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Vinobus vyjel s překvapením
Znojmo nabízí jednu z největších
a nejzajímavějších novinek pro turisty v republice – vinařský turistický
autobus Vinobus VOC Znojmo. Otevřený je i pro místní obdivovatele
zdejší přírody, vinic a cykloturistiky.
Díky Vinobusu mohou lidé zavítat
z centra Znojma do různých sklepů

a vinařství v okolí, aniž by museli řešit,
jak se dopraví tam a zpět.
„Cesta Vinobusem má být opravdovým zážitkem, rozhodně nemá jít
jen o to dopravit se z jednoho místa
na druhé. Každý cestující navíc obdrží
katalog Vinobusu, kde jsou i tipy na výlety do okolí, a památeční jízdenku.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
DUBEN 2016

A protože jsme spojili síly i s městem
Znojmem, máme pro cestující malé
překvapení. Ti, kteří s námi budou cestovat o víkendu od 15. do 17. dubna,
dostanou malý dárek v podobně volné
vstupenky na radniční věž,“ říká předseda VOC Znojmo František Koudela.
Více na str. 8 a 9.

Letos začneme
se stavbou
obchvatu
Věta v titulku zazněla z úst ministra dopravy Dana Ťoka, který přijel
do Znojma na pracovní jednání s vedením města.
„Jednali jsme o dostavbě obchvatu, o železničním napojení směrem
na Brno i o převodu silnic do majetku kraje či města ve chvíli, kdy bude
obchvat dostavěn,“ informuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Spolu
s ním se jednání účastnili také zástupci
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Správy dopravní železniční cesty a Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Více o průběhu jednání najdete na str. 3.

Brány památek
i v Louce

 Vinobus není jen pro turisty. Projet se v něm po zdejším malebném okolí a zavítat do vinných sklepů může každý. Příjemně strávený
čas s přáteli u dobrého vína vždy potěší. 
Foto: Archiv ZL

Začala revitalizace další části Dolního parku
V polovině března byla zahájena
další etapa revitalizace Městského
parku, který je jedním z klenotů města Znojma.
Po loňské rekonstrukci historické
kašny, výstavbě dětského hřiště a obnově části zeleně a dřevin pokračují v letošním roce práce v další části Dolního
parku prodloužením hlavní aleje o 40
metrů, zdvojnásobením počtu stromů,

výsadbou nových keřů, květin a dalších
rostlin a dojde také k položení nového
uměle zavlažovaného trávníku. Plánovaná revitalizace zahrnuje také opravu
povrchů a cest, rekonstrukci a přesun
cyklostezky i nové veřejné osvětlení
i mobiliář. 
Pokračování na str. 2.
 Na povrchu zdravé stromy skrývaly
uvnitř závažný problém.
Foto: Archiv ZL

Brány památek dokořán se
ve Znojmě otevřou 15. a 16. dubna.
Vybrané památky si lidé budou moci
prohlédnout zdarma.
Zpřístupněny budou expozice
adrenalinového podzemí, Weinbergerova vila (16. dubna), Dům umění
a další. Speciálně u příležitosti oslav
Znojmo 790 let bude otevřen také celý
areál Louckého kláštera. V pátek bude
otevřen pro školy a v sobotu pro širokou veřejnost. Na nádvoří kláštera
připravilo muzeum po oba dny Staletí
Louckého kláštera. Půjde o doprovodný program plný her, kvízů a skládačky
spjaté s historií památky.
V Domě umění bude připravena
netradiční prohlídka sklepení renesančního paláce – Co vypráví kamení?
V pátek opět pro školy, v sobotu pro
rodiny s dětmi.
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si návštěvu Domu umění předem zamluvit! Více informací
na www.znojmocity.cz 
lp
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POZOR, ZMĚNA U ZÁPISU!
Zápis do znojemských mateřských
škol bude 12. května od 8.00
do 16.00 hodin. Jde o změnu dne
oproti minulým letům, kdy zápis probíhal v sobotu, nyní bude
ve čtvrtek.
NEZAPOMEŇTE
SI PŘEPARKOVAT!
S jarem začíná pravidelné blokové čištění. Nezapomeňte si včas
přeparkovat! Z důvodu novely
zákona o pozemních komunikacích je totiž město povinno vracet odtažené auto na původní
místo, a odtah tak vyjde hříšníka
na 2 662 korun.
TERMÍNY
BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
Termíny blokového čištění jsou
připraveny na delší dobu dopředu
tak, aby si každý mohl v dostatečném předstihu zjistit, kdy se
bude čistit právě jeho ulice a kdy
je nutné přeparkovat. Čištění je
naplánováno na rok 2016 celkem
pětkrát. Rozpis ulic, kde bude čištění probíhat, naleznete na webu
www.znojmocity.cz v sekci Praktické odkazy. Podrobné informace o termínech blokového čištění
na jednotlivých ulicích získáte také
na telefonním čísle společnosti
FCC Znojmo, s.r.o.: 515 226 631.
KRUHOVÝ OBJEZD UZAVŘEN
Kruhový objezd na ulicích Jarošova, Písečná, nám. Armády, Coufalova a Kuchařovická je od 18. dubna
do 22. dubna uzavřen z důvodu
opravy povrchu okružní křižovatky. Objízdná trasa pro veškerou
dopravu bude vedena obousměrně. Uzavírka se rovněž dotkne
autobusové dopravy – linky č. 802.
UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH
Na pietní shromáždění u příležitosti státního svátku si zástupci
města a různých spolků a sdružení
připomenou památku padlých a
to 8. května v 9.00 hodin na městském hřbitově. Poté na Mariánské
náměstí u sochy znojemského
rudoarmějce položí květiny.
BĚH ČOKOLÁDOVÉ TRETRY
Ve čtvrtek 21. dubna od 10.00 hodin se budou na městském stadionu v Horním parku konat běžecké
závody pod názvem Čokoládová
tretra. Atletický oddíl TJ Znojmo
oznamuje, že přihlásit se mohou
dívky a chlapci do 11 let. Přihlášky na www.cokoladovatretra.cz,
a to do 20.00 hodin den před konáním závodu.

Začala revitalizace další části parku
Pokračování ze str. 1
Revitalizace další části Dolního
parku je největší investicí města pro
letošní rok. Předpokládaná hodnota
zakázky byla 19,8 milionů korun. Díky
transparentnímu výběrovému řízení
se povedlo dosáhnout úspory 40 % –
vítězem výběrového řízení, které odsouhlasila rada, se s nejnižší podanou
nabídkou 11,9 milionů korun stala
firma Calipsum s.r.o. z Pohořelic.
Plánované počty nově vysázených
dřevin a rostlin v Dolní části parku:
 88 nových stromů
 180 keřů
 2 355 květin, cibulovin a trav
 2 180 půdopokryvných rostlin
Revitalizace Dolního parku potrvá až do podzimu a součástí plánovaných prací je také důležitá rekonstrukce městského vodovodu,
který prochází parkem, plní vodojem na náměstí Republiky a zásobuje celou jižní část Znojma. Více informací o revitalizaci parku najdete
na www.znojmo-zdravemesto.cz.  zp

 Vizualizace nové podoby dolní části parku.

Projekt revitalizace Městského parku ve Znojmě
S revitalizací Městského parku začala znojemská radnice v roce 2013
a obnova parku v centru města potrvá minimálně do konce roku 2022.
Cílem radnice je postupná a citlivá revitalizace, která v plné míře zachová hlavní hodnoty Městského parku ve Znojmě, zejména prostorovou,
historickou a oddychovou funkci parku s ohledem na soudobý životní
styl a zároveň zvýší bezpečnost občanů, neboť řada stromů v parku je
na horní hranici své životnosti.

Adoptujte si strom v Dolním parku
Jako v minulých etapách bude
i při současné revitalizaci Dolního
parku město Znojmo nabízet všem
svým obyvatelům, spolkům, školám,
institucím i firmám možnost aktivně
se podílet na revitalizaci městského
parku, a to formou adopce jednotlivých stromů.
„Adopce stromů se vždy setkala
s pozitivním ohlasem, stromy k adopci
byly rozebrány prakticky během pár dní.
Věřím, že i další stromy v Dolním parku
najdou co nevidět své, v uvozovkách,
majitele,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel.
Adoptovat bude tentokrát možné přes 80 stromů. Za symbolickou

částku 1 000 korun obdrží dárce certifikát o adopci stromu, děkovný dopis
od pana starosty Vlastimila Gabrhela
a přímo u stromu bude upevněna pamětní tabulka se jménem dárcem, který rovněž bude mít možnost aktivně
se zúčastnit výsadby „svého“ stromu.
O termínu samotné výsadby bude poté
informován.
Jedna osoba nebo instituce může
adoptovat pouze jeden strom. Peníze z adopce použije město na nákup
nových stromů a v případě stávajících
stromů k udržovacímu zásahu. Všichni zúčastnění tak mohou vyjádřit svůj
vztah k městu, ve kterém žijí, život-

nímu prostředí a zároveň přenechat
odkaz budoucím generacím.
Adopce bude spuštěna 2. května
2016, a to buď vyplněním formuláře na webových stránkách Zdravého
města www.znojmo-zdravemesto.cz,
kde najdou zájemci i podrobnější informaci o adopci, nebo vyplněním
a odevzdáním formuláře v papírové
podobě na podatelně v budově městského úřadu Obroková 1/12. Na webu
se bude průběžně aktualizovat i mapa
o již obsazené stromy. Více informací
podá koordinátorka projektu Zdravé město Znojmo Petra Mahrová
(petra.mahrova@muznojmo.cz).  tp

Peníze z areálu půjdou do znojemské
nemocnice. Přibude i parkoviště
Rada Jihomoravského kraje
zasedala ve Znojmě. Na programu
jejího výjezdního zasedání bylo
mimo jiné zdravotnictví a znojemská nemocnice.
Vedení Jihomoravského kraje považuje znojemskou nemocnici za vlajkovou loď jihomoravského zdravotnictví.
Jak uvedl po jednání se znojemským starostou Vlastimilem Gabrhelem hejtman

Michal Hašek, platí, že kraj dokončí
generel jejího rozvoje.
Ve věci prodeje areálu takzvané
staré nemocnice vypíše kraj další nabídkové kolo. „Stále platí, že výtěžek
z prodeje tohoto areálu bude celý směřovat do rozvoje Nemocnice Znojmo,“
sdělil hejtman a jak dodal, neznamená
to v této chvíli žádný výpadek ve financování nemocnice. Starosta Gabrhel

zmínil další společný záměr kraje a města, a to vybudování nových parkovacích
míst pro klienty, zaměstnance a návštěvníky nemocnice. Pozemky, na kterých
by mělo parkoviště stát, jsou v současnosti v majetku města a jedná se o jejich
bezúplatném převodu do vlastnictví
kraje. Zmínka padla i o nové stavbě výjezdní stanice Zdravotnické záchranné
služby JmK ve Znojmě. 
zp
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Díky hokeji a oslavám 790. výročí
rozdělili 200 000 korun
Unikátní hokejový zápas O pohár hejtmana Jihomoravského kraje,
který ve Znojmě sehrály kluby HC
Orli Znojmo a HC Kometa Brno, měl
pokračování mimo ledovou plochu.
Výtěžek ze vstupného totiž putuje
na charitativní účely.
Zástupci města, kraje a klubu včera
předali šeky v celkové hodnotě 150 000
korun třem znojemským subjektům,
čtvrtý šek na 50 000 korun jde do Brna
Nadačnímu fondu Kometa. Postupně
tak hejtman Michal Hašek, místostarosta Jan Grois a manažer klubu HC
Orli Znojmo Petr Veselý navštívili
Dětské centrum Znojmo, Dětské oddělení Nemocnice Znojmo a Domov
pro seniory U Lesíka ve Znojmě, aby
nejen pozdravili zdejší ředitele, ale také
aby předali každému symbolický šek
na 50 000 korun.
„Rád bych ještě poděkoval hejtmanovi Michalu Haškovi, znojemským
Orlům i brněnské Kometě za to, že se
nám podařilo domluvit jedinečné hokejové utkání, které přineslo nejen krásný

STALO SE
SOUSTRAST DO BRUSELU
Černý prapor vlál na budově Městského úřadu ve Znojmě i na budově Jihomoravského kraje. Obě
instituce se připojily k vyjádření
soustrasti pozůstalým po bombových útocích v Bruselu, kde na letišti a v metru umírali lidé. Teroristický útok ostře odsoudil starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel a za celý
kraj také hejtman Michal Hašek,
který v den útoku (22. března)
přijel do Znojma na plánovanou
návštěvu.
V LÁZNÍCH MĚNILI NÁDRŽ
V Městských lázních byl na tři dny
zastaven provoz. Důvodem byla
výměna kondenzační nádrže,
která je součástí parního topení
v celé budově. Výměna nádrže
stála Správu nemovitostí města
Znojma 31 000 korun.

 Šek pro Dětské oddělení Nemocnice Znojmo předali hejtman Michal Hašek, místostarosta Jan Grois, manažer klubu HC Orli Znojmo Petr Veselý a ředitel Nemocnice Znojmo Miroslav Kavka. 
Foto: Archiv ZL

sportovní zážitek fanouškům, ale také
nemalé peníze, které putují tam, kde
jsou nejvíc potřeba,“ řekl místostarosta

Jan Grois. Zápas byl také součástí letošních oslav 790. let od povýšení Znojma
na královské město. 
zp

„Ještě letos začneme se stavbou obchvatu,“
potvrdil ve Znojmě ministr dopravy
Na pracovní jednání s vedením
města přijel do Znojma ministr dopravy Dan Ťok. Hlavním tématem byl
znojemský obchvat.
Na stavbu části obchvatu od kasárenské křižovatky po únanovskou
křižovatku je nyní vybírán zhotovitel.
„Ještě letos začneme se stavbou obchvatu,“ potvrdil ministr Dan Ťok.
Vyjádřil se i k nedávnému rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který
označil trasu znojemského obchvatu
za neplatnou z důvodu neexistence
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Je to věc, která nás trápí,
neboť nám takové rozhodnutí může
zablokovat i plánovanou stavbu I/52
v Mikulově,“ řekl a dodal: „Ono odůvodnění se nám zdá zvláštní. Pracujeme-li totiž na katastrálním území
města Znojma a vše je zde v pořádku,
tak zrušit další řízení proto, že nejsou
platné Zásady územního rozvoje, tedy
zásady nadřazené, krajské, nám přijde
minimálně zvláštní.“
Podobně to vidí i starosta. „Čekáme pořád na písemné odůvodnění
soudu, na základě kterého bychom
mohli podat kasační stížnost, kterou samozřejmě zvažujeme. Pokud
tu máme obchvat, který je celá léta
zanesen v našem platném územním
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 Ministr dopravy Dan Ťok. Foto: Archiv ZL

plánu, pak nám připadá opravdu nestandardní, že soud rozhodl tak, jak
rozhodl,“ dodal starosta Gabrhel. „Ministr Ťok navíc jednoznačně potvrdil,
že neexistuje jiná alternativa k našemu
obchvatu, než je ta městská, jak se nám
tu snaží podsouvat odpůrci současného obchvatu,“ dodal Gabrhel.
Ministr Ťok mluvil i o dalších stavbách. Již letos ŘSD zahájí stavbu kru-

hového objezdu na Dyjské křižovatce,
která přispěje ke zvýšení bezpečnosti
na trase Znojmo–Brno. „Jednali jsme
také o nutnosti vybudování kruhového
objezdu na křižovatce ulice Pražská
a Přímětické, který by zvýšil bezpečnost na hlavním tahu městem,“ doplnil
Gabrhel.
Hovořilo se i o železničním napojení Znojma na Brno. „Preferujeme dokončení modernizace tratě
Znojmo–Břeclav a následné napojení
na Brno. Po opravách by tato trasa
měla být rychlejší, než pokud bychom
zkapacitňovali trasu přímého napojení
Znojma s Brnem,“ uvedl ministr Ťok.
Na trati Znojmo–Břeclav by mělo
dojít ke zvýšení rychlosti ze současných 80 km/h na 120 km/h. Cesta
ze Znojma do Břeclavi by poté měla
trvat 56 min. Dalších 25 minut zabere
cesta do Brna. Dle slov ministra se
uvažuje i o přímých spojích ze Znojma
do Brna, aby cestující nemuseli přestupovat. „S touto variantou, která
je reálná a která určitě zvýší komfort
cestování na jižní Moravě, jsme spokojení,“ doplnil starosta Gabrhel.
Modernizace tratě by měla být
hotová na přelomu let 2018/2019. Již
letos je na ni vyčleněna jedna miliarda
korun. 
zp

ZLATÝ ERB PODRUHÉ
ZA NEJLEPŠÍ STRÁNKY
Znojmo si po roce opět odvezlo
druhé místo z krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové
stránky a elektronické služby obcí
a měst. Letos jsou stránky města
www.znojmocity.cz provázány se
speciálním webem - www.znojmo790.cz, odkazujícím na založení
Znojma. Další novinkou na webu
je rozšířená služba Hospodaření
pod lupou, kde najdou zájemci
například rozpočet města, jeho
transparentní účet a další.
ZNOJMO JE MĚSTEM
STUDENTŮ
Ve Znojmě navštěvuje více než
4000 studentů sedm středních
škol a učilišť. Pracovníky Jihomoravského muzea ve Znojmě
zajímalo, jak dobře znají své studentské město, a proto v rámci
projektu Poznáváme Znojmo aneb
790 let královského města připravili výstavu ukazující proměny
Znojma napříč staletími. Od poloviny ledna do poloviny března
putovala po všech znojemských
středních školách. Nakolik mají
mladí lidé zájem o historii města,
napoví také výsledky soutěže,
do které se mohli zapojit do konce
března.
DEVATENÁCTÝM
SE STAL AMPELOS
Spolek VOC Znojmo, který se podílí na mnoha kulturních akcích
pro veřejnost, mezi sebe přivítal
nového člena. Devatenáctým členem nejstaršího spolku vín originální certifikace se stalo vinařství
AMPELOS.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY budou
speciálem k Májovým slavnostem. Vyjdou 28. dubna, uzávěrka
je 18. dubna.
POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé
Znojma čas na zaplacení poplatků
za odpad. Částka je stejná jako
v minulém roce. Za osobu je vybírán poplatek 400 korun, který
lze uhradit na pokladně v podatelně Městského úřadu Znojmo,
Obroková 12.
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne
ve středu 4. května ve 12.00 hodin.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
15. 4. od 10.15 do 13.45. DERFLICE:
Domácnosti, provozy a zařízení
napájené z trafostanice TS Derflice
obec (č. 620296).
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná, se kterou je třeba se předem na zápůjčce domluvit na tel.: 721 505 910.
INZERCE V LISTECH
I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete podat jak komerční, tak řádkovou inzerci. Řádkovou inzerci si
mohou podat pouze soukromé
osoby.
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv
pracovní místo nebo brigádu,
mají možnost v LISTECH inzerovat vždy zdarma!
Ceník a veškeré informace ke komerční a soukromé inzerci jsou
uveřejněny na www.znojmocity.cz
nebo je získ áte na e -mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J.
Janského, tel.: 515 215 563) Po–
Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel.: 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Nejlepší práce dětí vystaví na cestě
První jarní den si několik dětí odneslo z radnice ocenění za své práce
ve výtvarné soutěži, která je součástí
oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město. Nyní míří
oceněné práce na výstavu.
„Tématem výtvarné soutěže pro
děti z mateřských a základních škol
byla rotunda a znojemský hrad, které
v měsíci březnu, kdy byla soutěž vypsána, symbolizují ve speciálním kalendáři akcí 11. století, tedy období výstavby
obou našich významných památek,“
uvedl místostarosta Znojma Jan Grois,
který společně s vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisou Krátkou předával ocenění.
Porota vyhodnotila z 222 zaslaných obrázků 23 nejlepších. Ty budou
společně s dalšími čtyřmi, které porotu
zaujaly, ale na ocenění nedosáhly, vystaveny až do 29. května symbolicky

 Místostarosta Jan Grois a ocenění výtvarníci. 

na Jižní přístupové cestě, vstupní bráně
k rotundě a znojemskému hradu. Ná-

Foto: Archiv ZL

vštěvníci památek tak dostanou pěkný
bonus.
zp, lp

Zásluhou lidí předčil výtěžek
Kabelkománie veškerá očekávání
První Kabelkománie, která pomáhala Nadaci pro dárce kostí dřeně,
vydělala sumu, se kterou nepočítala
ani hlavní organizátorka akce Iveta
Hlobilová. Díky velké štědrosti lidí
bylo Nadačnímu fondu pro dárce
kostní dřeně zasláno 86 676 korun!
K celkové částce je třeba přičíst
ještě 1100 korun z dražby kabelky,
kterou věnovala vedoucí Chráněných
dílen ve Znojmě Jana Puchegger Chadalíková. Do kabelky vložila vlastní
příběh o nelehké životní zkušenosti
a pomoci druhých.
Mnohé dámy, které v rámci Znojemských Velikonoc přišly do stanu
Kabelkománie na Horním náměstí, si
kabelky za symbolické ceny nejen koupily, ale také další k prodeji přinášely.
Vzhledem k tomu, že obrovské množství kabelek se prodalo hned v první
den, byl přísun nového zboží skoro
záchranou, která ale ve výsledku určitě

 Vína, darovaná vinaři z VOC Znojmo,
mají speciální etiketu. 
Foto: VOC Znojmo

zvýšila konečnou sumu. Mnozí kupující také vhodili do zapečetěné kasičky
mnohem více peněz, než kabelka stála,
a někteří dokonce cíleně přišli peníze

darovat, jen aby podpořili dobrou věc
a pomohli tak nemocným.
Kabelkománie je součástí kampaně Znojemsko na dřeň, založené
Ivetou Hlobilovou právě na podporu
dárcovství. Výrazně ji podpořil také
vinařský Spolek VOC Znojmo. „Kampani jsme darovali 100 lahví našich
vín, které se začaly prodávat už na Gastroshow ve Znojemské Besedě v rámci
Znojemských Velikonoc, ale prodávat
se budou tato vína i na dalších místech.
Výtěžek z prodeje půjde opět Nadaci
pro transplantace kostní dřeně. Věřím, že se podaří vybrat co nejvíce
peněz,“ říká předseda Spolku František
Koudela.
Poděkování za nemalou pomoc
při přípravě Kabelkománie ale vedle
vinařů z VOC patří městu Znojmu,
Znojemské Besedě, Freeportu, Agentuře Bravissimo, firmě Nevoga a znojemským boxerům. 
lp

Projděte se střevem. Nepodceníte prevenci
Lidé ve Znojmě dostanou jedinečnou šanci projít se tlustým střevem. S orientací jim pomohou průvodci a zdravotní sestřičky.
Akce s názvem Střevo tour probíhá po celé republice a do Znojma
dorazí 20. května. V areálu nemocnice bude od 9.00 do 16.00 hodin
umístěna nafukovací maketa tlusté-

ho střeva, kterou bude možné projít a prohlédnout si důležitý orgán
zevnitř. Zájemci uvidí nejen zdravou
sliznici, ale také choroby, které tlusté
střevo nejčastěji postihují. Maketou budou provázet zdravotní sestry
z oddělení gastroenterologie a zkušení průvodci, kteří jsou připraveni
odpovídat na dotazy. Navíc každý

návštěvník dostane test na okultní
krvácení, díky kterému může rychle
odhalit skryté krvácení.
Na preventivní akci onkologického onemocnění, ve kterém má Česko
smutné prvenství, zvou veřejnost Projekt Zdravý kraj, Nemocnice Znojmo,
Zdravé město Znojmo a sdružení Onkomaják. 
lp
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Týden pro rodinu přinese Oslavte s miliardou
zábavu a novinku
lidí Den Země
Potřetí zve město Znojmo veřejnost na celorepublikovou akci
s názvem Týden pro rodinu. Připadá na 9.–15. května. Letošní motto
je: Táta, máma, holka, kluk – rodina
nám není fuk.
A rodina určitě „fuk“ není mnoha
organizátorům v čele s městem Znojmem, kteří společně připravili sedmidenní program plný zábavy, soutěží,
her, výstav a besed zaměřených na společné aktivity rodinných příslušníků
v duchu podpory hodnoty významu
rodiny v dnešní době.
V rámci Týdne pro rodinu připravilo Středisko volného času (bývalé
DDM) novinku DIAMANTBRANÍ.
Konat se bude 14. května od 10.00
do 17.00 v areálu SVČ na Sokolské
ulici a v těsném okolí.
„Diamantbraní nahrazuje předchozí Modelbraní, ale milovníci modelů rozhodně nepřijdou zkrátka. Máme
pro ně připravenou modulovou železniční trať i soutěže modelářů, ale
také filatelistů, výtvarníků a keramiků,“ uvedl Jan Alexa, zástupce ředitelky SVČ Znojmo, a dodal: „Naším
cílem je připravit příjemně strávený
den pro celou rodinu. Lidem představíme naše kroužky a činnosti a mohou se těšit na výstavu rukodělných

kroužků, workshopy, vystavená auta,
malování na obličej, atrakce pro děti,
radioamatéry, ochutnávku místních
gastroproduktů a limonád i oblíbenou
autogramiádu hokejistů a dalších znojemských sportovců.“
Vystavena bude technika uniformovaných složek a ještě jedna novinka,
kterou bude fotokoutek, ve kterém
si zájemci budou moci pořídit třeba
společné rodinné foto.
„Středisko má v současnosti
2 500 členů, mezi kterými také ve třech
kategoriích oceníme ty nejlepší členy,“
doplnil informace Jan Alexa, podle
kterého se rozhodně nikdo nudit nebude.
Týden pro rodinu bude ve Znojmě zakončen sportovně-kulturním
odpolednem BAVÍ SE CELÁ RODINA. Připraveno je na neděli 15. května od 13.00 do 17.00 hod. v Centru
volnočasových aktivit Stará Vodárna
(U Obří hlavy, Znojmo). Akce v Týdnu
rodiny jsou zdarma.
V době vydání LISTŮ se celý
program finalizoval a zveřejněn bude
na přelomu dubna a května na www.
znojmocity.cz. V tištěné podobě jej
bude možné vidět na jednotlivých budovách MěÚ Znojmo, dalších institucích a organizacích. 
lp

Městské lesy Znojmo po roce
přivítají návštěvníky na Dni Země.
Mezinárodní svátek věnovaný Zemi,
který se každoročně koná 22. dubna,
pojaly jako zábavně edukační oslavu
přírody v mnoha jejích podobách.
Příspěvková organizace města připravila společně s partnery a městem
Znojmem bohatý ekologicky motivovaný program pro všechny zájemce
bez rozdílu věku.
V Beach Clubu u Louckého kláštera budou od 9.00 do 13.00 hodin vítáni
žáci a studenti místních škol, aby se
k nim od 15.00 do 18.00 hodin přidala
široká veřejnost.
Mladí lidé školou povinní se mohou těšit na mobilní planetárium, edukační show Smokeman zasahuje, prezentaci lesnictví, chov a ukázku ryb.
Seznámí se s vodním hospodářstvím,
bylinkářkou, chovatelem drobného
zvířectva i koní, sokolníkem, včelařem
i vinařem.
Odpolední program od 15.00 hodin navíc obohatí příchozím malování

Žáci základní umělecké školy
vytvořily vlajku Dne Země.
Znázorňuje Zemi a čtyři živly
– oheň, vzduch, vodu a zemi.

na obličej, ukázka práce služebního psa,
přehlídka loveckých psů, jízda na koni,
tvořivé dílničky a zábavná zóna pro
děti. Chybět nemůže ani opékání špekáčků a děti, které přijdou v masce inspirované přírodou, dostanou špekáček
zdarma.
Den Země slaví víc jak miliarda
lidí na světe bez ohledu na původ, víru
či národnost. Můžete se k nim v pátek
22. dubna v Beach Clubu u Louckého
kláštera přidat i vy. 
lp

Rodina Okurkova radí:
tříděný odpad poslouží dále
V předchozím vydání Rodina Okurkova poukázala na problematiku černých skládek a nabádala k tomu, abychom odpad vyhazovali do popelnice
a na sběrný dvůr, nikoliv na zem. Ale
dáváme odpad do té správné popelnice? A proč na tom tolik záleží?
Odpověď je jednoduchá: vytříděný odpad můžeme znovu použít, čímž
šetříme naše životní prostředí i naše peněženky. Průměrně vyprodukuje každý
Znojmák za jeden rok 365,5 kg odpadů, které vysype do popelnice, doveze

 Tříděním odpadu šetříme přírodu.

na sběrný dvůr nebo na kompostárnu.
To znamená, že vyprodukuje průměrně
kilo odpadu za den.
Nejvíce vyprodukujeme komunálního odpadu (173 kg), velkoobjemového odpadu (62 kg), tříděného odpadu
(48 kg) a bioodpadu (50 kg). Tříděný
odpad a bioodpad, dohromady tedy
100 kg odpadu, můžeme znovu zužitkovat. Jeden příklad za všechny – bioodpady nekončí na skládce, ale po zpracování v kompostárně v Únanově mají
Znojmáci možnost si výsledný kompost
zdarma odebrat.
Správné třídění odpadu, které je
efektivní a úsporné, je navíc jedním
z důvodů, proč radnice přistoupila před
dvěma lety ke snížení poplatku za odpad
na 400 korun. „Rád bych zdůraznil, že
snížení poplatku za svoz odpadu má
hlavně motivační charakter. Čím víc
budou Znojmáci třídit, tím je systém levnější a my tak můžeme poplatek snižovat,“ vysvětloval před dvěma lety starosta
Vlastimil Gabrhel. Více info na www.
rodinaokurkova.cz. 
zp

Vyšlápněte si do práce na kole
Pošesté se město Znojmo ve spolupráci se zájmovým sdružením
Cyklo Klub Kučera zúčastní projektu
Do práce na kole.
Motto letošního ročníku – Je tisíc
důvodů, proč jezdit Do práce na kole –
zdůrazňuje pozitivní dopady každodenního pohybu na lidské zdraví, kondici,
ale i životní styl a město jako celek.
Zapojit se může kdokoliv, kdo sestaví tým o minimálně dvou a ma-

ximálně pěti členech a během května bude co nejčastěji jezdit do práce
na kole (anebo chodit či běhat). Registrace jsou otevřené do 30. dubna
na www.dopracenakole.cz.
Každý účastník dostane kvalitní
designové tričko z bio bavlny a další motivační dárky. V rámci kampaně se soutěží také o ceny v kategoriích pravidelnost, výkonnost,
kreativita nebo cykloopatření. Nově
se do soutěže mohou zapojit i běžci,
chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři. Podrobnosti
na www.dopracenakole.cz. 
lp
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Na podporu jazykového vzdělávání
šlo vloni přes 850 000 korun
Vloni investovalo město Znojmo
do jazykového vzdělávání přes 850 000
korun, dobře si vědomo, že znalost alespoň jednoho cizího jazyka je dnes pro
uplatnění na trhu práce téměř nutností.
I proto se znojemská radnice v rámci
projektu Kolumbus a jeho části Znojmo
mluví anglicky zaměřuje na podporu jazykového vzdělávání na všech úrovních.
A pokračovat bude i letos.
Jazykové kompetence získávají
ve Znojmě už ti nejmenší. Do projektu
Kolumbus se zapojilo všech šest znojemských základních škol, které díky mimořádným příspěvkům města mohly výuku
cizích jazyků, většinou
angličtiny a němčiny,
rozšířit a zkvalitnit.
Nakupovaly učebnice, pracovní sešity,
cizojazyčné časopisy, výukové materiály k interaktivním tabulím, slovníky či
gramatické karty. Výjimkou nejsou ani
hodiny s rodilým mluvčím, díky kterým
se zvyšuje komunikační dovednost žáků
a odbourává se jejich ostych při používání cizího jazyka. Některé školy pořádají
i jazykové kroužky pro své žáky. Celkem
šlo v roce 2015 na podporu výuky jazyků
na základních školách 701 000 korun.

Zvýšit si svou jazykovou vybavenost,
aniž by je to stálo jedinou korunu, mohou také studenti základních, středních
a vysokých škol a čerství absolventi, kteří mají trvalý pobyt ve Znojmě a jeho
městských částech. V rámci projektu
Znojmo mluví anglicky jim totiž radnice
při splnění ostatních kritérií, kterým je
například dosažená úroveň jazykové
zkoušky, hradí úspěšné složení certifikátu z angličtiny a němčiny. Vloni této
možnosti využilo 67 studentů a absolventů, přičemž radnice jim uhradila
úspěšně složené zkoušky v celkové výši
158 000 korun. Certifikátům dominovala angličtina (79 %),
zbylých 21 % certifikátů bylo z jazyka německého. Do statistiky se naplno projevil
fakt, že radnice proplácí i zkoušky z angličtiny žákům základních škol.
Podporovat bude znojemská radnice jazykové vzdělávání i letos. Pokračuje proplácení úspěšně složených
jazykových zkoušek, stejně jako podpora jazykového vzdělávání na základních školách. Letošní rozpočet počítá
s podporou základních škol ve výši
700 000 korun. 
zp

Za němčinu na Maltu
Studenti GPOA Znojmo se mohou v této soutěži umístili na 154. místě ze
pyšnit úspěchy v mezinárodních i ce- 479 škol zemí EU.
lostátních soutěžích v cizích jazycích.
Škola dále organizuje různé jazyStudent 8. ročníku gymnázia kové zkoušky. Již v květnu budou moci
Duc Anh Dao dlouhodobě sbírá ceny její studenti, ale i jiní zájemci z řad
na předních místech v konverzačních veřejnosti, skládat přímo ve Znojmě
soutěžích v němčině. Letos k nim již státní jazykové zkoušky úrovně B1
stačil přidat 3. místo v celorepublikové a B2 z angličtiny a němčiny. 
lp
soutěži Němčinář roku. Za vynikající umístění získal pobyt
na Maltě spojený s intenzivním
jazykovým kurzem.
A za úspěch lze označit
i 122. místo Elišky Faragové, která v mezinárodní soutěži Angličtinář roku stanula
na startovní čáře s neuvěřitelnými jedenácti tisíci studenty.
Studenti GPOA se celkově letos  Duc Anh Dao a Eliška Faragová.  Foto: Archiv GPOA

Veronika bodovala v němčině
Studenti hotelových škol z celé republiky spolu zápolili v náročné konverzační soutěži.
Ta je zaměřena na hotelový provoz
a cestovní ruch. Ve čtyřech světových jazycích zde tradičně soutěží desítka hotelových škol. Letošní, již osmnáctý ročník

proběhl v Českém Těšíně. Střední školu
na Přímětické ve Znojmě reprezentovali
Veronika Sobotková, Annette Bedřichová, Vladimír Doležal a Filip Chlubna.
Nejlépe si v prestižním jazykovém klání
vedla Veronika Sobotková, která získala
v němčině pěkné třetí místo. 
kk, lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
Restaurace Na Věčnosti
hledá ČÍŠNÍKY/ČÍŠNICE.
Nástup možný od dubna.
Zájemci se mohou domluvit
na telefonním čísle 775 939 898.
Přijmu zodpovědného VRCHNÍHO
do restaurace ve Vranově nad Dyjí
(květen až říjen). Tel: 777 555 611.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
hledá na zříceninu hradu Cornštejn
v období od 28. 5. do 29. 9. 2016
PRŮVODCE, POKLADNÍ, NOČNÍ
VRÁTNÉ na HPP a DPČ.
Vaše žádosti posílejte na e-mail:
zapletalova@znojmuz.cz,
případně se informujte

na tel.: 515 282 216 (paní
Zapletalová) do 15. dubna 2016.
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
hledá na zástupy NOČNÍHO
VRÁTNÉHO do Domu umění
na DPČ. Vaše žádosti posílejte
na e-mail: zapletalova@znojmuz.
cz, případně se informujte na tel.:
515 282 216 (paní Zapletalová).
Agentura Sluníčko
hledá na letní brigádu
ANIMATORKY/
CHŮVIČKY
do dětského koutku
obchodního centra Freeport.
Nutná znalost němčiny!
Životopisy spolu s vaší fotografií
posílejte na softplay@email.cz

TAMURA EUROPE LIMITED
rozšiřuje výrobu v roce 2016
hledáme nové kolegy/ně na pozici

DĚLNÍK
nástup možný ihned
nabízíme:
– hlavní pracovní poměr
– nástupní mzda 13.250,-Kč, navíjení/svařování 15.000 Kč
– reálná možnost mzdového postupu
– v závislosti na dovednostech možná výše mzdy
na pozici dělník až 21.500 Kč
– dovolená nad rámec zákona
– platné příplatky dle Zákoníku práce
– moderní, příjemné pracovní prostředí
A další benefity, jako dotované stravování, ceny kávy a čaje,
příplatky za práci na odpolední směně,
příspěvek na cestovné (při práci: sobota, neděle, svátky, noc).
Možnost vzdělávání a získání profesních průkazů, firemní akce
Životopis posílejte na prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.
Personální oddělení tel.: 515 284 746, 778 477 612.
Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstnance.

ILLEGAL BAR ZNOJMO
přijme pro sezónu 2016 brigádníky
na pozici ČÍŠNÍK/ČÍŠNICE.
Kontakt: 775 989 722,
restaurace@illegalznojmo.cz

PRÁCE V RAKOUSKU
Truhlář, svářeč, instalatér,
elektrikář, zámečník, lakýrník
Tischler, Schweisser, Installateur,
Elektriker, Schlosser, Lackierer
A-JOBS GsmH
oﬃce@austiranjobs.at
+43/7262/57849
Více informací o jednotlivých
nabídkách na www.austrianjobs.at
Stavební klempíř
Bauspengler
Zwang Ges.m.b.H.
Mistelbach buero@zwang.at
+43/2288/2293
Adelheid Zwang
Zkušenosti ze staveb, ŘP B.
Klempířské práce, ploché střechy.
Plný úvazek 38,5 hod./týdně, min.
mzda 2.043,33 EUR/měs. brutto +
možné příplatky.
Výpomoc na stavbě
Bauhelfer

Ing. Franz Leitner GmbH
petra.biebl@leitner-melk.at
+43/2752/52551-0
Frau Biebl
Praxe, velmi dobrá znalost NJ, ŘP B.
Nástup ihned.
Min. mzda dle KS 11,45 EUR/hod.
brutto.
Řidič nákladního vozu
LKW Chauﬀeur
LEIDENFROST-pool GmbH
Eggenburg
rotter@leidenfrost.at
+43/2984/2689
Reinhard Rotter
ŘP CE/C95+nakladač, dobrá znalost
NJ.
Stálé pracovní místo, 40 hod. týdně,
mzda od 9,62 EUR/hod. brutto.
Kadeřník/ce
Friseur/in
Friseur Babinsky e.U.
Hollabrunn
oﬃce@friseurbabinsky.at
+43/676/84902312
Vyučení v oboru, profesní
zkušenosti, komunikativnost,
kreativita.
Částečný úvazek v pobočce
v Hollabrunnu. Mzda při plném
úvazku od 1.325 EUR/měs. brutto.

Hledáte práci? Chcete změnu?
Kariérové poradenství ZDARMA ve Znojmě
Domluvte si osobní konzultaci ještě dnes.
Kontaktujte Mgr. Kateřinu Geislerovou na
T: 727 969 592; E: znojmo@vzdelavanivsem.cz

www.vzdelavanivsem.cz
Správa nemovitostí města Znojma
nabízí tři volná pracovní místa na pozici

PLAVČÍK

PP na dobu určitou od 1. července do 31. srpna 2016,
pracovní doba nepravidelná.
Minimální požadované vzdělání:
osvědčení (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).
Mzda 12 400 korun + příplatky.
Životopisy zasílejte Františku Svobodovi
na lazneznojmo@snznojmo.cz, tel.: 736 656 684.
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Ukažte svým přátelům naše krásné Znojmo.

Zahájení rekreační sezóny je za dveřmi
Nezadržitelně se blíží jedno z nejoblíbenějších období v roce – čas
dovolených, odpočinku, příjemných
výletů, zábavy a setkání s přáteli.
Ve Znojmě a okolí se postupně
otevírají památky. Finišuje se s úklidem i s drobnými opravami, aby bylo
vše připraveno na příchod návštěvníků
nové turistické sezóny.
Nejen Znojmáci nemalou část
volna rádi tráví u vody na Vranově
a Bítově, a tak se v těchto turisty oblíbených destinacích každoročně pečlivě
připravují na své návštěvníky.
Poprvé je v tomto roce přivítají
o víkendu 22.–24. dubna, kdy bude
na Vranovsku a Bítovsku slavnostně
zahájena nová rekreační sezóna.
Každoročně láká stále více hostů,
a tak veřejnosti nabídne víkend plný
zážitků. Obce, podnikatelé i další subjekty podnikající v oblasti cestovního
ruchu připravili bohatý program.
„Pro návštěvníky budou přichystány atrakce, které byly v minulých

 Mezi největší lákadla v Bítově bude jistě patřit nový Hasičský pivovar. Rodinný minipivovar je spojen s restaurací a návštěvníci si tak mohou vychutnat pivo i jídlo v originálním
interiéru. 
Foto: Jan Meister

letech nejžádanější. Například turistický kolový vláček, zámek Vranov,
hrad Bítov, Tatra muzeum, Muzeum
motocyklů, exkurze do vodní elek-

trárny, lodní doprava a další. Kdo bude
chtít prožít víkend aktivně, ten může
navštívit lanový park, využít adrenalinové atrakce nebo se zúčastnit některé

z procházek s průvodcem v probouzející se přírodě. Návštěvníci si oblíbili
rovněž ukázky tvorby keramické dílny
a věříme, že stejně oblíbená bude nově
i expozice a výroba vitráží. Připraven
bude i cyklostánek s možností kontroly
jízdních kol nebo ochutnávka vín ze
znojemské oblasti. Akcí je daleko více
a každý návštěvník si určitě vybere,“
upřesnila Petra Matulová, pracovnice
TIC ve Vranově nad Dyjí.
Jako bonus pro návštěvníky budou o posledním dubnovém víkendu
mnohé z akcí ve zvýhodněných cenách
nebo zcela zdarma. Pro gurmány je
pak připraven v některých restauracích
výběr slavnostních menu.
Do akce se zapojí nejenom subjekty z Vranovska, NP Podyjí, Znojma, ale
například i rakouský hrad Hardegg.
Podrobnosti o celé víkendové akci
22.–24. dubna najdete na turistickém
portálu www.navstivtevranovsko.cz. Zde
zájemci naleznou i průběžný program,
který je neustále aktualizován. 
lp

DUBEN | 12. STOLETÍ
Měsíc, který cílí na propagaci města a Vinobusu
V rámci oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město
se poprvé podíváme za hranice města a necháme na Znojmo nahlédnout turisty.
„Ve 12. století bylo Znojmo centrem Moravy. A i dnes je jedním z nejvýznamnějších měst na Moravě. Je také
jednou z nevyhledávanějších turistických destinací u nás, a tak se v dubnu
zaměříme na propagaci královského
města Znojma,“ přibližuje akce, které
jsou součástí projektu Znojmo 790,
místostarosta Znojma Jan Grois.
Královské město Znojmo je známé nejen svým krásným historickým

centrem, památkami nebo krásným
panoramatem tyčícím se nad řekou
Dyjí, ale také díky svým vínům a umu
zdejších vinařů. Znojemsko je vyhlášené především bílými aromatickými víny. Skvělá vína dávají odrůdy
Sauvignon, Ryzlink rýnský, Veltlínské
zelené, výborné je také Rulandské bílé,
šedé i modré a Pálava.
Do Znojma se za vínem jezdí nejen na vinobraní, do vinného sklepa
nebo na putování, ale jako správná
vinařská destinace nabízí turistům
další služby. Dozvědět se o nich lze
nejvíce na Informačním centru VOC
Znojmo ve Vlkově věži, které slouží

nejen jako místo pro získávání informací o vinařských akcích, ale vína
zde můžete rovnou ochutnat nebo zakoupit. V nabídce dalších aktivit jsou
například i speciální prohlídky města
s degustací vín.
Horkou novinkou, která nemá
nikde v republice obdoby, je vinařský turistický autobus Vinobus VOC
Znojmo, který začal brázdit Znojemsko přesně první dubnový den. „Naším cílem je, abychom návštěvníkům
ukázali mimo krás našeho města také
vinice a okolí,“ vysvětluje místostarosta Grois.
Prezentace Znojma jako turistické
destinace však tímto nekončí. Na konci dubna se Znojmo představí v Praze
v Turistickém informačním centru
Czech Tourismu na Staroměstském
náměstí. Propagovat se tu bude nejen
Vinobus, ale také znojemské památky,
zdejší gastronomie a kultura, pivo,
přírodní krásy okolí, možnosti aktivní dovolené a v neposlední řadě
nejvýznamnější kulturní akce v čele se
Znojemským historickým vinobraním.
Pokračovat bude město i v krocích,
které nastavilo minulý rok – v přípravě
je billboardová kampaň podél dálnice

D1 a na vybraných vlakových nádražích
i na vybraných místech naší republiky.
„Královské město Znojmo a jeho okolí
je ideálním místem pro výlety a dovolenou. Přesně takovou zprávu bychom
chtěli turistům na začátku sezony předat,“ uzavírá místostarosta Jan Grois.

zp, foto Znojma: Archiv ZL
DUBEN A HISTORIE
PRŮLET 12. STOLETÍM
Znojmo hlavním městem Moravy
Ve 12. století byl znojemský hrad centrem politiky moravských Přemyslovců,
často nezávislé na politice české. Kníže
Litold se oženil s Idou, sestrou rakouského markraběte Leopolda III. Svatého,
razil na hradě vlastní denáry, pro starousedlíky na předpolí založil kostel sv.
Michala a pro nově příchozí osadníky
z Podunají a z Frank zase kostel sv.
Mikuláše. Po krátkém útlumu, způsobeném dobytím Znojma vojskem českého
knížete Vladislava II. roku 1146, zažívá
Znojmo největšího rozmachu za vlády
Litoldova vnuka Konráda III. Oty, který
nejenže s novým titulem markraběte
ovládl celou Moravu, ale dosáhl roku
1189 i na trůn v Praze. O rok později
založil pod Znojmem premonstrátské
opatství Louka.
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Překvapí je historií, přírodou, vínem a atmosférou.

Vinobus bude pokřtěn na náměstí
Turistický vinařský autobus, který
začal jezdit 1. dubna na Znojemsku,
je společným projektem vinařů sdružených do spolku VOC Znojmo.
„Vinobus je po Informačním centru ve Vlkově věži dalším projektem,
kterým bychom chtěli oživit zdejší
vinařskou turistiku. Věřím, že Vinobus
je krok správným směrem, který ocení nejen návštěvníci, ale také samotní vinaři i další provozovatelé služeb
na Znojemsku. Na projektu Vinobusu
jsme pracovali od roku 2009. Jsme proto velice rádi, že ho i díky podpoře našich partnerů můžeme konečně ukázat
veřejnosti,“ říká František Koudela,
předseda VOC Znojmo.
V rámci Festivalu vína VOC Znojmo 8. května, který je nejvýznamnější
akcí spolku VOC Znojmo, bude mož-

né vidět Vinobus přímo na Horním
náměstí. Součástí kulturního programu bude jeho slavnostní křest, kterého
se zúčastní jeho největší podporovatelé – zástupci Jihomoravského kraje,
města Znojma, Vinařského fondu ČR
a obcí Tasovice a Chvalovice. Již v loňském roce Jihomoravský kraj podpořil
nákup Vinobusu částkou 1 milion korun, ta byla použita na pořízení autobusu. Kraj také přispěje po dobu tří let
na provoz Vinobusu 300 000 korun.
Město Znojmo podpoří Vinobus v následujících třech letech vždy částkou
200 000 korun. „Znojemsko je vinařským regionem a projekt Vinobusu má
velký potenciál, jak oživit zdejší turistický ruch. Jde o službu, kterou nenabízí zatím žádné jiné město či region,
přitom má své kouzlo a jistě naláká

 Vinobusem se podíváte za dobrým moravským vínem.

spoustu návštěvníků a milovníků vína.
Znojmo, potažmo celé Znojemsko tím
na atraktivitě může jen získat,“ nechal
se již dříve slyšet starosta Vlastimil
Gabrhel.
Vinobus má kapacitu 32 míst a nosič na 20 kol, neboť trasy, po kterých
jezdí, jsou propojeny s cyklostezkami.
Cestující tak mohou kdykoliv v někte-

Foto: Archiv ZL

ré z vinařských obcí vystoupit a pokračovat v jízdě na svém kole. Pro větší
skupiny je možné si Vinobus objednat
i zvlášť. Trasy jsou upravované tak,
aby nabízely maximálně atraktivní
zastávky. Každá z nich je označena
informačním panelem. Více informací na vinobus.vocznojmo.cz nebo
na facebooku VOC Znojmo. 
lp

Vinobus bude jezdit dvěma trasami. Vždy od Vlkovy věže

 Vinobus již brázdí Znojemsko.

Foto: Archiv ZL

Trasa A – nabídne patnáct zastávek na okruhu o délce 66 kilometrů a devatenáct vinařství. Tato trasa bude v hlavní sezóně objízdná 3x denně.
Mimo sezónu Vinobus pojede vždy v pátek, v sobotu, v neděli a o svátcích.
Trasa B – nabídne pět zastávek. Na 90 kilometrů a tři vinařství se Vinobus
od 1. 4. do 16. 10. vydá vždy každý pátek.
Jízdné ve Vinobusu bude možné zakoupit jednorázové z jedné zastávky
do druhé (trasa A – 15 Kč, trasa B – 30 Kč). Zakoupit bude možné i jízdenku
na celý okruh (trasa A – 110 korun, trasa B – 90 korun). Nabízeno bude
i snížené rodinné vstupné.

V Gránicích teď najdete vlka z Červené Karkulky
V Gránicích, nedaleko Pivcova
pramene, se usadil pohádkový vlk.
Bezpečně uložen leží v posteli v chaloupce babičky Červené Karkulky.
Na známou pohádku odkazuje dřevěná chaloupka, kterou nechali
do přírody Gránic usadit Městské lesy
Znojmo. Kolemjdoucí v ní uvidí nejen
vlka, ale i Červenou Karkulku.
„Rádi bychom tímto podpořili rekreační funkci lesů Gránického údolí
a lokalitu pro návštěvníky ještě více
zatraktivnili. Věříme, že se Karkulka stane novým výletním cílem, lidé
se zvednou od monitorů a obrazovek
a vydají se do přírody. Karkulku najdete
asi deset minut za Pivcovým pramenem směrem k Citonicím. Pokud budete sledovat směrovky Pivcův pramen
a Karkulka, určitě ji neminete,“ říká
k novince Jana Gabrhelová z Městských
lesů Znojmo.

Návštěvníci Gránic si již ke Karkulce cestu našli a podle ohlasů, o které se
podělili na facebooku městských lesů,
rozhodně nelitovali. Originální nápad
se líbí.
„Inspirací nám byla dětská vzpomínka na Červenou Karkulku v Mariánských Lázních. Vždyť není nic
hezčího než umožnit i našim potomkům, aby měli stejně krásné vzpomínky
na své dětství, jako máme my. A co je
pro děti cennější, nežli čas strávený
s rodiči a třeba s pohádkovými bytostmi
na čerstvém vzduchu v přírodě,“ uvedla
Jana Gabrhelová jednu z hlavních idejí
vzniku Červené Karkulky v Gránicích.
S dekoracemi interiéru chaloupky
pomáhali studenti Základní umělecké školy ve Znojmě a při její instalaci
na pečlivě vybrané místo bylo pamatováno Lesy i na úpravu přilehlé cesty
a okolí. 
lp

 Umístění pohádkové chaloupky, která je novým cílem procházek rodičů s dětmi.

Foto: ML Znojmo
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Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM

Kdy vám pomůže
Intervenční centrum?
Intervenční centra jsou nejmladší sociální službou, která je určena osobám ohroženým domácím
násilím.
Intervenční centra pomáhají lidem ohroženým domácím násilím
formou sociálního, psychologického
a právního poradenství. Pomoc je určena lidem, v jejichž domácnosti došlo
k policejnímu vykázání, i těm, kteří se
cítí ohroženi někým ze svých blízkých
a odbornou pomoc vyhledají sami.
Domácí násilí není jen bití nebo
kopance, jedná se především o psychický útlak a potřebu moci jednoho člena rodiny nad druhým. Mívá
často také podobu sociální izolace,
kdy násilná osoba zabraňuje své oběti v běžných sociálních kontaktech.
Oběti domácího násilí mívají často,
v důsledku dlouhodobého týrání, malé
sebevědomí a agresoři v nich prohlubují pocit viny za celou situaci.
Pomoc intervenčních center musí
být dostupná v každém kraji ČR, je
bezplatná a lidé, kteří tuto službu využívají, mohou vystupovat anonymně.
Je vykonávána ambulantní, terénní
i pobytovou formou.

možnost krátkodobého pobytu
v pracovní dny
 poradenství prostřednictvím telefonu, e-mailu a chatu
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní
osobních záležitostí
 zprostředkování kontaktu s jiným
odborným pracovištěm


Průvodce není žádná
mluvící hlava
Začíná turistická sezóna, která
otevře návštěvníkům brány hradů
a zámků. Na některých je budou
vítat také studenti oboru Cestovní
ruch ze střední školy na Přímětické
ve Znojmě, kteří se připravují na své
budoucí povolání průvodců.

V Intervenčním centru Brno je
s uživateli probrána jejich situace. Pracovníci zde pomáhají odhadnout míru
rizika, které hrozí, a nabízejí možnosti
řešení. Záleží pouze na nich, jaké řešení si zvolí.
Na Znojemsku je možné využít službu v případě domácího násilí pomocí krizové nonstop linky:
739 078 078. Pracovníci Intervenčního centra Brno do Znojma dojíždějí
na detašované pracoviště: Jarošova 26,
669 02 Znojmo
Intervenční centrum Brno – Sýpka 25,
613 00 Brno, detašované pracoviště
Znojmo: Jarošova 26, 669 02 Znojmo
Krizová nonstop linka: 739 078 078
email: intervencni-centrum@spondea.cz
www: www.ic-brno.cz.

 Budoucí průvodkyně na praxi.
Foto: Archiv školy

Ú
S
Poděkování paní učitelce M
Ě
Den Země oslaví s tepláky, V
proužky a zvířaty
Y

Rádi bychom vyjádřili obrovský
dík paní učitelce Janě Stanislavové ze
Základní školy Pražská ve Znojmě
za ochotu, vstřícnost, laskavost a trpělivost. Jako asistentka pomáhá od první třídy s výukou našemu autistickému

Základní škola JUDr. Mareše
ve Znojmě se i v tomto roce připojí
k oslavám Dne Země. Žáci se mohou
těšit na barevně laděné dny.
„Oslavy Dne Země začneme Proužkovaným dnem, kdy si připomeneme
prostřednictvím výuky, že svět kolem
nás má mnoho podob, barev a vůní
a tvoří s námi jeden celek. Druhý den
bude Teplákový. V pracovním oblečení

Více informací o všech sociálních službách: www.socialnisluzby-znojemsko.cz
Radka Sovjáková,
koordinátorka KPSS

něj
í s postižením i bez
3. ročník setkání lid

–20:00 hod.
26. 4. 2016 od F.9:J.00
Curie 5, Znojmo Tém

synovi. Po dvou letech přechází paní
učitelka na jinou pozici, a i když nás
to mrzí, naše spolupráce končí. Z celého srdce jí přejeme mnoho úspěchů
a splněných přání.
rodina Stehlíkova se synem

budeme pomáhat přírodě od odpadků,
vysadíme nové rostliny, uklidíme kousek
našeho světa a ve třetí, Zvířecí den přijdeme v oblečení s motivem či obrázkem
zvířete, které je nedílnou součástí matky
Země,“ popsala originální oslavy Renata
Hubáčová, učitelka zmíněné školy. Děti
se také zúčastní interaktivního programu, který pořádají Městské lesy Znojmo
(píšeme o něm na str. 5 – pozn. red.). lp

2016

Sportovní hala,

Scénář:
9:00
9:30

atem setkání
jsou Filmové
a pohádkové
úsměvy !

První klapka - přivítání
Filmové a pohádkové scény - úkoly a role pro všechny
- workshopy (scénárista, tanečník, zpěvák, maskér)

11:30 přestávka na oběd
13:00 Filmový festival, živá hudba
15.00 Předávání cen Filmových usměváčků

uvítáme, když přijdete v převleku své oblíbené filmové či pohádkové postavy (soutěž)

Doprovodný program: • fotokoutek s Renatou Pfefferovou
• šatník na filmové a pohádkové postavy • návštěva skákacíh
o hradu
• maskérna - malování na obličej • horolezecká stěna –
Petr Halbrštat
• tvořivý koutek • výstava animací MŠ a ZŠ

0
od 18:00
do 20:0

hod.

Formy poskytované služby:
 poradenství v oblasti sociálně-právní a trestně-právní
 krizová intervence a individuální
psychologická péče

Se svými znalostmi určitě vyvrátí
i mylné smyšlení o průvodcích jako
o „mluvících hlavách“. Kromě běžných předmětů ve vyučování se musí
navíc naučit několik stránek náročných odborných textů. Díky skvělé
spolupráci školy a sociálních partnerů
mají možnost si vyzkoušet své znalosti
a dovednosti ještě před sezónou přímo
na zámku či hradu. Za praktickými informacemi se budoucí průvodci vydali
na zámek ve Vranově nad Dyjí i na bítovský hrad. Za doprovodů odborných
pracovníků si prohlédli obě památky
a v historických interiérech si vyzkoušeli odborný výklad.
Studenti cestovního ruchu musí
ovšem umět například sestavit zájezdy
nebo provozovat animační služby i organizovat další aktivity. Letos ve spolupráci s Jihomoravským muzeem připravují týdenní akci Hurá na prázdniny.
Zejména žáci mateřských a základních
škol se tak mohou těšit na zajímavý program, který bude věnován 790. výročí
založení města Znojma.
aj, lp

a další fitness programy
• těšit se můžete na tanec, eleganci, zábavu, energii, radost, eufórii a překvapení
• měření tělesného tuku a tlaku s
VZP
• konzultace s výživovým poradcem zdarma (Klára Poláková)
• slosovatelné lístky

Příspěvek 150 Kč – výtěžek poputuje na podporu svozové služby pro uživatele Denního stacionáře sv. Damiána
Další informace na: www.znojmo.charita.cz, E-mail: damian@znojmo.charita.cz, Soňa Foitová tel.: 604 294 184
Za podpory
Města Znojma
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Vyprávění staré dámy Bar plný knih
o terezínských ovečkách obsadili studenti
totiž stalo něco zlého, za rohem na ni
čekalo štěstí. Zatímco ostatní vězňové
nelidsky dřeli, ona měla štěstí, když jí
bylo svěřeno hejno hus a stádo oveček.
A právě ovečky se pro ni staly symbolem
naděje a života. Tu ale přišla další rána,
bratr s otcem byli odvezeni do Osvětimi. Zbyla si tedy už jen ona sama.
S kamarády se stejně krušným osudem strávila v táboře pět dlouhých let,
dokud ji po válce
nepřijal do vlastní rodiny jeden
táborový četník.
V jeho rodině
vyrostla, dospěla,
dostudovala a pochopila, že jí osud
nabídl druhou
šanci. Náhle se
objevil její bratr,
jenž přežil Osvětim. Našel prý její
jméno v seznamu
přeživších z Terezína,“ popisuje
 Doris Grozdanovičová se studentkou Markétou Čapounovou.
část nesmírně za
Foto: Archiv školy
jímavého vyprá„Hned v úvodu nás okouzlila svoji vění studentka Markéta Čapounová.
vitalitou. Život se jí obrátil naruby
„Přese všechny hrůzy, nespravedlpřibližně v našem věku.
nosti a křivdy, které ji provázely živoV patnácti letech ji i její židovskou tem, je ráda, že žije. Přitom nezapomíná
rodinu pohltily norimberské záko- na mrtvé rodiče a přátele. A ani na ty
ny. Přišla tak nejen o domov, ale také ovečky, které jí téměř zachránily život.
o milovanou kočku. Židům bylo zaká- Začala sbírat jejich podobizny a dnes
záno vlastnit cokoliv neživého, natož jich má na pět set. Doufejme, že ji ochrápak živého. Pod značkou U52 byla ní tak, jako tehdy v táboře, a budou
pak poslána do pracovního tábora po jejím boku dlít spousty dalších let.
v Terezíně, kde jí zemřela matka. Byla Aby se příběh a úsměv paní Grozdanoto pro ni asi nejtěžší ztráta v celém vičové šířil dál do všech koutů její miživotě. Osud pro ni ale přichystal život lované české země,“ popřála za všechny
jako z dětské knížky. Kdykoliv se jí studenty Markéta Čapounová. 
lp
Za studenty Gymnázia Karla Polesného ve Znojmě přijela v rámci
humanitně zaměřených seminářů
Doris Grozdanovičová. Energická devadesátnice z Prahy přežila
Terezín.
S mladými lidmi se podělila o peripetie svého pohnutého životního
osudu, který se nevyhnul židovským
pogromům.

 Žáci a studenti se postavili k jedné plotně. Žáci sedmých ročníků základní školy
na Pražské se setkali s budoucími kuchaři a číšníky ze střední školy na Přímětické ulici,
aby pokračovali v tradici společného vaření obou škol. Vydařená akce dostala zpětnou
vazbu od mladších žáků v podobě zájmu nejen o obor Kuchař - číšník, ale i nadšení věnovat se vaření nadále. 
lp, foto: Archiv školy

 O Literární bar byl i letos mezi studenty zájem. „Tak trochu jiný bar“ již poněkolikáté otevírá vždy v březnu škola na Přímětické ulici. 
Foto: Archiv školy

Setkáním na Literárním baru
si každoročně připomínají březen,
měsíc knihy, studenti střední školy na Přímětické ulici (SOU a SOŠ
SČMSD).
„Nejde však o obyčejné posezení.
K dobré kávě nebo nápoji z čerstvého ovoce se totiž přidává i zajímavá
kniha,“ popisuje Pavla Novosadová ze
zmíněné školy.
Nadšenci z řad studentů a češtinářů si vzájemně představují klasická
a moderní díla. Poezie byla letos zastoupena baladami K. J. Erbena, Má-

jem K. H. Máchy a prostor dostaly
i Seifertovy verše. Prózu začali studenti
předčítat renesančním Dekameronem
a skončili u počítačových, upířích
a postapokalyptických světů.
Někdo přinesl knihu značně opotřebenou, protože ji četl desetkrát a šla
z ruky do ruky i mezi kamarády. Jinému se podařilo téměř dvacítku besedujících překvapit autorem, kterého
neznal nikdo. Hlavním cílem setkání
bylo najít pro každého něco nového,
zajímavého a přínosného v dostupné
literatuře. A to se určitě povedlo.  lp

Tim

Věk: asi 10 let
Plemeno: Erdelterier. Tim je velký, čistotný a velmi hodný pes, který s dalšími
psy nemá žádný problém. Je vhodný k dětem v bytě i do rodinného domu. Má
rád lidskou společnost, miluje dlouhé procházky. Samotu v kleci snáší špatně,
proto hledáme hodné lidi, kteří ho neopustí, a on jim bude věrným přítelem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
Blanka Kolomá (Praha)

& Tomáš Sýkora (Milovice)
&
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Jana Procházková (Brno)
Luděk Čech (Brno)
Jana Kostrejová (Dobšice)

& Radek Kuldán (Šatov)

Martina Vojtová (Znojmo)

& Karel Karásek (Znojmo)

Radka Hlávková (Dyjákovičky)

& Zdeněk Zemčík (Dyjákovičky)

Tábor v angličtině
Již popáté se bude v Březníku
u Dalešické přehrady konat Summer
English Camp 2016. Jde o příjemný
téměř rodinný tábor pro zájemce od 8
do 99 let, kteří se chtějí naučit a zdokonalit v angličtině. Kdo má zájem, stačí
zavolat na tel. 737 589 041. 
lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
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 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–17.00
POZOR! 16. 4. zavřeno.

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.

Na dni učitelů se předávalo ocenění
I letos radnice odměňovala na Dni učitelů
pedagogy a pedagogické
pracovníky mateřských,
základních a středních
škol ve Znojmě.
„Cílem oceňování pedagogů je upozornit veřejnost na náročnou každodenní práci pedagogů
ve znojemských školách
a tímto oceněním dáváme
najevo, jak si vážíme jejich  Květiny a plaketu předávali Sylvě Česnekové představitelé vedení měspíle a trpělivosti při vzdě- ta – místostarostové Jan Blaha a Jan Grois a starosta Znojma Vlastimil
lávání a výchově našich Gabrhel.
Foto: Archiv ZL

Dětská scéna posílá
recitátory do Brna
Přirozenost přednesu, výběr tex- textu a kultivovanosti svého mluvetu vhodného k věku recitátora, ale ného slova.
i navázání kontaktu s diváky byly
Do krajského kola v Brně postupují
jen některé z atributů, podle kterých Robin Lipovský (ZŠ Miroslav), Natálie
hodnotila porota nejlepší dětské re- Tondlová (Kravsko), Sofie Filáková
citátory letošní 45. pře(ZŠ Pražská), Eliška
hlídky Dětské scény
Jelenová (ZŠ P. Diviše
2016.
Přímětice), Jakub KrouDo sálu Znojemtil (GPOA), Ondřej
ské Besedy se ke klání
Švanda (ZŠ nám. Rev oblastním kole sjeli
publiky) a Matěj Nešpor
žáci a studenti základ(Gymnázium Dr. K. Poních škol a víceletých
lesného). Všem účastgymnázií, aby soutěžili
níkům byly uděleny
v přednesu vybraného
listy za účast. Smyslem
textu. Prostřednictvím
přehlídky je konfrontatvořivé práce na ince různých stylů práce
terpretaci básní nebo
s dětmi v oblasti dramaprózy a své přípravy
tické výchovy a zároveň
 V recitaci uspěla i Eliška Jeveřejného vystoupení lenová ze Základní školy Pro- jde o přímou vazbu
předvedli schopnost kopa Diviše v Příměticích.
na výuku českého jazyhlubšího porozumění 
lp
Foto: Archiv ZL ka a literatury. 

Modrý koník cválá do jízdárny
Popáté bude v jízdárně Louckého
kláštera bazárek dětského oblečení,
který opět pomůže znojemské charitě
a dětem z dětského domova. Organizátoři Modrý koník a Agentura Sluníčko ho připravují na 16. dubna.
„Kromě kojeneckého oblečení, kterého je vždy nejvíce, rozšiřujeme letos nabídku
o sportovní dětské potřeby
a kočárky. Pro děti, které přijdou s rodiči, máme připravenou tradiční dětskou dílničku a chybět
nebude ani oblíbené malování na obličej. Kapacita jízdárny Louckého kláštera je velká, ale jako v předchozích ročnících počítáme s velkou účastí,“ uvedla

zástupkyně Modrého koníka Libuše
Drozdová. Neprodané věci mohou prodávající jako každý rok darovat Oblastní charitě Znojmo a dětem z Dětského
domova ve Znojmě. „Po skončení akce
tam vždy všechny věci odvážíme. Někdy se otáčíme i dvakrát. Jsem
ráda, že Modrý koník spoluorganizuje bazárky dětského
oblečení po celé republice
a takto pomáhá. Hodně nabízeného oblečení například
vypadá jako nové a může tak sloužit
dalším dětem,“ doplnila Libuše Drozdová. Bazárek se ve Znojmě koná vždy
na jaře a na podzim s podporou města
Znojma. Vstup je zdarma. 
lp

dětí,“ sdělil místostarosta
Jan Grois.
Ocenění za dlouhodobou a tvůrčí pedagogickou
činnost získala Sylva Česneková, která vyučuje již
od roku 2001 na Základní
škole Pražská. Představitelé města rovněž vyjádřili
své poděkování Růženě
Šalomonové za dlouhodobou aktivní činnost v Oblastní radě odborového
svazu pracovníků školství
Znojmo. 
tp

Pálení čarodějnic
se Slzou
V Kapucínské zahradě za Vlkovou
věží ve Znojmě se budou v sobotu
30. dubna pálit čarodějnice.
Tradiční jarní zvyk obohatili organizátoři ze Znojemské Besedy o kulturní program, který začne v 18.00 hodin zábavou pro děti. Vatra vzplane
ve 20.00 hodin a poté se mohou lidé těšit na dvojitou hudební nálož. Ve 20.30
začne koncert skupiny SLZA a ve 22.00
Jam Sassion. Vedle hlavní vatry budou
přichystané i menší ohně, u kterých
bude možné opékat špekáčky. Lidé
si je mohou přinést nebo zakoupit
na místě, stejně jako další občerstvení,
nealko pití i Znojemské pivo. Vstup je
zdarma. 
lp

Cena Ď
patří za dřeň
Cenu Ď dostala Iveta Hlobilová.
Spolunominovaní jí tleskali ve stoje.
Městské
kolo Ceny Ď,
která je poděkováním mecenášům a dobrovol n í ků m ,
co pomáhají
jiným, podruhé ve Znojmě
organizoval
R ot ar y k lub
Znojmo. Letos si ocenění podle verdiktu poroty odnesla znojemská šperkařka
Iveta Hlobilová (na snímku). Zakladatelku kampaně Znojemsko na dřeň
nominovala za její pomoc při hledání
dárců kostní dřeně Nemocnice Znojmo. Při přebírání Ceny jí tleskali lidé,
kteří stejně jako ona nezištně pomáhají
potřebným. 
lp
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VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA

Další nepromyšlený zásah
do městského urbanismu Znojma
Znojmáci se v první březnové dekádě roku 2016 dozvěděli na první
pohled úžasnou zprávu. Jihomoravský kraj začne za Kolonkou a areálem
Policie ČR na Pražské, tedy ve čtvrti
s polozapomenutým starým názvem
Mansberk, stavět novou budovu rychlé
záchranné služby a brzy i nový areál
okresní hasičské stanice. Není to žádná
novinka, informace se v této souvislosti objevily již ve volebním roce 2014.
A protože máme letos další volební
rok, na podzim budou krajské volby,
je potřeba voliče ujistit o dodrženém
slově. Je to jistě v pořádku, sliby těch,
kteří drží politickou moc, mají být
splněny. A město nový areál pro záchranku a hasičskou stanici potřebuje,
o tom není sporu.
Problém ale nastal v tom, jakým
způsobem byl proveden výběr stavebního místa a jak do rozhodování byla
zapojena občanská i odborná veřejnost
ve Znojmě. Když jsem pana starostu
Gabrhela na zasedání zastupitelstva
v prosinci 2014 žádal, aby jako krajský
zastupitel a poslanec parlamentu v jed-

spolky, ač o to
předem stavební
úřad žádaly. Hovořím s občany
z této čtvrti; nikdo z úřadu se
s nimi o tom nebavil, bojí se však
stěžovat si, co
kdyby se někdo
z mocných začal
nějakým způso Pohled na znojemský hrad z místa budoucí stanice záchranky.
bem mstít…?

Foto: Archiv jk
Znovu zdůné osobě tento záměr kraje představil razňuji, že obě instituce veřejné služby
a řádně projednal s veřejností, přislíbil, ve Znojmě mají zcela právem dostat
že se tak stane. Slib však nesplnil, pro- nové a důstojné podmínky pro svoji
jekt velmi rámcově popsaly na svých činnost a zázemí. Přesto při pohledu
stránkách pouze radniční Znojemské na územní plán Znojma a na pozemlisty.
kové vlastnictví kraje, státu a města by
Diskuse s občany, kteří v lokalitě v něm bylo možné po řádné diskusi
kolem Kolonky a na Pražské u kata- najít mnohem vhodnější lokality. Nastrálního úřadu bydlí, nebyla žádná. padají mě například městské pozemky
Proběhlo i územní řízení, ke kterému, pro v minulých dnech představenou
podle našeho názoru zcela protizá- zamýšlenou obytnou čtvrť „Pod Městkonně, zřejmě aby vše proběhlo rychle ským lesíkem“ při Přímětické a Únaa hladce, nebyly přizvány ani občanské novské ulici. Záchranka a hasiči by

odtud měli rychlý nájezd na budovaný
obchvat, a tím pádem do všech koutů
města, za lesíkem je hned okresní nemocnice, blízko jsou odtud i rychle se
rozrůstající Přímětice.
Jenže diskuse o umístění probíhala
někde daleko od Znojma, za stolem
krajských či státních úředníků, a vliv
vedení města a městské architektky byl
očividně nulový. Starý zastavovací plán
prvorepublikového starosty Mareše,
k jehož odkazu se pan starosta Gabrhel
tak rád velkými verbálními gesty hlásí,
počítal na nejvýše položeném bodě
Mansberku s pokračováním pěkné
a klidné vilové čtvrti. Za zdejší stavební parcely, které by město se státem
směnilo, by si už jen pro luxusní výhledy na znojemský hrad, Hradiště a Gránické údolí mnoho movitých kupců
rádo připlatilo. Je to velká škoda. Volební slib ČSSD bude sice splněn, ale
za cenu trvalého a hlubokého šrámu
do městského urbanismu této duchem
ryze „marešovské“ čtvrti Znojma.
Jiří Kacetl, zastupitel
(Starostové a nezávislí/Pro Znojmo)

VYJÁDŘENÍ STAROSTY MĚSTA

Nová základna záchranky a hasičů
bude zachraňovat životy
Na úvod bych rád řekl, že jsem
velmi rád, že se ve Znojmě podaří realizovat integrovaný model, kdy
na jednom místě bude působit Policie
České republiky, Hasičský záchranný
sbor a Zdravotnická záchranná služba.
V celém Jihomoravském kraji se bude
jednat teprve o druhé takové zařízení
a na to jsem velice pyšný. Každý, kdo
se občas setká s policisty, hasiči nebo
záchranáři, slyší, jak je důležité, aby
tyto složky spolu dobře, rychle a efektivně komunikovaly a aby se na místo
nehody, požáru nebo incidentu dostaly
včas. I pro mě jako starostu města je
bezpečnost a zdraví občanů to nejdůležitější. Nezapomínejme také, že hasiče,
záchranku a policisty nepotřebují jen
obyvatelé Znojma, ale celého regionu. I proto je zcela zásadní, aby měli
výhodnou polohu. Ulice Pražská, kde
budou všechny tyto tři složky sídlit, je
hlavní znojemskou komunikací, díky
které budou moci nejen rychle zasahovat v městě jako takovém, ale i v celém

 Vizualizace nedávno zahájené stavby výjezdní stanice Zdravotnické záchranné služby
JMK ve Znojmě, kdy na jednom místě bude Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor
a Zdravotnická záchranná služba. Půjde o druhé takové zařízení v celém Jihomoravském
kraji.

spádovém území se 113 000 obyvateli.
A teď ještě pár faktů, které bych rád
uvedl. Objekty Hasičského záchranného sboru a Zdravotní záchranné služby
Jihomoravského kraje budou situovány dosud v uzavřeném areálu ve vlastnictví státu, respektive Ministerstva

vnitra. Areál byl donedávna využíván
policií a jako takový byl v územním
plánu platném od roku 2000 do roku
2014 vymezen jako plocha speciální.
V novém územním plánu je tato lokalita zařazena do ploch veřejné vybavenosti. Takto označené plochy mohou

být využity pro stavby a zařízení občanské vybavenosti veřejného charakteru, tj. pro školství, zdravotnictví,
sociální péči, kulturu, veřejnou správu,
pohřebnictví, ochranu obyvatelstva,
armádu nebo vězeňství. Výstavba rodinných domů tu tedy není možná.
Kdežto umístění staveb sloužící hasičům a zdravotní záchranné službě je
v souladu s územním plánem. Pokud
se mám vyjádřit ještě k tomu, zda proběhla, či neproběhla veřejná diskuse,
opět to krátce vysvětlím. Návrh nového územního plánu byl projednáván
nejen s dotčenými orgány, ale i s veřejností. Každý měl možnost se s tímto dokumentem seznámit, každý měl
právo podat k němu připomínky. Ze
strany občanů bydlících v dotčeném
území ani ze strany odborné veřejnosti
nebyly podány k navrženému využití
žádné připomínky.


Ing. Vlastimil Gabrhel

starosta města Znojma
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.
cz, www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–So 10.00–17.00,
Ne 13.00–16.00, květen Po–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 282 211, 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: 2. května až 30. září
Út–Ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Út–Ne 10.00–12.30,
13.00–16.00, květen Po–Ne 9.00–17.00.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211, 515 222 311,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: 30. dubna až 2. října
Út–Ne 9.00–17.00 za příznivých
klimatických podmínek!
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00, květen až září také
So–Ne. Stálé expozice: Živá
a neživá příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Sbírka orientálních zbraní,
Pravěcí zemědělci – nová expozice
archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré
umění Znojemska, Mince zemí
Koruny české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,

tel.: 515 282 211, 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno po domluvě květen až září.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: 28. května až 29. září
Po–Ne 9.00–17.00 (poslední
prohlídka hodinu před zavírací
dobou).
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: duben až říjen Út–Ne
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00, květen až červen
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00,
Ne 10.00–17.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
Otevřeno: TIC duben Út–So
9.00–16.00, květen až září Po–Ne
9.00–16.00. Jižní příst. cesta duben
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00,
květen až září Po–Čt, Ne 9.00–21.00,
Pá, So 9.00–23.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz
Otevřeno: duben Pá, So a svátky
10.00–18.00, Ne 10.00–15.00,
květen až září Po–Čt 10.00–18.00,
Pá–So 9.00–19.00, Ne 9.00–15.00
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: květen až červen So, Ne
a svátky 9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo,
tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
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: maixnerova@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.
20. 4. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie o jednom
hypochondrovi, mladé lásce
a chamtivé manželce v podání
Divadelního spolku Rotunda. 19.00.
21. 4. NEBE NA ZEMI
Voskovec a Werich. Uvádí Divadelní
studio Martiny Výhodové. 18.00.
26.–28. 4. HUGO Z HOR
Autorská pohádka. Předplatné pro
mateřské školy. Vždy 8.30, 10.15.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.
illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
26. 2.–25. 9. POKLADY
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé
a dekorační kameny pocházející
z okolí Znojma a jižní části
Českomoravské vrchoviny.
2. 3.–23. 4. ZPÁTKY
DO POHÁDKY
Dům umění – výstava šedesáti
kostýmů, rekvizit a kulis většinou
z hudebních pohádek z tvorby
Československé a České televize z let
1969–2008. Více k výstavě na str. 12.

21. 3.–29. 5. ZNOJEMSKÝ HRAD
A ROTUNDA SV. KATEŘINY
Jižní přístupová cesta – výstava
vítězných prací výtvarné soutěže
v rámci oslav 790 let Znojma.
25. 3.–10. 6. NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
– ČTVRT STOLETÍ PRO PŘÍRODU
Minoritský klášter – výstava
bilancující 25 let ochrany
přírody v národním parku,
vzniklá ve spolupráci Správy NP
a Jihomoravského muzea.
7. 4.–26. 5. POSLOVÉ JARA ANEB
ČÁPI NA FOTOGRAFIÍCH
Dům umění – fotografická výstava
vzniklá z nejlepších snímků soutěže
uspořádané Českou společností
ornitologickou v roce 2014, kdy byl čáp
v centru pozornosti jako pták roku.
29. 4.–4. 6. TAK TO VIDÍME MY –
ZUŠ ZNOJMO
Dům umění – tradiční výstava
prezentující aktuální tvorbu žáků
výtvarného oboru ZUŠ Znojmo.
3. 5.–7. 9. KAREL IV.
A JIHOZÁPADNÍ MORAVA
Znojemský hrad – výstava je součástí
celostátní připomínky narození
Karla IV. a připomene, jak se Karlova
vláda vepsala do osudů zdejší krajiny
a obyvatelstva.
3. 5.–28. 6. ČESKÉ KORUNOVAČNÍ
KLENOTY NA DOSAH
Znojemský hrad – mistrovské
repliky českých korunovačních
klenotů a další exponáty vztahující
se k životu a vládě Karla IV. Repliky
vytvořil jeden z nejlepších českých
i evropských zlatníků současnosti
Jiří Urban.

KONCERTY
15. 4. PAVEL „ŽALMAN“
LOHOTKA: SEDMDESÁT JAR
Městské divadlo Znojmo – koncert
mapující tvorbu ikony českého folku.
19.00.
19. 4. MUZIKOTERAPIE
Centrum Vodárna – relaxaci vede Jiří
Výmola, pokračování 3. 5. 19.00–20.30.
22. 4. MICHAL HRŮZA
Městské divadlo – Divadelní turné
s Kapelou Hrůzy. 19.00.
23. 4. JITKA MALCZYK
& VOJTĚCH JINDRA
Dům Na Věčnosti – současná irská
hudba. 20.30.
3. 5. KONCERT PRO
VIOLONCELLO A KLAVÍR
Znojemská Beseda – violoncellistka
Anežka Jungová a klavíristka Renata
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Ardaševová hrají díla B. Martinů,
L. Janáčka, A. Dvořáka. 19.00.
6. 5. OLDŘICH KAISER A DÁŠA
VOKATÁ
Dům Na Věčnosti - herec Oldřich
Kaiser objevil ve spojení
s Dášou Vokatou svůj rockerský
potenciál, oprášil housle a opřel se
do kytarových strun. 20.30.
13. 5. CHARITATIVNÍ KONCERT
PRO NELLU
Městské divadlo – DFS Dyjavánek
a Dětský pěvecký sbor Libohlásek
ze ZŠ nám. Republiky. Výtěžek bude
věnován Nelle Liškové, která se ocitla
v složité životní situaci. Vstupné
100 Kč. Koncert je pod záštitou
místostarosty města Znojma
Jana Groise. 18.00.

DALŠÍ AKCE
15.–16. 4. BRÁNY PAMÁTEK
DOKOŘÁN
Více na na titulní straně.
17. 4. SETKÁNI S BIOTRONIKOU
Agrodům – přednáška Tomáše
Pfeiffera. 17.00.
19. 4. POETICKÝ VEČER
V BESEDĚ
Znojemská Beseda – 11. jazzový
poetický večer Městské knihovny
ve Znojmě. Vedle skladeb
znojemských muzikantů zazní básně
Jiřího Červenky. 17.00.
19. 4. MUZIKOTERAPIE
Centrum Vodárna – relaxaci vede Jiří
Výmola, pokračování 3. 5.
19.00–20.30.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
ZNOJMO
Více na www.svcznojmo.cz
14. 4. Slavíček
21.–22. 4. Den země
29. 4.–1. 5. Šikulky na Hájence
30. 4. Čarodějnice (za Vlkovou věží)

22. 4. DEN ZEMĚ
Beach Club u Louckého kláštera
– bohatý program. Více na str. 5.
23. 4. ODEMYKÁNÍ ŘEKY DYJE
Sraz v Dobšicích u lávky v 8.45.
Více informací na str. 15 a webu
centrumvodarna2016.cz.
26. 4. ÚSMĚVY
Sportovní hala v městském parku –
3. ročník setkání lidí s postižením
i bez něj. 9.00–20.00. Více na str. 10.
30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Kapucínská zahrada za Vlkovou věží
– program na str. 12. Od 18.00.
1. 5. PRVOMÁJOVÁ
ROMANTICKÁ PROHLÍDKA
Prohlídka města s degustací vín,
pro zamilované páry zajištěn
fotograf a malá pozornost pro dámy.
Sraz u Vlkovy věže v 15.50. Více
na www.navajn.cz, tel. 602 743 301.
1. 5. PRVOMÁJOVÁ VYJÍŽĎKA
Tradiční akci pořádá Cyklo
Klub Kučera. Podrobnosti
na www.ckkznojmo.cz
1. 5. PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH
HUDEB
Kapucínská zahrada za Vlkovou
věží – pět dechových kapel z Česka
a Rakouska, moderuje Karel Hegner,
občerstvení. Vstup 100 Kč.
Od 13.00.
7. 5. PROHLÍDKA MĚSTA
S DEGUSTACÍ
Prohlídka města s degustací vín
VOC Znojmo a ochutnávkou kávy.
Akce se koná v rámci Festivalu vín
VOC Znojmo. Sraz u Vlkovy věže
v 15.50. Více na www.navajn.cz,
tel.: 602 743 301.
4.–21. 5. MÁJOVÉ SLAVNOSTI
VE ZNOJMĚ
K Májovým slavnostem vyjde 28. 4.
speciál Znojemských LISTŮ.

Souljazzový koncert Ality
Moses ve Znojmě
Ve středu 18. května v 19.00 hodin vystoupí v Hotelu Prestige americká souljazzová zpěvačka Alita Moses
(na snímku). Doprovodí ji Walter Fischbacher Trio.
Ve Znojmě se talentovaná vítězka
jazzové pěvecké soutěže Shure Montreux
zastaví v rámci turné New York City SoulJazz, se kterým přijíždí do Evropy vůbec
poprvé. Vedle Česka ji uvidí publikum
také na Slovensku, v Rakousku a Německu. Vstupenky jsou v prodeji v TIC.  lp
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NENECHTE SI UJÍT


JARNÍ BĚH

Příroda je nejlepší tělocvična
Jarní běh Gránicemi je tradiční akcí znojemského Sokola pro děti jako závod jednotlivců a nezávodně pro kategorii rodiče s dětmi do 7 let. Díky
obětavým cvičitelkám Sokola a dlouholeté výborné spolupráci se studentkami GPOA a Střední zdravotnické školy Znojmo bude na každém
z šestnácti stanovišť dvojice instruktorů.
Malí závodníci si vyzkouší chůzi na chůdách, přechod potoka po lanové
lávce, vázání uzlů, hod na cíl šiškou do stromu, obvazování poraněné končetiny, ale také pojmenovat dominanty Znojma či určování rostlin. S využitím přírodních podmínek členitého údolí Gránického potoka mohou
děti plnit ještě několik dalších úkolů. Čekání na vyhlášení výsledků si mohou zpříjemnit na čtyřkolkách Cykloklubu Kučera. Na devět vítězů čekají
pěkné ceny. Malé občerstvení je pak připraveno pro každého. Startovné je
10 korun. „Přijďte ve čtvrtek 21. dubna od 16.00 do 17.00 hodin ke Staré
Vodárně na konci ulice U Obří hlavy. Slibujeme příjemné sportovní odpoledne,“ zve za Sokol Znojmo Věra Macounová. lp


KONCERT

Vstupte do máje s poetickým violloncelem a klavírem
V úterý 3. května v 19.00 hodin vystoupí ve Štukovém sále Znojemské
Besedy na společném koncertě violoncellistka Anežka Jungová a klavíristka Renata Ardaševová. Publiku přednesou Variace na Rossiniho téma
od Bohuslava Martinů, Pohádku pro violoncello a klavír Leoše Janáčka
a Dvořákův koncert h moll pro violoncello a orchestr. 
lp


ODEMYKÁNÍ ŘEKY

Vodáci vezmou na vodu klíč
V sobotu 23. dubna
u lávky v Dobšicích otevřou nejen vodáci řeku
Dyji. Na oblíbenou akci je
srdečně zvána veřejnost!
Vše vypukne v 8.45 hodin splouváním první
části řeky až do Krhovic,
kde bude na tábořišti
připraveno opékání špekáčků a drobné občerstvení. Pokračovat se bude
do Hrádku plavbou po nejkrásnějším úseku řeky Dyje. Předpokládaný konec bude v 17.00. Lodě si mohou zájemci zapůjčit u vodáckého oddílu
Neptun Znojmo. Více informací najdete na www.centrumvodarna.cz.  lp


PRVOMÁJOVOU PROHLÍDKU

NaVajn připravil májovou novinku pro zamilované
Prvomájová romantická prohlídka města s degustací vín pro zamilované
páry, při které je zajištěn fotograf i malá pozornost pro dámy, je novinka, kterou připravila na 1. květen agentura NaVajn. Začíná u Vlkovy věže v 15.50.
NaVajn skrývá spojení příjmení Nahodil a Vajčner a pánové mají pro veřejnost připravenou celou škálu prohlídek s degustací kvalitních vín, ale také
další zábavné programy s vinnou tematikou, kurz sabrage i prohlídky městem s ochutnávkou hroznových moštů pro žáky základních a středních škol
v rámci vzdělávacího programu. Při přípravě svých akcí se spojili s městem,
Znojemskou Besedou a vinaři spolku VOC Znojmo.
Společně ukazují místním
i turistům historii i chutě
Znojma a připomínají tím
790 let od jeho povýšení
na královské město. Další
prohlídku v měsíci máji si
nenechte ujít 7. května.
Více na www.navajn.cz,
tel.: 602 743 301. 
lp

16

ZNOJEMSKÉ LISTY 14. DUBNA 2016

Sport

Do Znojma přijede hokejová reprezentace
Znojmo si letos užije hokeje
opravdu do sytosti! Po finále mezinárodní EBEL uvidí také dva zápasy české hokejové reprezentace
v rámci Evropské hokejové tour.
Soupeřem budou v obou případech
Švédové.
Národní tým pod vedením hlavního trenéra Vladimíra Vůjtka a jeho
asistentů Josefa Jandače, Jiřího Kalouse
a Jaroslava Špačka přicestuje v posledním dubnovém týdnu do Znojma,
aby zde rozbil kemp před mistrovstvím světa, které letos v době od 6.
do 22. května hostí ruská města Moskva a Petrohrad. Vyvrcholením kempu
bude dvojzápas se Švédskem. Utkání
jsou na programu ve středu 27. dubna
a v pátek 29. dubna. Oba zápasy začínají v 19.20 hod.
„V loňském roce se podařilo
akci tohoto typu dostat do Znojma
po mnoha letech. O to cennější je, že
se nám to po roce povedlo znovu zopakovat. To, že se na našem stadionu opět
představí česká hokejová reprezentace,
je odraz dlouhodobé usilovné práce
celého vedení klubu. Velký dík samozřejmě patří také městu Znojmu, které
nám vytváří takové podmínky a je
nám nápomocno, abychom tyto zápasy
mohli na našem zimním stadionu pro
znojemské sportovní fanoušky uspo-

 Po finské reprezentaci uvidí znojemské publikum také švédský národní tým.  FOTO: eks

řádat,“ uvedl manažer Orlů Znojmo
Petr Veselý.
„Jedná se o velice prestižní přípravný zápas před mistrovstvím světa v rámci Euro Hockey Tour, která
v následujících letech dozná jistých
organizačních změn, a města velikosti
Znojma na tyto zápasy budou moci jen
těžko dosáhnout. O to cennější je nyní
rozhodnutí Českého svazu ledního hokeje, společnosti ProHockey a BPA, že

nám znovu dávají důvěru k uspořádání
těchto dvou mezistátních utkání,“ řekl
znojemský manažer.
V dubnu loňského roku se stala jižní Morava dějištěm zápasů s Finskem.
Česká republika tehdy ve Znojmě zvítězila před vyprodaným stadionem
a vynikající atmosférou 4:1. „Není
úplně obvyklé, aby se česká hokejová
reprezentace představila ve stejném
městě dva roky po sobě, např. Ostrava

na tuto příležitost čekala téměř 10 let.
Loňské utkání se až na drobnosti povedlo na výbornou, my jsme nasbírali
cenné organizační zkušenosti, a tak
věříme, že letošní utkání proběhnou
naprosto bez problémů,“ zdůraznil
Petr Veselý.
Reprezentační kemp i dva zápasy
se Švédy vítá také vedení znojemské
radnice. „Jsme rádi, že si hokejová
reprezentace před mistrovstvím světa
opět vybrala Znojmo pro své zápasy.
Budou to jediné dva zápasy, které proběhnou v rámci přípravy na Moravě.
Bude to svátek pro všechny sportovní
fanoušky nejen ze Znojma, ale i z celé
České republiky. Je nutno ocenit práci vedení znojemského hokejového
klubu, protože o akce tohoto typu je
mezi městy velký zájem a dostat ji
právě do Znojma nebylo jednoduché,“
konstatoval k připravovaným zápasům
místostarosta města Znojma Jan Grois.
Organizátoři věří, že podobně
jako při finále EBEL bude znojemský
stadion opět plný. „Věříme, že společně vyprodáme znojemský stadion
na oba zápasy, fanoušci opět vytvoří
skvělou atmosféru a uvidíme pěkný
hokej,“ dodal Veselý. Veškeré informace o předprodeji vstupenek na utkání
se Švédskem přineseme zde na webu
v brzké době.

Rytíři v soutěžní premiéře podlehli Aligátorům
Do historické sezóny vstupují hráči
amerického fotbalu Znojmo Knights
(Rytíři). Poté, co vyhráli loni tzv. osmičkovou ligu určenou pro týmy druhého
sledu, se letos poprvé zúčastní soutěže
v plnohodnotném americkém fotbalu,

kde stojí na každé straně v poli jedenáct
hráčů. Do bojů o Bronz Bowl vstoupili
v neděli, už o velikonočním víkendu ale
přivítali na hřišti na Čafce v přátelském
utkání jihočeské Budweis Hellboys koncem března. Rytíři nedokázali udržet

solidní vedení a nakonec Jihočechům
podlehli 17:21. Podobný scénář měl
i první soutěžní zápas proti brněnským
Alligators. Rytíři šli rychle do vedení 7:0,
ale pak už postupně přebrali iniciativu
ostřílenější Brňané a Znojmo nakonec

prohrálo 7:27. Dlužno říci, že Alligators
patří k nejzkušenějším týmům v republice s velkou tradicí. Do třetí nejvyšší
soutěže Bronz Bowl se dostali administrativní cestou, a tak patří k největším
favoritům ligy. 
eks

Běžecký seriál vyvrcholí pohárem starosty
Seriál závodů Znojemský běžecký pohár napsal o víkendu při Velké ceně Vinných sklepů Lechovice
v Boroticích svůj předposlední díl.
Na běžce nyní čeká finále v podobě
Běhu o pohár starosty města Znojma,
který se uskuteční v sobotu 23. dubna
netradičně v historických uličkách
centra Znojma.
Předchozí ročníky Znojemského
běžeckého poháru vrcholily v Gránickém údolí v okolí Spáleného mlýna,
letos se ale organizátoři rozhodli finále
uspořádat ve středu města. Hlavní stan

 Nejlepší trojice z Velké ceny Vinných
sklepů Lechovice. Zleva Michalec, Soural
a Čabala. 
FOTO: stlba

bude ve škole na Václavském náměstí,
kde bude také prezence závodníků. Ta
začíná v 8.30 hod. a pro hlavní kategorii
končí nejpozději v 9.45 hod. Nejlepší muži, ženy a junioři se pak vydají
na start v 10.30 hod. Ženy a juniory čekají dva kilometry, muže šest kilometrů.
Trať vede převážně po městské dlažbě,
asi deset procent pak po zpevněných
cestách na hraně Dyjského údolí.
Před samotným hlavním závodem
se na start postaví děti. Předškoláci odstartují v 9 hod. a pak postupně po deseti minutách přijdou na řadu dvě žá-

kovské kategorie. Dorostenci odstartují
v 9.35 hod. Jako zpestření závodů se
bude vyhlašovat soutěž o nejlepší buchtu. Ohodnotí ji sami závodníci.
Devátý z deseti závodů Znojemského běžeckého poháru v Boroticích
se stal kořistí Lukáše Sourala z Brna,
za ním skončili znojemští vytrvalci Josef Michalec a Vojtěch Čabala. Ženám
kralovala Kateřina Doubková z Perné.
Před posledním dílem poháru je
v čele celkového hodnocení Lukáš Soural před Josefem Michalcem a Tomášem Nováčkem. 
eks
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