2. Druhý duel ve městě
oceli pak domácí vyhráli 5:2 a z postupu
do semifinále se radovali oni.
Trenér Znojma Jan Šťastník tak
mohl jen smutně kroutit hlavou nad
přehnanou tvrdostí Kladenských, která

slavila úspěch nad technickou hrou
Znojma. To si musí na další pokus
o návrat mezi extraligovou elitu počkat
další rok. Podle zatím nepotvrzených
informací by se měla extraliga rozšiřovat, a tak bude šance větší. Už letos
se to ale může povést znojemským
juniorům, pokud zvládnou závěrečný
turnaj, při kterém si tři ze čtyř zúčastněných celků zajistí postup do nejvyšší
soutěže.
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