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Vyjádřete svůj názor na Fóru
Velký sál v budově Městského
úřadu na náměstí Armády bude opět
dějištěm dalšího diskuzního Fóra
Zdravého města.
V úterý 18. října od 16.00 hodin
může přijít každý občan Znojma a jeho
příměstských částí vyjádřit svůj názor
a zapojit se do diskuze o nejpalčivějších problémech našeho města.

Výstupem bude formulace 10
„NEJ“ problémů Znojma. Připraveno
je i hodnocení minulého Fóra. Novinkou bude pocitová mapa města.
U osmi tematických stolů
můžete hovořit k tématům:
■ Občan a úřad, veřejná prostranství
a budovy

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ZÁŘÍ 2016

■ Doprava a infrastruktura
■ Životní prostředí, odpadové hospodářství
■ Místní ekonomika a podnikání
■ Kultura a místní tradice, cestovní ruch
■ Sociální oblast, zdravotnictví
■ Vzdělání, výchova a sport
■ Děti a mládež
– takzvaný stůl mladých 
zp

Na vinobraní
2017 za 790?
Mrkněte
na své pásky
Titulek neodkazuje na vstupenku
za 790 korun, ale na číslovku, která po celý letošní rok provází město
Znojmo v rámci oslav 790 let od jeho
povýšení na královské město. Pořadatelé vinobraní mají pro jeho návštěvníky ještě jedno překvapení.
Platící návštěvník získal na vstupních branách textilní identifikační pásek. Každý z těchto pásků, který nosil
po dobu vinobraní na ruce, má své
identifikační číslo. Pokud jeho poslední trojčíslí je číslo 790, opravňuje
jeho držitele k výměně za vstupenku
na Znojemské historické vinobraní
roku 2017. Na vstupenku zdarma tak
mají nárok držitelé pásků s koncovým číslem 790 v barvách – růžová,
oranžová, světle fialová, žlutá a světle
modrá. Výměna se nevztahuje na držitele pásků čestný host (bílý), účinkující (hnědý) a spolupracující (zelený).
Pásek k výměně odevzdejte do konce
října 2016 na Znojemskou Besedu,
Masarykovo nám. 22, Znojmo. Info
na tel.: 515 300 240/243. Více o vinobraní na str. 4. 
lp

Video k obchvatu

Obchvat: Město Znojmo uspělo s kasační stížností
Město Znojmo uspělo na začátku
září u Nejvyššího správního soudu
s kasační stížností proti rozhodnutí
Krajského soudu v Brně z jara letošního roku, které se týkalo zrušení
trasy obchvatu Znojma zakreslenou
v územním plánu města.

„Jsem velmi rád, že soud přihlédl
k našim argumentům a dal za pravdu městu, nikoliv dlouholetým odpůrcům obchvatu. Zdravý rozum
a logika zvítězily nad formálností,“
říká starosta města Znojma Vlastimil
Gabrhel.

Krajský soud v Brně své rozhodnutí opřel o stanovisko, že není možné
zakreslit trasu obchvatu, tedy stavbu
nadmístního charakteru, do územního
plánu města, pokud nejsou schválené
krajské Zásady územního rozvoje.

Pokračování na str. 2.

Ředitelství silnic a dálnic nechalo
zpracovat názorné video celé trasy obchvatu Znojma. Podívejte se na něj i vy
a udělejte si konkrétní obrázek, kudy obchvat povede. Video naleznete na www.
youtube.com na kanále Ředitelství silnic a dálnic,
na webu www.
znojmocity.cz
v sekci Novinky a načtete
jej i přímo
z tohoto QR
kódu. 
zp
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UDĚLEJME Z VLKOVKY
TOP VINAŘSKÝ CÍL
Vlkova věž se podruhé dostala
do hledáčku prestižní soutěže
TOP vinařský cíl. Podle průběžných informací si Vlkova věž vede
velice dobře a má reálnou šanci
na umístění mezi TOP 3 cíle. Finální
výsledek může ovlivnit veřejnost.
Pro informační centrum VOC Znojmo, vinotéku a vyhlídkovou věž
v jednom může veřejnost hlasovat
do 30. září. Hlasovat pro Vlkovu
věž můžete prostřednictvím webu
www.topvinarskycil.cz.
OBJÍŽĎKA U LOUCKÉHO
KLÁŠTERA
Z důvodu opravy průjezdu Louckého kláštera se od 3. října do 3. listopadu 2016 uzavře část ulice
Loucká a pro nákladní automobily
navíc i ulice Klášterní. Objízdná trasa není stanovena. Více informací
na www.znojmocity.cz – Uzavírky
silnic.
ZNOJEMSKÉ SPOTY
JSOU VE FINÁLE
Do finále prestižního 49. Mezinárodního festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm se
probojovaly tři spoty točené pro
město Znojmo. Soutěžit budou
v národní i mezinárodní sekci.
Do soutěže je přihlásili jeho tvůrci
– Jan a Vítězslav Otrubové ze společnosti VideoBrothers. Ve finále
národní sekce TourRegionFilm
budou o přední místa bojovat
tři spoty: Znojemské historické
vinobraní 2015, Královské město
Znojmo – 790 let a Objevte královské město Znojmo. Anglická verze
spotu o královském městě The
royal town of ZNOJMO – 790 years
se probojovala do finále v mezinárodní sekci Tourfilm. Festival se
koná od 6. do 8. října v Karlových
Varech.
NOVÁ TARTANOVÁ DRÁHA
Všichni sportovci si mohou užít
novou tartanovou dráhu na stadionu v Horním parku, která je
po šestitýdenních pracích opět
zpřístupněna veřejnosti. Umělý
povrch (tartan) bylo nezbytné
opravit, aby vyhovoval pravidlům
atletiky. Měnila se i odrazová břevna pro skok do dálky a obrubníky.
Celkové náklady na rekonstrukci
atletické dráhy převyšují částku
5,4 miliónu korun. Převážnou část
nákladů pokryje dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Na dofinancování projektu
schválili 1,8 miliónu korun znojemští zastupitelé.

Obchvat: Město Znojmo uspělo...
Pokračování ze str. 1.
„Takové rozhodnutí nám přišlo
opravdu lidově řečeno na hlavu postavené. Trasa obchvatu byla po celá
léta zakreslena v platném územním
plánu města a ve stejné trase byl obchvat převeden i do nového územního
plánu, který ve Znojmě platí od roku
2014. A Nejvyšší správní soud nám

v tomto duchu dal za pravdu,“ doplňuje Gabrhel.
Celá věc tak jde zpět k posouzení
Krajskému soudu v Brně. „Věřím, že
i v následujícím procesu vše dobře dopadne a krajský soud po přezkoumání
všech náležitostí dá za pravdu nám.
Na obchvat čekají obyvatelé Znojma
už řadu let a tyto soudní spory, které

jsou neustále vedeny několika odpůrci
obchvatu, celou záležitost neúměrně
protahují. Tímto například stojí proces povolování dalších dílčích staveb
obchvatu, což je veliká škoda ve chvíli,
kdy dostavba obchvatu je prioritou
vlády a vyčleňují se na ni patřičné finanční prostředky,“ dodává závěrem
Gabrhel. 
zp

Na hradě podepsali
listinu do kroniky

Zapojte se
do Mobilního
rozhlasu

Na 19. září připravilo město
v krásných prostorách znojemského
hradu slavnostní podpis listiny věnované 790. výročí od povýšení Znojma
Přemyslem Otakarem I. na královské
město.
Ručně psaná listina bude přílohou
kroniky města pro rok 2016 i odkazem na výjimečnou historii města. Její
kopie bude navíc uložena v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. „Věřím,
že mluvím za všechny členy vedení
města a zastupitele, pokud řeknu, že
nám bude ctí stát se součástí historie
našeho města,“ řekl na hradě starosta
Vlastimil Gabrhel. Na hradě se konalo
i zasedání zastupitelstva města.  zp

V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů jsme zavedli
novou službu – Mobilní rozhlas.
Nově vás informujeme o dění v našem městě pomocí e-mailů a SMS zpráv.
Zaregistrujte se také, pro občany Znojma
a jeho městských částí je služba zcela
zdarma! Stačí načíst tento QR kód a zaregistrovat se na webu (www.znojmo.mobilnirozhlas.cz). Zaregistrovat se můžete
i na podatelně
úřadu na Obrokové 12. Zapojte
se do naší moderní formy komunikace a buďte
v obraze! 
zp

 Svůj podpis na listinu připojil i místostarosta Ludvík Hekrle. 
Foto: archiv ZL

Žádejte dotace nejen na kulturu Kompost můžete
Nezapomeňte na možnost zažádat si o dotace na kulturu, sport
či sociální služby z rozpočtu města
Znojma na rok 2017, které budou
poskytovány na základě vyhlášených
dotačních programů.
V letošním roce je stanoveno šest
dotačních programů, o které bude
možné zažádat v termínu od 10.
do 31. října 2016. Nově se lze objednat na konzultační schůzku ohledně
poskytování dotací, kde budou zodpovězeny všechny dotazy.

 Ilustrační foto 

Foto: archiv ZL

Kompletní informace najdou žadatelé na webových stránkách města.
Pro žádosti o dotace na kulturu a sport
jsou informace pod odborem školství,
kultury a památkové péče, a to v sekci
Tiskopisy. Pro žádosti o dotace na sociální služby jsou informace pod odborem sociálních věcí a zdravotnictví,
a to v sekci Tiskopisy.
Pro žádosti o dotace na kulturu
a sport je nově letos možné objednat
se na konzultační schůzku, která je plánovaná na čtvrtek 29. září. Pracovníci
odboru školství, kultury a památkové péče vám na schůzce zodpoví případné dotazy. Schůzka se bude konat
od 13.00 do 15.00 hod v budově Městského úřadu Znojmo, nám. Armády 8.,
v 6. patře zasedací místnosti č. 625. Objednat se lze prostřednictvím e-mailu:
jana.vokurkova@muznojmo.cz nebo
telefonicky na čísle 515 216 576.
Pro žádosti o dotace na sociální služby jsou konzultační hodiny plánované
na čtvrtek 6. října od 14.00 do 16.00 hodin v budově na nám. Armády 8, v zasedací místnosti č. 625 v 6. NP, není nutné
se předem objednat. 
zp

dostat zdarma

Máte zahrádku ve městě a nemáte vlastní kompost? Nyní ho můžete získat zdarma na sběrném dvoře
v Příměticích.
S výrobou
kompostu můžete p omo ci
i vy. Ve městě
přibyly v šesti lokalitách nové velkoobjemové kontejnery na bioodpad,
kam můžete vyhodit trávu, listí, větve
a vše, co se řadí mezi bioodpad. Ten
pak směřuje na kompostárnu do Únanova k dalšímu zpracování. Výsledný
kompost je pak k dispozici zdarma
právě na sběrném dvoře v Příměticích. Lokality, kde najdete kontejnery jednou za čtrnáct dní od pátku
do pondělí, jsou Přímětice – sídliště
(za křižovatkou ulic Větrná x Dlouhá), Pražská – zahrádkářská kolonie
levá strana (Cínová hora, dvě místa),
Kuchařovická ulice (u zahradnictví
Městské zeleně), Suchohrdelská ulice
(u zahrádek) a Holandská ulice (u zahrádek). Daná místa jsou označena
cedulí. 
lp
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Cenu města dostali slavný
mořeplavec i mecenáš umění
Mořeplavec Rudolf Krautschneider a mecenáš Zdeněk Mrňa dostali
Cenu města Znojma. Oběma ji předal
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Návrh na Cenu města Znojma
pro Rudolfa Krautschneidera podal
Bronislav Mikulášek. „Rudolf Krautschneider je neobyčejnou osobností,
ve které se spojuje jak velké srdce, tak
i osobní příklad, jak lze z nelehkého
dětství ve starém Znojmě vystoupat až
k mezinárodnímu respektu a věhlasu.
Znojmo propaguje soustavně, ať už
ve vydaných knihách, nebo na stovkách besed a televizních pořadů u nás
i v zahraničí,“ napsal Mikulášek v nominaci na cenu. Rudolf Krautschneider se stal mořeplaveckou legendou.
Do Znojma, kde žila jeho maminka
i sestra a kde prožil dětství, se velmi rád vrací. „To, co vás činí opravdu šťastným, si za peníze nekoupíte.
To musíte prožít,“ řekl při přebírání
Ceny.
Starosta Gabrhel předal Cenu města Znojma také znojemskému rodákovi Zdeňku Mrňovi, mecenáši v oblasti sociálních věcí, sportu a kultury.
Na Cenu ho navrhl místostarosta Jan
Blaha. „Mnoho současných mecenášů
zatím tahle země nenosí. Ve Znojmě
k nim patří Zdeněk Mrňa. Velký znoj-

STALO SE
V DOLNÍM PARKU
JSOU NOVÉ STROMY
V rámci další části revitalizace
městského parku zasadili lidé
v jeho dolní části poslední zářijovou sobotu 185 nových stromů.
Adopce a následná výsadba stromů se vždy těší velkému zájmu
obyvatel.
SEVERNÍ CESTA K HRADU
ČEKÁ NA PROJEKT
Pracovníci Městských lesů vyčistili
prostor severní cesty od přebujelé
náletové zeleně. Nadále však cesta
zůstává pro veřejnost uzavřena,
schodiště a zábradlí je v havarijním stavu. V nejbližší době je
plánováno zadání projektové dokumentace na revitalizaci této
lokality.

 Rudolf Krautschneider, mořeplavec a propagátor města Znojma, si nepřál velký ceremoniál, a tak cenu z rukou starosty Vlastimila Gabrhela převzal na radnici v komorním
duchu.
Foto: archiv ZL

emský patriot, který různými formami
podpory, ať už se jednalo o finanční
pomoc firmy S Morava Leasing, kterou
vybudoval a dvacet roků vedl, nebo

o vlastní sponzoring, dary, organizaci
řady akcí, naplnil roli filantropa v různých oblastech znojemského života,“
napsal Blaha v nominaci na cenu.  lp

Cenu města Znojma lze od letošního roku udělit osobám i kolektivům za uměleckou, hospodářskou, publicistickou, sportovní a jinou činnost přispívající
k rozvoji a propagaci města. Návrhy mohou předkládat členové zastupitelstva, komise rady města, občané, spolky, sdružení a jiné právnické subjekty.

Zápůjčky z Fondu rozvoje
bydlení opět k dispozici
Od 10. října do 4. listopadu 2016
lze žádat o zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Znojma (dále jen
FRB), které slouží ke zlepšení úrovně
bydlení a zvelebení obytných budov
a jejich staveb na území města.
Z prostředků FRB se poskytují zápůjčky při úroku čtyři procenta
s lhůtou splatnosti čtyř let fyzickým
a právnickým osobám, které vlast-
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ní obytné budovy nebo jejich části
na území města a které přijmou závazek poskytnutou zápůjčku použít podle stanovených pravidel ve prospěch
těchto budov nebo jejich částí. Zápůjčku nelze poskytnout charitativním
organizacím a bytovým družstvům.
Žadatel musí doložit nezbytné podklady k plánované stavbě či rekonstrukci. O výběru rozhoduje zastupitelstvo

města a s úspěšnými žadateli bude uzavřena smlouva o zápůjčce. Žádosti jsou
k dispozici na internetových stránkách
města v části Tiskopisy finančního odboru nebo přímo na finančním odboru
Městského úřadu Znojmo, Obroková 10. Pracovníci finančního odboru
jsou připraveni zodpovědět i všechny
případné dotazy (Naděžda Pavlátová,
tel.: 515 216 311). 
zp

Účely, na které lze získat půjčku

Horní hranice půjčky

obnova střechy starší 10 let

do 100 tis. Kč na jeden dům

zřízení plynového nebo elektrického topení ve stávajícím domě

do 40 tis. Kč na jeden byt

zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu nebo při nové výstavbě

do 40 tis. Kč na jeden byt

dodatečná izolace domu proti spodní vodě – stáří domu nad 10 let

do 50 tis. Kč na jeden dům

obnova fasády, zateplení domu u domu staršího 10 let

do 50 tis. Kč na jeden byt

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě, kde dosud není

do 40 tis. Kč na jeden byt

výměna, nátěry oken, zakoupení oken při nové výstavbě

do 40 tis. Kč na jeden byt

při půdní nástavbě bytů rušící ploché střechy či při vestavbě bytu do půdního prostoru

do 80 tis. Kč na jeden byt

V PŘÍMĚTICÍCH OTEVŘELI
NOVOU KUCHYŇ A JÍDELNU
Zrekonstruovanou kuchyň a jídelnu má v novém školním roce
Základní škola Prokopa Diviše
v Příměticích. Novou jídelnu si
jako první vyzkoušeli žáci 4. tříd.
Celkem se bude ve školní jídelně stravovat přes čtyři sta dětí
a učitelé.
CHARITA VEZLA
ČTVRTMILIONOVOU POMOC
Do válečné nárazníkové zóny
na východu Ukrajiny vyjela Oblastní charita Znojmo. Do nestabilní oblasti přivezla materiální
i finanční pomoc celkem za čtvrt
milionu korun. Vezla především
zdravotnický materiál a oblečení,
ale také peníze ze sbírek a od dárců z jihu Moravy. O tom, ke komu
se dostanou, rozhoduje charita
v Kramatorsku, založená právě
kvůli konfliktu mezi Ukrajinou
a proruskými separatisty, který
negativně ovlivňuje životy milionů lidí.
PORUCHY CHOVÁNÍ
ZVLÁDNE STACIONÁŘ
V domě číslo 7 na Obrokové ulici
ve Znojmě byl zahájen provoz
denního stacionáře určeného pro
žáky s poruchou chování. Nabízí
dětem komplexní péči v podobě
dopoledního vzdělávání, které se
bude opírat o školní vzdělávací
program jeho kmenové školy,
a odpolední strukturovaný program pod vedením vychovatele.
Pracovníci stacionáře jsou k dispozici zájemcům z řad veřejnosti
i školských institucí. Stacionář je
stejně jako Středisko výchovné
péče Labyrint součástí Výchovného ústavu v Moravském Krumlově.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
27. října, uzávěrka je 17. října.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
3. 10. od 7.30 do 14.30 ZNOJMO:
ulice Rudolecká 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
ZMĚNA ČASU
Končí letní čas. K přechodu na zimní čas dojde 30. října z 3. na 2. hodinu ranní.
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 získáte 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.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert
(Vídeňská třída, tel.:515 227 835):
Po–Pá 8.00–18.30, So 9.00–18.30,
Ne 9.00–16.30
Albert
(Brněnská ul., tel. 515 223 616):
Po–So 9.00–20.30, Ne 9.00–20.00
Kaufland
(Jarošova ul., tel.: 515 224 053):
Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland
(ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00

Vinobraní hlásí na 87 000 návštěvníků
Znojemské historické vinobraní potvrzuje pozici největších oslav
svátku vína v České republice. Jeho
letošní ročník přivítal 86 656 návštěvníků. Lidé se do Znojma sjeli ze všech
koutů republiky i ze zahraničí.
Předběžné odhady ještě v neděli
hovořili přibližně o 83 000 návštěvnících, avšak po uzavření všech součtů
se pořadatelé dostali k téměř 87 000!
Nečekali jsme však, že po konečném sečtení bude výsledné číslo ještě
o další čtyři tisíce vyšší,“ neskrývá své
překvapení František Koudela, ředitel
pořádající Znojemské Besedy.
Počítání návštěvnosti
Při výpočtu celkové návštěvnosti
se vychází z modelu, který zahrnuje
součet prodaných dvoudenních permanentek, jednodenních vstupenek,
vstupenek pro účinkující, spolupracující a čestné hosty, k nimž se na základě výpočtu dle daného koeficientu
přidává i číslo zahrnující děti a bydlící
v městské památkové rezervaci. „Jistě by stálo za to znát také počet návštěvníků před branami města, které
oddělují placenou zónu, to však není
v našich silách zjistit,“ dodává Koudela
a doplňuje, že 33. ročník Znojemského historického vinobraní se tak stal
za celou dobu jeho existence rekordně druhým nejnavštěvovanějším, a to
hned po tom v roce 1967, jež uvádí
110 000 hostů.

Za pozitivními čísly
bezesporu stojí nastavený koncept vinobraní
s důrazem na jeho historický ráz, doplněný
o bohatý multižánrový
program, který se snaží
každým rokem přinést
něco nového, a samozřejmě nabídka kvalitních
vín a burčáku. Podstatný
vliv na návštěvnost každého vinobraní má také  Vydařený 33. ročník vinobraní se uskutečnil za podpory
počasí. V neposlední města Znojma, Jihomoravského kraje a Vinařského fondu
České republiky a byl pořádán pod záštitou ministra zeměřadě je to i dobře odve- dělství Mariana Jurečky.
Foto: archiv ZB
dená práce všech, kteří se
na přípravách a zajištění hladkého prů- ků vyzkoušet, jak dobrými jsou znalci
běhu vinobraní podílejí. Všem, od or- vína i vody. Lidem se líbilo i premiganizátorů – pracovníků Znojemské érové noční muzicírování na několiBesedy – přes režii průvodu Václava ka místech v ulicích. Třetí novinka –
Berana a jeho týmu až ke spolupracu- nově zavedená scéna v ulici Veselá – si
jícím organizacím i desítkám techniků na větší zájem bude muset ještě počkat,
a zvukařů, poděkoval za dobrou práci ale i tam si lidé cestu našli.
Tradičně obrovský zájem budil
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
ohňostroj. Jeho vizuální složku s tématem 790. výročí Znojma umocnila
Novinky táhly, chystá se video
Pravidelní návštěvníci vinobraní impozantní hudba. V souvislosti s ním
a především pak Znojmáci s každým padala nejčastější slova jako „fantasdalší vinobraním čekají na novinky. tický, úžasný, byli jsme nadšení, jedna
Letos byly tři. Nejvíce pozornosti si velká nádhera.“
Nyní se můžeme těšit na připravozískala klidová zóna na nádvoří hradu.
Na hrad, který se letos výrazně vané video, které připomene atmosféru
otevřel veřejnosti, zamířily i stovky již 33. ročníku Znojemského historiclidí na akci Víno všemi smysly. Díky kého vinobraní. Na jeho internetových
velkorysému prostoru si tak mohlo a facebookových stránkách však už nyní
jch, lp
na netradiční degustaci více návštěvní- najdete nejnovější fotografie.

ŘÍJEN | 18. STOLETÍ

Od hradu k baroknímu zámku
Jednou z dominant Znojma je určitě jeho hrad, resp. Deblínský zámek,
který v 18. století pánové z Deblína
přestavěli do barokní podoby, jak ho
známe dnes.
„Projekt Znojmo 790, jak oslavy
povýšení Znojma na královské město
nazýváme, má mít i edukační charakter, a tak jsme na říjen, který je v historii města spojen právě s rozkvětem
vzdělanosti a přestavbou znojemského
hradu na barokní zámek, zaměřili tímto směrem,“ vysvětluje místostarosta
Jan Grois.
Na 13. října proto připravuje Jihomoravské muzeum ve spolupráci
s městem jedinečné prohlídky znojemského hradu včetně hradního podzemí, které budou určené pro předem
objednané školní skupiny. Prohlídka
pod názvem Od hradu k zámku, která je určena školám a ukáže i hradní
podzemí, se uskuteční ve čtvrtek 13.

října. Nutná je rezervace předem, a to
na edukace@muzeumznojmo.cz nebo
515 225 261.
Veřejnost se zase může těšit
na speciální kvíz pod názvem Znojmem o pár staletí zpět, který bude
moci vyplňovat po celý říjen. Kvíz
o drobné ceny bude možné během

měsíce října vyzvednout na pokladně
v Domě umění, v minoritském klášteře
nebo v TIC na Obrokové ulici. Vyplněné kvízy se odevzdávají na pokladně
Domu umění do 31. října. Pracovníci
muzea kvízy vyhodnotí a každý, kdo
bude mít kvíz správně, se může těšit
na malou odměnu.
lp

ŘÍJEN A HISTORIE
PRŮLET 18. STOLETÍM
V hlavní roli vzdělání a přestavba hradu na barokní zámek
V 18. století roste ve Znojmě vzdělanost. Zásluhu na tom mají jezuité, kapucíni i Marie
Terezie se svou povinnou školní docházkou. Ve Znojmě studuje a následně vyučuje
Prokop Diviš. Učitel, teolog a světoznámý vynálezce se později přesouvá do Přímětic,
kde na dálku vyhrává svůj souboj s Američanem Benjaminem Franklinem o prvenství
ve vynálezu bleskosvodu.
Kousek od Divišova bydliště vzniká další světový unikát – druhý největší křížový sklep
na světě, který je vrcholnou ukázkou stavebního vzdělání a dovednosti Znojemských.
V 18. stol. byl také přestavěn pány z Deblína zdejší Deblínský, dnes znojemský hrad.
V současnosti je v užívání znojemského muzea, jež zde vystavuje veřejnosti své sbírky.
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Placená inzerce

Nejoblíbenější dovozové ojetiny nadále zdražují, jejich kvalita klesá
Jak vyplynulo z výsledků mapování Evropského trhu ojetých vozů, které kontinuálně
provádí společnost AAA AUTO, v Německu po
předchozím razantním zdražení z nabídky ojetých vozů téměř vymizely automobily Škoda
Octavia I a II. Poslední rok byl pro evropskou
ekonomiku náročný zejména v souvislosti
s uprchlickou krizí, která se mohla podepsat
i na vývoji trhu ojetin.
Přestože cena vozů Škoda Octavia I a II od
srpna 2015 na německém trhu stále stoupala, je i při vyšších cenách momentálně téměř

nemožné tyto vozy sehnat. Proto klesá i zájem
lidí vozit tyto škodovky zpět do České republiky. „Škoda Octavia I a II patří mezi českými
zákazníky mezi nejoblíbenější importy, a to
především díky dobrému poměru ceny a výkonu vozu. Kvůli zvýšené poptávce za hranicemi však jejich cena roste na úroveň, kterou už
tuzemští zájemci nejsou ochotní zaplatit,“ říká
manažer AAA AUTO Znojmo, Jan Langhans.
Modely značky Škoda tvoří v současnosti zhruba třetinu z 8000 vozů v nabídce AAA AUTO
v České republice.

Modely značky Škoda tvoří v současnosti zhruba třetinu
z 8000 vozů v nabídce AAA AUTO v České republice.

ZEM 2016 do půlky listopadu
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje od 12. září do 15. listopadu
v celé České republice strukturální
šetření v zemědělství – Zem 2016.
Bude probíhat téměř ve 12 000
subjektech provozujících zemědělskou výrobu, které byly náhodně
vybrány. Šetření se provádí jednou
za tři roky, v Česku pravidelně v intervalech od roku 2000. Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje
o struktuře a typologii zemědělských
podniků ve všech členských státech
EU. Data jsou využívána také k aktu-

alizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.
Způsob zjišťování potřebných dat
je buď prostřednictvím pošty, elektronické pošty či tazatelsky v terénu
speciálně vyškolenými tazateli, kteří se budou prokazovat průkazem
s příslušným pověřením. Rovněž se
do šetření může zapojit i zaměstnanec ČSÚ, který se prokáže průkazem
zaměstnance ČSÚ. V případě nejasností kontaktujte Michaelu Kolářovou, tel.: 542 528 233. Více informací
na www.czso.cz.
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 ve Znojmě přijme:
POMOCNÉHO KUCHAŘE
Praxe v oboru kuchař-cukrář
podmínkou.
Nástupní plat 15 tis. Kč
Kontaktní telefon: 775 989 722
BELLUCCI s.r.o.

PRÁCE V RAKOUSKU
Klempíř, pokrývač, pomocný
pokrývač, tesař, pomocný dělník
Spengler, Dachdecker,
Dechdeckerhelfer, Zimmerer, Helfer
Holzbau Ing. Christian Lehninger
Retz
office@lehninger-holzbau.at
+43/2942/ 2968-0
Vyučení, profesní zkušenost, ŘP
B, dobrá znalost NJ, spolehlivost,
týmový duch, vysoké nasazení.
Pracovní doba Po–Čt 6.30–16.00,
Pá 7.00–13.00 hod.
Montér/Instalatér vodo-topo-plyn
Monteur GHW		
Straka GmbH Hollabrunn
kremser@straka.at
Edith Kremser +43/2952/ 268358

Profesní vzdělání, zkušenosti,
ochota k práci přesčas, NJ
komunikativně, svářečské znalosti,
ŘP B, týmový duch, přátelské
vystupování, přesnost. Zaměstnání
s budoucností, příjemné
pracovní prostředí. Mzda dle KS
od 2.043,33 EUR/měs. brutto
+ možné příplatky.
Obkladač
Fliesenleger		
Lauter GmbH
Waidhofen/Thaya
office@lauter.at
Ulrike Brandner-Lauter
+43/2842/ 52473
Samostatnost, spolehlivost, týmový
duch, spolehlivost, přátelské
vystupování.
Okamžitý nástup, 4 dny v týdnu.
Min. hodinová mzda 11,54 EUR.
Různé profese
Gebauer & Griller Kabeltechnik
Poysdorf, Mikulov		
Nabídka různých pracovních pozic
v Poysdorfu a Mikulově. http://www.
griller.at/cs/klicove-oblasti/
lidske-zdroje/nabidka-volnych-mist

Zemědělský/á nákupčí
Agrarhändler/In
Fritz Mauthner Handelsgesellschaft
m.b.H. & Co KG Wien
christa.gschladt@mauthner.co.at
Min. 5 let profesních zkušeností
na podobné pozici, min. 1 východní
jazyk (čeština, slovenština,

maďarština,…), dobrá znalost
NJ, příp. AJ, znalost práce
s MS-Office, ochota cestovat, ŘP
B. Nákup zemědělských produktů
přímo od pěstitelů v Rakousku, ČR,
Slovensku, Rumunsku, Maďarsku.
Roční mzda 40.000 EUR brutto +
prémie.

PRIMA pomůže s jazyky.
Připraví vás k maturitě i do života
Znojemské PRIMA jazykové studio učí nejen studenty, ale i další zájemce
dobře vládnout německým
a anglickým jazykem.
Výuka angličtiny a němčiny je ve studiu přístupná
skupinám i jednotlivcům,
studujícím i zájemcům z řad
 Při výuce německého jazyka pracují lektoři studia
veřejnosti, začátečníkům také s těmito učebnicemi, které používají i na mnohých
i pokročilým.
školách. 
Ilustrační foto
„Pro začátečníky máme
kurzy němčiny a angličtiny vedené čes„Většinou pracujeme ve výuce
kými učiteli. Pokročilejším zájemcům s učebnicemi, na které jsou studenti
nabízíme možnost učit se angličtině zvyklí ze svých škol. Snažíme se tak
s rodilým mluvčím,“ uvádí zakladatel- zohlednit a přizpůsobit výuku jazyka a ředitelka studia PRIMA Marcela ka individuálním potřebám našeho
Budná. Společně s osmi kolegy-lektory konkrétního zájemce. Jiné má buse může za pět let fungování jazykového doucí maturant, jiné absolvent, ktestudia pochlubit úspěšnou výukou více rý se chystá ke studiu překladatelství
na vysoké škole, a jiné požadavky má
jak tisícovky studentů.
„Pomáháme jim s přípravou k ma- šedesátiletá paní, která ráda cestuje
turitě, na přijímací zkoušky na střední a chce si v cizích zemích povídat
školu, například hotelovou a obchod- s lidmi,“ vysvětluje vstřícný přístup
ní školu do rakouského Retzu, ale ve výuce ředitelka Budná. S úsměvem
také k získání jazykových certifikátů dodává: „Na učení cizího jazyka není
úrovně B1, B2 a C1. Učíme každého, opravdu nikdy pozdě!“
kdo se chce jazyk naučit i se v něm
Více informací o PRIMA jazykozdokonalit,“ popisuje Marcela Budná. vém studiu i možnosti přihlášení najdou
V PRIMA jazykovém studiu lze zájemci na webu www.primajazyky.cz,
kdykoliv během roku začít také s indi- e-mailu primajazyky@seznam.cz
i na tel.: 777 464 377. 
lp
viduální výukou.

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Požadujeme: SOU/SŠ technického zaměření, technické myšlení,
manuální zručnost, samostatnost, ﬂexibilitu a ochotu k sebevzdělávání
Nabízíme: Perspektivní zaměstnání, příležitost i pro absolventy,
beneﬁty – příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek na PP,
odměny za pracovní věrnost ﬁrmě
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo,
Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo, tel.: 515 284 130,
e-mail: Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

Stavební firma hledá

MZDOVOU A FINANČNÍ ÚČETNÍ
min. SŠ vzdělání ekonomického směru, praxe nutná.
Strukturovaný životopis zasílejte na:
info@sasgroup.cz
Bližší informace na tel.: 602 829 858
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Oslavme se seniory i týden sociálních služeb
Nikdo nám nic nedá
jen pro naše bílé vlasy
V září byla krajskou Radou ustavena městská Rada seniorů ve Znojmě. Jejím hlavním cílem je aktivovat
a vtáhnout více do společenského
života starší spoluobčany, kteří jsou
důležitou generační složkou města.
Iniciativa vznikla z podnětu Růženy Šalomonové a Karla Burdíka,
zkušených odborníků v oblasti školství
a v oblasti sociální. Snahu zakladatelů
lze charakterizovat větou: Senioři sami
sobě.
„Děláme to pro sebe, ale hlavně
pro naše pokračovatele. Nikdo nám
nic nedá jen pro naše bílé vlasy a to, že
jsme zestárli,“ uvedl předseda krajské
Rady seniorů Brno Milan Hemzal,
který přijel novou znojemskou buňku
podpořit.
Rada seniorů sdružuje různé organizace, ve kterých jsou senioři organizováni jako Svaz postižených civilizačními chorobami, Svaz zdravotně
postižených, Kluby důchodců, odbory
a další. „Činnost všech je potřeba propojit, zastřešit a zapojit další seniory do činnosti samé. Vždyť šest a půl
tisíce seniorů ve Znojmě má velký
potenciál ještě mnohé udělat a pomoci
začlenit ostatní seniory do veřejného
i kulturního života ve městě. Mnozí
z nich nechtějí ani v důchodu zahálet

a hlavně mají ostatním co nabídnout
a mohou pro jiné seniory ještě mnohé
udělat,“ uvedla Růžena Šalomonová
na ustavující schůzi, na které se sešli
zástupci výše zmíněných organizací
a také jedinci, kteří chtějí pracovat
pro druhé. Městský úřad jako host zastupovala Šárka Gambasová, vedoucí
odboru sociálního a zdravotnictví.
Problémů, které starší spoluobčany trápí, je celá řada – od pocitu
nepotřebnosti, nebezpečí dluhových
pastí chystaných od „šmejdů“ až k nízké životní úrovni. „ Okres Znojmo
má nejnižší průměrný důchod z celé
republiky, 10 000 korun. Pro srovnání, nejvyšší má Praha 5, a to přes
12 000. Budeme se snažit o zlepšení
vytvářením společného tlaku na stát,“
konstatoval Karel Burdík.
„Město Znojmo se seniorům věnuje.
Rada si je vědoma jeho významu a oceňuje jeho dosavadní pozitivní snahu
ve prospěch seniorů a péči o seniory
ve městě, ale nikdy není pozdě, aby nemohlo být lépe. Inciativa musí vycházet
i z našich řad, proto chceme vše pozitivní
rozvíjet a sami se na tom podílet nejen
poradenskou činností pro seniory, vyhledáváním a řešením problémů seniorů
samých, ale i návrhy na zlepšení,“ řekla
Růžena Šalomonová. 
lp

Den seniorů je oslavou všeho,
co staří lidé společnosti přináší
Znojmo – v rámci
svého projektu Rodinná politika města – zve
všechny občany, a především ty starší věkem,
na oslavu svátku seniorů. V pátek 30. září
na Dni seniorů najdou
celou řadu aktivit, které
připravily různé instituce
po celém městě.
„Vedle zajímavého
a pestrého programu spočívá jedinečnost této akce  Vyšší věk znojemským seniorům nebrání chodit do spoFoto: archiv ZL
v propojení dětí a mláde- lečnosti a dobře se bavit. 
že se seniory v různých
prostorách a lokalitách města Znojma
„Velké poděkování patří všem zaa jeho nejbližším okolí tak, aby si ka- pojeným organizacím a všem lidem,
ždý senior mohl svůj svátek oslavit kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
tradičně i poněkud netradičně,“ vy- na přípravách a realizaci Dne seniorů.
světluje hlavní cíl oslav Šárka Gamba- Věříme, že jejich snaha přinese radost
sová, vedoucí Odboru sociálních věcí a krásné zpříjemnění svátečního dne
a zdravotnictví. Podrobný program nejen seniorům ve městě Znojmě,“
Dne seniorů najdete na str. 9.
uvádí Šárka Gambasová. 
lp
Mezinárodní den seniorů si svět
připomíná vždy 1. října již od roku
Dobrovolnické centrum
1998. Den seniorů je oslavou všeho, co
ADRA Znojmo
staří lidé společnosti přináší. Zároveň
nabízí doprovod seniorům
zvyšuje povědomí o problémech, se
na akce v Den seniorů 30. září.
kterými se potýkají, jako například
Pomoc dobrovolníka
jejich zneužívání bezcharakterními
si lze rezervovat po domluvě
lidmi z řad takzvaných šmejdů, ale
na tel.: 607 144 090.
mnohokrát i od nejbližších.

Týden sociálních služeb s odborníky i výstavou komiksu
17.10–19.10 Film na téma drogy,
diskuze s odborníkem. Městská
knihovna

Týden sociálních služeb nabídne veřejnosti od 3. do 9. října celou
škálu zajímavých akcí ve Znojmě,
na zámku v Břežanech a v Domově
pro seniory Hostim.
Na bohaté programové nabídce
se podílí řada institucí, jako Centrum
sociálních služeb Znojmo, Oblastní
charita Znojmo, Sdružení Práh, město Znojmo, Společnost Podané ruce,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
MÚ Znojmo, Terapeutické centrum
v JmK, střední škola na Přímětické ulici ve Znojmě a další. Vstup na všechny
aktivity je zdarma. 
lp
Pondělí 3. 10.
9.00–10.00 Zdravý životní styl
v každém věku. CSS, Mikulášské
nám. 12
9.00–10.00 Pečovatelská služba –
přednáška. Oblastní charita Znojmo,
Dolní Česká 1

12.00–15.00 Den seniorů
na „Přímce“. SOU a SOŠ SČMSD,
Přímětická 50
17.00–17.10 Oficiální zahájení –
město Znojmo. Městská knihovna,
Zámečnická 9

Úterý 4. 10.
9.30–10.30 Smysl a cíl hodin
muzikoterapie pro lidi se zdravotním
postižením. Zámek Břežany
10.00–12.00 Jak na duševní
onemocnění? – přednáška.
Pražská 7
13. 00–17.00 Arteterapie na téma
Duševní zdraví – workshop.
Pražská 7
13.30–14.30 Zaměstnávání
osob s duševním onemocněním.
Mikulášské nám. 12
14.00–17.00 Konzultace pro
opatrovníky – fyzické osoby. MěÚ
Znojmo, nám. Armády 8
15.00–16.30 Výtvarná dílna
pro rodiče s dětmi. Oblastní charita
Znojmo, Horní Česká 6

Čtvrtek 6. 10.
11.00–11.45 Film – hazardní hraní
aneb jak pomoci hráči a jeho rodině?
Diskuze. Městská knihovna
14.00–15.30 Vzdělávání a kognitivní
trénink seniorů – interaktivní
přednáška. CSS, U Lesíka 11
14.00–16.00 Život bez lepku –
přednáška. SOU a SOŠ SČMDS,
Přímětická 50
15.30 Mše v Domově pro seniory
Hostim
16.00–18.00 Duše na dlani –
autentické zkušenosti s duševním
onemocněním. Pražská 7
18.00–19.00 Výstava švédského
komiksu Issac v úzkých. Pražská 7
Pátek 7. 10.
10.00–11.00
Bezdomovectví očima terénních
pracovníků – komentovaná výstava
fotografií. Horní Česká 4
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Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM

Kdy se obrátit na odlehčovací služby?
Odlehčovací služby jsou pobytové služby určené lidem, kteří pečují
o své blízké – osoby se zdravotním
postižením, seniory a další osoby
závislé na pomoci druhých (osoby
se zdravotním postižením od 18 let
věku).
Zařízení nabízí pečujícím, že bude
o jejich blízké na přechodnou dobu
postaráno, a to v jejich přirozeném
prostředí nebo ve středisku dané organizace.
Tyto služby tak nabízejí pečujícím
nezbytný odpočinek od náročné péče
a také prostor pro naplnění vlastních
potřeb, případně možnost vyřídit si
potřebné záležitosti, na které při péči
nezbývá čas.

Odlehčovací služby nabízejí:
■ pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
■ pomoc při osobní hygieně či poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
■ poskytnutí stravy či pomoc při jejím
zajištění
■ poskytnutí ubytování
■ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
■ poskytnout lze nejen službu, ale i ošetřovatelskou službu
Na Znojemsku je možné využít
služby u Centra sociálních služeb
Znojmo, příspěvková organizace,
Vančurova 17A, Znojmo. Kontakt: tel.:
739 389 088, 515 223 078, svobodovam@
cssznojmo.cz, www.cssznojmo.ic.cz.

ADRA zaškolí dobrovolníky
„Dobrovolnictví je smysluplná
činnost, kterou dáváme kus sebe, ale
mnoho i dostáváme. Potřebných lidí
je mnoho a všech, kteří jim pomáhají,
si velice vážíme,“ říká Zdeňka Severinová, vedoucí Dobrovolnického centra ADRA Znojmo (dále jen Centra).
Centrum pořádá v pondělí 24. října od 15.30 do 19.30 hod. v DC ADRA
(Veselá 20, Znojmo) pro zájemce
o dobrovolnictví další z řady školení.
Před samotným školením je nutné
absolvovat vstupní pohovor. Potřeb-

né informace získá zájemce na tel.:
607 144 090 nebo může podat dotaz
na znojmo@adra.cz.
Dobrovolník je především společník, který se svým klientem tráví
nejčastěji hodinu týdně. Hlavní jeho
činností je společné povídání, čtení,
procházky, hraní společenských her.
„Může působit u seniorů a osob se
zdravotním postižením v Centru sociálních služeb Znojmo i u pacientů
ve znojemské nemocnici,“ vysvětluje
Zdeňka Severinová. 
lp

Za vzděláním přijel Alex z Kanady

Naučíme děti, jak se správně učit
Ve Znojmě bylo otevřeno první
studijní centrum, které pomáhá dětem s učením. Pod jménem BASIC ho
najdete na Sokolské ulici.

 Učení nemusí být „mučení“.

Foto: archiv SC BASIC

„Doučuji žáky základních škol,
kteří mají problém s učením, pomalu
čtou, mají nečitelné písmo, problémy
s psaním y/i, ale i s matematikou, řeším doučování k reparátům, ale mohu
pomoci i individuálně středoškolským

studentům,“ vysvětluje zakladatelka
znojemského centra Jana Kovářová.
Pedagožka s třicetiletou praxí
zdůrazňuje, že samotné učení nemusí
být zátěží, ví-li žák, jak se má správně
učit. „Podporuji v dětech samostatnost s důrazem na efektivní učení,
zdravé sebevědomí a individuální
přátelský přístup. Studijní metoda je
má nastartovat k tomu, aby se rády
učily a získaly pocit štěstí, že mohou
být úspěšní. Nezaručím jim ale, že budou mít samé jedničky. Záleží hodně
na nich samotných i na spolupráci
s rodiči. Základní předpoklad je, že
dítě musí chtít se zlepšovat. Naše studijní technologie je má namotivovat
tak, aby si každé dítě našlo způsob,
který mu bude při učení vyhovovat
nejlépe,“ vysvětluje Jana Kovářová.
Konzultace je zdarma a objednat se
lze na tel. 731 765 050. 
lp

 Letadlo s kanadským studentem (druhý zleva) přistálo na letišti ve Vídni, kde ho přivítala „nová“ rodina Paulenkových a členové Rotary klubu Znojmo. 
Foto: RC Znojmo

Sedmnáctiletý Kanaďan Alex
Gelmych je nov ým studentem
gymnázia na Pontassievské ulici
(GPOA).
Alex přijel na Moravu v rámci
celosvětového programu Rotary vý-

měny mládeže, který ve Znojmě zajišťuje místní Rotary klub. „Postupně
bude Alex hostem ve třech rodinách,“
uvedl Jiří Výmola, člen Rotary klubu
Znojmo, který dlouhodobě vzdělávací
aktivity mladých lidí podporuje.  lp

Žáci z Pražské vládnou skvělou angličtinou
Žáci na základní škole na Pražské
se stali pyšnými majiteli certifikátů
za úspěšné složení jazykových zkoušek Cambridge.
„Na konci loňského školního
roku uspěla dvacítka tehdejších třeťáků a čtvrťáků u zkoušky z angličtiny.
Ve čtvrtek 15. září mohli tito naši žáci
za účasti spousty rodičů převzít certifikáty přímo z rukou pana místostarosty
Jana Groise,“ uvedl ředitel školy Pavel
Trulík.
Realizaci kurzů kromě obrovského
nadšení učitelek angličtiny umožnil
i projekt Kolumbus. Podstatná část celého kurzu včetně možnosti proplacení

 Úspěšní angličtináři spolu s pedagogy a místostarostou Janem Groisem.  Foto: archiv školy

absolvovaných zkoušek byla hrazena
z finančních prostředků města Znojma.
„Organizování kurzů angličtiny
a následných certifikovaných zkoušek
má již na škole tradici a s faktem, že
nabízíme nepovinný předmět jazyk
německý na prvním stupni, o který
je velký zájem, naplňujeme jednu ze
strategií školy: jazykově vybavený absolvent, který se neztratí v síti středních škol a posléze na trhu práce,“ říká
ředitel Trulík. Základní škola na Pražské se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní výuku cizích jazyků. Jak je vidět
na úspěších žáků, zvolená strategie se
vyplácí.lp
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Studentka GPOA přivezla do Čech
největší úspěch od roku 1997
asi o šedesáti otázkách a s vyčleněným
časem dvakrát tři hodiny.“
Program olympiády trval celý týden. Byl připraven tak, aby za poměrně
krátkou dobu měli soutěžící možnost
poznat také Vietnam a jeho bohatou
kulturu. V těchto pro soutěžící
volných dnech
o db or ná p orota hodnotila
splnění úkolů
a testů.
„Na IB O
to chodí tak, že
nejlepších 10 %
soutěžících získává medaile
zlaté, dalších
20 % stříbrné
a 30 % bronzové. Všichni
soutěžící z české delegace
jsme nezávisle
na sobě získa Stříbrní reprezentanti z Česka – Václav Bočan z Mostu, Jan Pražák
z Hradce Králové, Kateřina Kubíková z Prahy a Znojmačka Zuzana Kon- li stříbro, což
vičková (druhá zleva). 
Foto: archiv GPOA byla pro nás
velká radost!
Soutěžní 27. ročník Mezinárodní Jde o největší úspěch české výpravy
biologické olympiády (IBO) se konal na IBO od roku 1997,“ přiznává šťastve vietnamské Hanoji. Každá země ně mladá žena, za jejímž nejčerstvějmůže vždy vyslat do soutěže maximálně ším úspěchem stojí také velká podpora
čtyři soutěžící, mezi které se Zuzana rodiny, školy a odborných pracovníků,
Konvičková, nyní již studentka lékař- se kterými se setkávala, jako byl napříské fakulty, díky obrovskému nasazení klad doktor Antonín Reiter z Jihomoa dlouhodobé přípravě dostala. K sa- ravského muzea ve Znojmě a mnozí
motné soutěži řekla: „První den jsme další.
v laboratořích řešili praktické úkoly
„Zuzka skromně vyjmenovala bioz molekulární biologie, biochemie, fy- logické obory, ve kterých prokázala
ziologie a anatomie rostlin, fyziologie svoje znalosti. Nezmínila se o tom,
a anatomie živočichů se systematikou že cesta k vítězství bývá i trnitá a že
a s evoluční biologií a úlohy z mikrobio- přípravě na biologickou olympiádu
logie. Celkem se jednalo o čtyři zkoušky v průběhu celého studia na naší škole
s časovou dotací 90 minut na každou věnovala spoustu času,“ doplnila sloz nich. Druhý soutěžní den jsme řešili va Konvičkové její bývalá učitelka ze
dva testy z teoretické biologie, každý střední školy Jarmila Vítková. 
lp

Školství, společnost
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S úsměvem šlo všechno líp

Získat medaili, a navíc stříbrnou,
na mezinárodní biologické olympiádě není vůbec jednoduché. Zuzaně Konvičkové, čerstvé absolventce
znojemského osmiletého gymnázia
GPOA, se to přesto podařilo.

 Vítězné družstvo v českém jazyce si odneslo „bludišťáky“ vytvořené studentkou vyššího
ročníku, která pro ně také připravovala záludné češtinářské otázky.
Foto: lp

Že s úsměvem jde všechno
líp, dobře vědí studenti gymnázia
K. Polesného ve Znojmě, kteří si
mnohokrát prověřenou větu zvolili jako motto letošního školního
projektu.
Stejně jako vloni, kdy byl mottem
Titanic, šlo o trochu jinou výuku předmětů jazyk český, angličtina, dějepis,
zeměpis a výtvarná výchova. Studenti
vyššího ročníku opět připravili pro své
mladší spolužáky v každém z předmětů otázky, úkoly, písemné testy a činnosti, při jejichž plnění se učí všichni. Ti starší – maturanti z 8. A – se
postavili do pozice pedagoga, kdy se
museli na hodinu připravit a vést ji. Ti

mladší z 2. A získali nové vědomosti
a informace zábavnější formou, než je
tradiční výuka nad učebnicí, ale také
se, více než je možné v běžné vyučovací hodině, aktivně do procesu výuky
zapojili. Praxe fungovala tak, že se
druháci rozdělili do pěti skupin a postupně všechny prošly pěti třídami –
předměty. Nakonec se všichni studenti
sešli, aby společně vyhodnotili svoji
celodenní práci. Odměnou jim byla
zkušenost, získané vědomosti, zážitek, ale i drobné občerstvení, které jim
přinesly učitelky Ladislava Rivolová
a Hana Ondráková, hlavní iniciátorky
a podporovatelky studentů při této
výuce zábavnou formou. 
lp

Black

Nekuřte a běžte volit
Jaké to je být dospělým a zodpovědným voličem, si mohli vyzkoušet
studenti střední školy na Přímětické
ulici.
Zapojili se do celorepublikového vzdělávacího projektu Jeden svět
na školách, jehož tvůrcem je organizace Člověk v tísni. Mladí lidé starší
patnácti let volí ve své škole reálné
kandidáty i politické strany. Učí se tak
vnímat své občanství aktivně. Spot
– Nekuřte a běžte volit – výtvarnice
Michaely Pavlátové se stal mottem letošních Studentských krajských voleb.

„Cílem akce bylo seznámit studenty s principy zastupitelské demokracie a volebním systémem České
republiky. U volební komise složené ze tří studentů oboru Hotelnictví a turismus mohli volit všichni,
kterým už bylo patnáct. Na chvíli se
tak stali plnoprávnými občany,“ vysvětluje Veronika Nedvědová, školní garant voleb. Studenti ze Střední
odborné školy volili koalici Zelení
a Piráti, jejich spolužáci ze Středního
odborného učiliště si vybrali stranu
Moravané. 
kk, lp

Věk: 2,5 roku
Plemeno: křížený německý ovčák křížený a labradorský retrívr.
Black je na neznámé lidi velmi ostrý, je to perfektní hlídač i do velkého areálu. Byl vychován venku jako pes střežící svůj dům, což zvládá perfektně.
Není ale vhodný k jiným zvířatům a dětem. Jde ovšem o velmi spolehlivého
psa, který si zaslouží lásku a pozornost nového pána, kterému bude oddaný.
Kontakt: Městský útulek Načeratice,
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společnost

VZALI SE
&

Darja Svobodová (Znojmo)
Rudolf Mikula (Znojmo)

&

Marie Švarcová (Třebíč)
Petr Klíma (Třebíč)

&

Renata Tichá (Stochov)
Vladimír Sedlák (Kladno)

&

Karolína Špringerová (Znojmo)
Jakub Šinogl (Znojmo)

&

Lucie Lacková (Znojmo)
Josef Larisz (Znojmo)

&

Soňa Skřivánková (Znojmo)
Aleš Kružík (Praha)

&

Pavla Žůrková (Znojmo)
Tomáš Hruška (Oblekovice)

&

Kamila Pačajová (Znojmo)
David Herák (Znojmo)

&

Zdeňka Klinerová (Znojmo)
Luboš Štěpnička (Znojmo)

&

Tereza Žlabová (Znojmo)
Luboš Altenburger (Vranov n./D.)

&

Barbora Čerebová (Znojmo)
Martin Pouhý (Košice, SK)

&

Michaela Hrušková (Znojmo)
Šimon Šinkovič (Znojmo)

&

Petra Jandlová (Znojmo)
Lubomír Pokorný (Znojmo)

&

Veronika Zukalová (Vrbovec)
Luděk Věrný (Znojmo)

&

Petra Hrnčířová (Znojmo)
Bronislav Kadeřábek (Mramotice)

&

Andrea Kobylková (Lančov)
Martin Kratochvíla (Znojmo)

&

Petra Hrušková (Únanov)
Tomáš Česnek (Dobšice)

&

Marie Plachá (Plaveč)
Petr Auer (Mikulovice)

&

Petra Doležalová (Znojmo)
Luboš Černý (Znojmo)

&

Veronika Klepáčková (Bezkov)
Miroslav Kubák (Bezkov)

&

Eva Věžníková (Rybníky)
Petr Novák (Dobřínsko)

Na divadelních prknech ťuknou
baletní špičky a zemřou milenci
Do znojemského divadla míří
po dlouhé době balet, ale i Shakespearova klasika.
V úterý 8. listopadu v mimořádném představení předvede Pražský
komorní balet sérii tří tanečních inscenací od třech choreografů různých generací tvořících na hudbu význačných
českých skladatelů. Diváci uvidí SLOVANSKÝ KVARTET – A. Dvořáka
(Smyčcový kvartet č. 10 „Slovanský“),
ČERNÉ ZRCADLO – V. Sommera
(Smyčcový kvartet d-moll) a Z MÉHO
ŽIVOTA – B. Smetany (Smyčcový
kvartet Z mého života).
Vyznavači klasického divadelního
žánru se naopak mohou již 24. října
potěšit inscenací Shakespearova Romea a Julie v podání pražského Divadelního spolku Kašpar pod vedením
režiséra Jakuba Špalka. Nejslavnější
milostný příběh o lásce i nenávisti nabízí divadelníci od Kašpara v jedinečné úpravě. Text, patřící k vrcholným
tragédiím mýty opředeného autora,

 Slovanský kvartet v podání Pražského komorního baletu.

od jehož smrti uplynulo letos 400 let,
se rozhodli adaptovat na míru osmi
postavám. Neubírá to nic na sdělnosti
příběhu a síle prožitku, kterou tato
hra nese. Původních více než dvacet

Josef Štola oslavil 103. narozeniny
a je nejstarším občanem Znojma. Je
živoucí legendou. Narodil se v Mackovicích rok před tím, než byl spáchán
atentát na Ferdinanda d‘Este. Pamatuje
si dobu po I. světové válce, přežil i tu
druhou. Se svou manželkou Růženou,
která oslavila 95. narozeniny, bydlí
pořád ve svém domku, těší se dobrému
zdraví a oba jsou soběstační. 
lp
 Josefu Štolovi k narozeninám přál i místostarosta Znojma Jan Blaha a matrikářka
Lenka Pavlačková.
Foto: archiv ZL

Kamila Smrčková (Znojmo)
Věra Kratochvílová (Dobšice)
Martina Kostelecká (Znojmo)

& Martin Poláček (Znojmo)
Yvona Krausová (Písek)

& Jan Romanec (Praha)

Marta Mrázková (Znojmo)

& Tomáš Papoušek (Znojmo)
Vítězslava Šolcová (Znojmo)

& Marek Hrozný (Znojmo)

Monika Emrichová (Praha)

& Radek Narovec (K. Vary)

Lenka Binderová (Suchohrdly)

& Zdeněk Hrubý (Znojmo)

Tereza Svobodová (Přímětice)

& Martin Vogal (Kuchařovice)

postav schází tedy opravdu málokomu.
V hlavních rolí se představí Matouš
Ruml a Tereza Rumlová. Vstupenky na balet i činohru jsou k dostání
na TIC, Obroková ulice. 
lp

Nejstarší občan Znojma se těší dobrému zdraví

& Jan Bedáň (Brno)

& Michal Dítě (Dobšice)

Foto: archiv PKB

Nahlédněte pod pokličku života v architektuře
Architektura je všude kolem nás,
ať už si to uvědomujeme, nebo ne!
To je průvodní motto provázející
cyklus Život v architektuře. V šesti
přednáškách představí veřejnosti
architekturu jako nedílnou součást
našich životů.
Letošní cyklus se zaměří na architekturu staveb. Více než typologii se ale
bude věnovat kulturně-společenskému
přesahu architektury, kladoucí si otázky: Může být architektura aktivistická?
Co by měla reprezentovat veřejná stavba? Jak je potřeba zacházet s kulturním
dědictvím nebo jak moc může být in-

timní vztah architekta a investora? Cyklus pořádá spolek Umění do Znojma
ve spolupráci s Originální regionální
architekturou (ORA) za finanční podpory Jihomoravského kraje, Nadace
české architektury a města Znojma.
Stejně jako v loňském podzimním
cyklu budou jednotlivé přednášky vést
odborníci s bohatými zkušenostmi.
Prvními byli 27. září Igor Kovačević
a Yvette Vašourková z Center for Central European Architecture, kteří hovořili o Aktivní architektuře.
Vstupenky budou v prodeji
na místě. 6 přednášek: 350 Kč/stu-

denti a senioři 250 Kč; 1 přednáška: 100 Kč/studenti a senioři 50 Kč.
Začátek vždy v 18 hodin ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Více
na www.umenidoznojma.cz. 
lp
11. 10.	Požadavek veřejné
památkové péče
získává socialistický
charakter
25. 10. 	 Koncert vs. walkman?
8. 11.	Desakralizace
sokoloven
22. 11. Místo monumentu
6.12. Architektur a teror
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Delegace Dolního Rakouska navštívila
Retz a Znojmo. Zavítali i do pivovaru
Retz a Znojmo navštívila delegace
z odboru kultury spolkové země Dolního Rakouska pod vedením Hermanna
Dikowitsche.
Důvodem návštěvy byla kandidatura obou měst na společné pořádání
přeshraniční Dolnorakouské zemské
výstavy v roce 2021, neboť zástupci
odboru kultury jsou účastni procesu
rozhodování o pořadatelství výstavy.
Finální rozhodnutí je následně v rukou
dolnorakouské zemské vlády.
V Reztu delegace navštívila nejen
město samotné, ale i tamní plánované
výstavní prostory. „Hlavními předpoklady pro to, aby bylo městu přiklepnuto
pořadatelství Dolnorakouské zemské výstavy, jsou zejména revitalizace kulturně
hodnotné památky, výstavní prostory
s 1 000 m2, dobrá dostupnost, infrastruktura a především široké zapojení
veřejnosti,“ zaznělo z úst Hermanna
Dikowitsche. Součástí delegace byl i bývalý velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff. Na návštěvě hovořil o evropském
rozměru přeshraniční spolupráce, která
by měla pozitivní vliv na oba regiony –
Dolní Rakousko a Jihomoravský kraj.

prezentovat místa,
která by návštěvníkům případné výstavy chtělo ukázat.
„Podívali jsme
se mj. do objektu
bývalé varny, která
se právě teď opravuje a kde se bude
příští rok otevírat
expozice pivovarnictví,“ říká starosta
 Společné foto ve Znojmě (zleva doprava): Martin Maurer, Vlastimil Gabrhel.
Hannes Weitschacher, Kurt Farasin, Felix Wiklicky, Manfred Nigl, Poté se celá delegace
Alfred Kliegl, Christine Raab, Vlastimil Gabrhel, Erhard Neubauer, přesunula k jednání
Helmut Koch, Zuzana Pastrňáková, Alfred Schuster, Günther
Hofer, Roman Langer, Manfred Marihart, Jaroslav Chaloupecký, na radnici. „V přáGuido Wirth.
Foto: archiv ZL telské atmosféře
jsme ještě hovořiDo Znojma se delegace z Retzu li o Dolnorakouské zemské výstavě
přesunula vlakem, poté si prošla histo- i o nadcházejících akcích. Obě města
rické centrum města a následně společ- slaví v září vinobraní, a tak jsme se
ně se starostou Vlastimilem Gabrhelem rozloučili s tím, že se brzy zase potkázavítala do areálu pivovaru, který je me. Zástupci odboru kultury Dolního
jedním z možných výstavních prostor Rakouska – tak jak mi to sdělili kopro případnou Dolnorakouskou zem- legové z Retzu – odjížděli spokojení.
skou výstavu. Na Znojmo sice tak ná- Jsme rádi, že se jim u nás ve Znojmě
ročné podmínky jako na Retz kladeny líbilo a že jsme jim společně ukázali, že
nejsou, avšak i povinností Znojma je o Dolnorakouskou zemskou výstavu

v roce 2021 stojíme,“ uzavírá návštěvu
dolnorakouské delegace starosta.

Využití areálu pivovaru
Na budoucí využití areálu pivovaru
panuje shoda, jak je vidět i z příspěvku
opozičního zastupitele Jiřího Kacetla.
Město do svého strategického plánu
na roky 2016–22 stanovilo jako jednu
ze svých priorit usilování o kulturní
a společenskou funkci pivovaru a přesně
v tomto duchu také jedná. Areál oživilo
díky Znojemskému pivovaru, který zde
v následujících letech vybuduje restauraci s velkou zahrádkou. Ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem
buduje expozici pivovarnictví, kterou
otevře na jaře. Současně chce vybudovat
nové inženýrské sítě v areálu (kanalizaci,
vodovody, plyn, elektřinu a osvětlení),
aby byl vůbec jakýkoliv rozvoj areálu
možný. Celý areál také vedení města
Znojma představuje jako možné centrum pro Dolnorakouskou zemskou
výstavu. V zásobníku projektů Akčního
plánu je navíc zaražena vyhledávací studie na kulturní a společenské centrum
s kapacitou 900 osob. 
zp

NÁZOR ZASTUPITELE MĚSTA ZNOJMA

Znojemský hrad 2021 – společenské a kulturní centrum města
Jak víme z tisku, vedení znojemské radnice stále hledá další privátní
nájemce do prostor bývalého hradního pivovaru.
Realitní nabídka, pro kterou bylo
dokonce natočeno i video, se nese
v duchu, že pivovar je úžasně položeným „brownfieldem v centru historického Znojma“, který prý lze plně využít
k podnikatelským účelům.
Osobně se domnívám, že tento
pohled není správný. Komerční využití je totiž od roku 2014 již naplněno:
přední část pivovaru byla městskými
radními na třicet let pronajata nově
založené akciové společnosti Znojemský městský pivovar. Soudím, že
zbývající budovy by si město Znojmo
mělo ponechat ve své režii a zřídit zde
společensko-kulturní centrum, které
městu i podle výsledků anket a průzkumů veřejného mínění tolik chybí.
Vycházím z toho, že pivovar je
pevnou součástí znojemského královského či markraběcího hradu, přimyká
se těsně k prvořadé národní kulturní
památce, rotundě sv. Kateřiny, při dálkových pohledech spoluvytváří siluetu
znojemských „Hradčan“. Jedině skrze
přední hrad s pivovarem a rotundou

se lze dostat k hradu zadnímu s deblínským zámkem.
A nyní se nabízí jedinečná příležitost, jak chybějící znojemské společenské a kulturní centrum proměnit
ve skutečnost. V rámci spolupráce s rakouským partnerským městem Retz
můžeme připravit projekt, ve kterém
se znojemský hrad s využitím evropských, národních a krajských subvencí
stane hlavním výstavním prostorem
Dolnorakouské zemské výstavy v roce
2021 s trvalou udržitelností i po skončení této výstavy. Trvalou udržitelnost si můžeme představit následovně:
v budově varny, vedle již připravovaného muzea pivovarnictví, by mohl
v patře vzniknout prostorný sál s přísálím pro pořádání plesů a konferencí,
zatímco naproti, v budově barokního
pivovaru (směrem do Gránic), by byla
ve spolupráci se znojemským muzeem
zřízena tolik potřebná hlavní městská
galerie starého i moderního umění,
na kterou by navazovala expozice
znojemské rotundy. Okolí cenné přemyslovské svatyně by se uvolnilo částečnou demolicí nevzhledné budovy
nad ležáckými sklepy; sklepy samotné
by mohly fungovat jako vinárna či

 Vize pro znojemský hrad 2021 se blíží představě architekta Vratislava Ziky z jeho diplomové práce z roku 2012.

pivnice pro plesový a konferenční sál.
Lákavá je i představa částečné obnovy monumentální Loupežnické věže,
která stávala v místech nevzhledného
přístavku u nyní opravené patrové budovy Znojemského městského pivovaru a která se roku 1892 zřítila. Věž by
ve dne mohla fungovat jako jedinečná
rozhledna, v noci pak jako astronomická pozorovatelna.
Deblínský zámek čeká na vybudování důstojné velké expozice k bohatým dějinám hradu a celého historické-

ho Znojemského kraje. Dolní zámecké
nádvoří, obrácené do Podyjí a k Hradišti, se stane oázou klidu a odpočinku, bude mu navrácena jeho okrasná
podoba s fontánou, v létě může hostit
komorní koncerty vážné hudby.
Věřím, že tento myšlenkový náčrt
zaujme všechny kulturně smýšlející
milovníky Znojma i jeho návštěvníky.
Důležité bude, aby tuto vizi přijalo
za svou i vedení znojemské radnice.
Jiří Kacetl
zastupitel města Znojma

14

ZNOJEMSKÉ LISTY 29. ZÁŘÍ 2016

Společnost

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:
září Po–Ne 9.00–17.00, říjen až duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 29. června až 2. října
Út–Ne 9.00–17.00 (poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou).
Od 3. října do 1. května zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: září denně 9.00–17.00,
říjen až duben Út–Ne 10.00–12.30,
13.00–16.00 (poslední prohlídka
30 minut před zavírací dobou).
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze
v červenci a srpnu.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 222 311, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: do 2. října Út–Ne
9.00–17.00 (poslední prohlídka
čtvrthodinu před zavírací dobou).
Vstup pouze za příznivých
klimatických podmínek! Od 3. října
do května zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.:
515 282 211, www.muzeumznojmo.
cz. Otevřeno: květen až 2. října Po–
Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00, 3. října
až duben Po–Pá 9.00–11.30, 12.00–
17.00. Stálé expozice: Živá a neživá
příroda Znojemska, Černé řemeslo,
Zbraně orientu, Pravěcí zemědělci –
nová expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.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.: 736 465 085, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno po domluvě do 2. října.
Od 3. října do května zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.

23. 9. – 19. 11. OD BÍTOVA
K VRANOVU
Dům umění - výstava unikátních
fotografií a exponátů z okolí
Vranovské přehrady. Snímky z fondu
fotoarchívu Jihomoravského muzea
ve Znojmě. Více na str. 15.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: od 28. září až květen
zavřeno.

KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: út, čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

KONCERTY

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: září, říjen Út–Ne
9.00–17.00, listopad až březen
9.00–17.00 pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: září, říjen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00, 13.30–17.00,
Ne 10.00–13.00, 13.30–17.00,
listopad až duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.
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
TIC otevřeno: září Po–Ne 9.00–16.00,
říjen až duben Út–So 9.00–16.00.
Jižní přístupová cesta otevřeno:
září Po–Čt, Ne 9.00–21.00, Pá, So
9.00–23.00, říjen až duben
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00.
VLKOVA VĚŽ
– INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: září Po–Čt 10.00–18.00,
Pá–So 9.00–19.00, Ne 9.00–15.00
včetně svátků, říjen Po–So,
svátky 10.00–18.00, Ne
10.00–15.00, listopad až březen
zavřeno.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: září, říjen So, Ne a svátky
9.00–19.00.

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.
3. 10. VZPOMÍNKY ZŮSTANOU
Hra o lásce i rodinných poutech.
Jímavý milostný příběh i strhující
drama v hl. roli se Zlatou Adamovskou
a Petrem Štěpánkem. 19.00.
6. 10. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Hra Járy Cimrmana v podání
Divadelního studia Martiny
Výhodové. Vstupné: rezervace.
martina@gmail.com 18.00.
24. 10. ROMEO A JULIE
V jedinečné úpravě nabízí pražské
Divadlo Kašpar nejslavnější milostný
příběh o lásce i nenávisti. V režii
Jakuba Špalka hrají hlavní role
Matouš Ruml a Tereza Rumlová.
19.00.
31. 10. JENOM ŽIVOT
Bystrá komedie s pozoruhodnými
dialogy magického příběhu dvou
zralých, životem prozkoušených lidí.
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš.
19.00.

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
3. 8. – 30. 9. FEMME – PAVLÍNA
PROKŮPKOVÁ
Dům Na Věčnosti – výstava fotografií
znojemské fotografky doplněná
o básně Anny Novak.

1. 10. PAVEL FAJT
– DRUMMING ALLEY
Dům Na Věčnosti – koncert pro bicí,
„zvukový kruh“, elektroniku a hlas. 20.30.
2. 10. KONCERT V BARVÁCH
BARYTONU
Městské divadlo – swing a jazz
v rytmu Lukáše Vlčka, předního
sólisty Městského divadla Brno
a jeho hostů. Prodej vstupného:
Gymnázium K. Polesného,
pí Rivolová (tel.: 736 426 040). 18.00.
12. 10. SVĚTEM OPERETY
Městské divadlo – hudební procházka
nejkrásnějšími skladbami z operet
J. Strausse, E. Kalmána, F. Lehára,
L. Bernsteina a dalších v podání
Johann Strauss orchestru a jeho
sólistů. 19.00.
14. 10. EDDIE STOILOW
– JUPITER TOUR 2016
Dukla – koncert české hudební
skupiny s novým albem Jupiter. 20.00.
20. 10. FRAGILE
Městské divadlo – mnohokrát
oceněná slovenská vokální skupina
s vynikajícími hlasy, které zazpívají
světové i domácí hity v originálním
aranžmá. 19.00.
26. 10. JANA KIRSCHNER
– TAKMER SÓLO
Městské divadlo – podzimní tour
vynikající slovenské zpěvačky,
na kterém zazní její největší hity.
19.00. Vstupenky již nyní v TIC
Obroková ul.

DALŠÍ AKCE
30. 9. DEN SENIORŮ
Město Znojmo – program na str. 9.
9.00–17.00.
30. 9. – 1. 10. BURČÁKFEST
Loucký klášter – tradiční akce.
Více na str. 15.
3. 10. – 9. 10. TÝDEN
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Město Znojmo, zámek Břežany – více
na str. 8.
3. 10. LISTOVÁNÍ
– STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE
Znojemská Beseda – scénické čtení.
19.00. Více na str. 15.
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4. 10. JAK PODPOŘIT VÝVOJ
DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 2,5 LET
MŠ Dobromysl, Školní 10, Znojmo
– seminář má formu přednášky
s ukázkami řady motorických aktivit,
fotografií a videí, které ilustrují
možná řešení spolupráce s malými
dětmi. 16.30–19.30.
Více na www.skoladobromysl.cz

14. 10. DÝŇOVÁ STEZKA
Horní park – na děti, které se stezky
zúčastní, čeká malý dárek, prodej
drobných výrobků, ohnivá show
a dýňové speciality. Akci moderuje
Milan Jonáš! Od 18.30 do 20.30
(vstup do parku z Komenského
nám. u lékárny).

7. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DOMOVĚ PRO MATKY A OTCE
V TÍSNI
Hradiště – Domov pro matky a otce
v tísni bude pro veřejnost otevřen
od 10.00 do 16.00.

15. 10. HRY INTUITIVNÍ
PEDAGOGIKY S PETREM ŽIVÝM
MŠ Dobromysl, Školní 10, Znojmo
– workshop je určený zejména
pro rodiče a učitele. 9.00–17.00.
Přihláška na adrese rostemespolu@
email.cz nebo tel.: 608 418470.

11. 10. – 6. 12. ŽIVOT
V ARCHITEKTUŘE
Znojemská Beseda – cyklus přednášek
o architektuře. Více na str. 12.

23. 10. PŘEDNÁŠKA TOMÁŠE
PFEIFFERA
Agrodům – přednáška známého
biotronika. 17.00.

Slovenská vlna ve Znojmě
Podzim bude v Městském divadle
ve Znojmě patřit slovenským interpretům.
Nejprve 20. října rozezní své hlasy
vokální skupina FRAGILE a 26. října
přijede zpěvačka Jana Kirschner, aby
v rámci svého komorního podzimního
turné Takmer sólo zazpívala své největší
hity – V cudzom meste, Líška, Modrá,
Pokoj v duši a další. Vstupenky jsou již
v prodeji na TIC, Obroková ulice.  lp

Večer rozsvítí sokolská světla
Na pátek 7. října připravili znojemští sokolové vzpomínkovou akci
Večer sokolských světel. Je poctou
všem členům tělovýchovné jednoty
Sokol, kteří zahynuli ve II. světové
válce.
„Večer sokolských světel je vzpomínka na všechny statečné sokoly včetně těch, z vedení České obce sokolské,
které gestapo zatklo po celé republice
v noci ze 7. na 8. října 1941,“ vysvětluje

zástupkyně znojemské organizace TJ
Sokol Znojmo náčelnice Věra Macounová a dodává: „Sejdeme se v pátek
7. října v 17.00 hodin u mostu na parkovišti U Obří Hlavy. Přineste si s sebou vlastnoručně vyrobenou lodičku
s připevněnou svíčkou. Pustíme tak
po vodě světýlka jako vzpomínky na hrdinské sokolské životy.“ V tento večer
ze stejného důvodu poplavou světélka
po řekách v celé České republice.  lp

Narvěte knihobudky ve Znojmě
Přetéká vám doma knihovna
a Honzíkovu cestu už číst nebudete?
Kupí se vám knihy a dávno přečtené
časopisy v krabicích na půdě? Nebo
máte odrostlé děti a pohádek plné
zuby?
Pak pomozte knihami a časopisy plnit dvě znojemské knihobudky.
Najdete je ve znojemské nemocnici a v hale vlakového nádraží, kde
miznou přímo raketově. Sběrna vám
za kilo papíru dá pár halířů, ale určitě
knihy a časopisy, které vás už nebaví,

jiní ocení při cestování nebo ukrácení
dlouhé chvíle na nemocničním lůžku.
Stačí je čisté, zbavené půdních myšinců a pavučin donést na některé výše
zmíněné místo a zaplnit jimi knihobudku. Na nádraží na ni narazíte vlevo
při vstupu na perón a v nemocnici ji
najdete pod schody vedoucí k lůžkové části (hned vedle samoobsluhy).
A jako bonus si můžete za ochotu beztrestně odnést domů jinou literaturu,
kterou do knihobudky přinesl někdo
jiný. 
lp

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT


CHŮZI PO UHLÍ

Vyzkoušejte chůzi, když vám půda hoří pod nohama
Jestliže vás někdy lákala představa překonat svoje možnosti a zažít něco
výjimečného, máte možnost právě teď. Po tři dny bude odvážlivcům z řad
veřejnosti doslova hořet půda pod nohama. V prostorách krásného penzionu Slunečnice, který leží na samotě uprostřed lesů a luk, se 30. září
až 2. října bude konat seminář s praktickým testem - chůze po žhavém
uhlí. „Nebojte se udělat toto rozhodnutí a budete odměněni nezapomenutelným zážitkem a zkušeností. Utkáte se sami se sebou a svými strachy,“ lákají zájemce organizátoři. Slunečnici najdete v Kuřimské Nové Vsi
v nedotčené přírodě 35 km od Brna. Objednávky a informace najdete
na www.chramharmonie.cz a na tel.: 608 768 168. 
lp


BURČÁKFEST

Na Burčákfestu zase šlápnou do hroznů
Areál Louckého kláštera poskytne 30. září a 1. října příjemné prostředí
návštěvníkům Burčákfestu 2016. Dvanáctý ročník festivalu bude prezentací znojemské vinařské oblasti, kvalitních burčáků i vín. Ve snoubení
hudby, vína a kulinářských specialit se lidé budou moci bavit bohatým
programem, ve kterém bude opět dominovat šlapání hroznů bosýma
dívčíma nohama. Atraktivní podívaná za účelem výroby speciálního vína
s názvem Šlapané víno každoročně přiláká davy diváků. Za doprovodu
stylové hudby GNOMUS začne v sobotu 1. října v 15.00 hodin na nádvoří kláštera u historického kládového lisu. Ve vinařském programu dále
najdete ochutnávky tří druhů burčáku, degustace vín Znovínu Znojmo
a novinku – ochutnávku pinotů (Rulandské modré vyrobené jako klaret, růžové a červené víno). Gastro program nabídne prasátko na rožni, zvěřinový guláš, živáňskou pečeni, kuřecí steaky, pstruha na roštu,
kapří hranolky, moravské klobásy, domácí bramborák, sýrové variace
nebo valašské frgále. V hudebním programu vystoupí například skupina
Chameleon, cimbálovka DONAVA, Team revival Znojmo, country-folková znojemská skupina Pepa Barnet a Sešup, XINDL X nebo Absolut Bon
Jovi revival. Více na www.burcakfest.cz 
lp


LISTOVÁNÍ

Na znojemské LISTOVÁNÍ letí Straka z říše entropie
Po prázdninách se do sálu Znojma opět vrací stále více oblíbené Listování. Herci Věra Hollá a Pavel Oubram 3. října v sále Znojemské Besedy scénicky ztvární knihu Straka v říši entropie. Jde o bajky, ve kterých
zvířata luští záhady existence a fungování světa. Kniha humornou formou přibližuje klasické fyzikální zákony a vhodná je pro rodiče i děti.
Její autorka, Markéta Baňková, ve své knize odpovídá na otázky, proč se
hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samičkou
z igelitu, jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno chce být
ideálem krásy. A podobných Proč? je v knize oceněné Magnesií Literou
2011 jako objev roku mnohem více.
lp


VÝSTAVU

V Domě umění se podíváme od Bítova k Vranovu
Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo výstavu takzvané Weidenthalerovy sbírky. Jde o unikátní soubor téměř 1 700 negativů
a skleněných deskových negativů z počátku 20. století. Autorem
většiny snímků je František Weidenthaler, který působil jako učitel
ve starém Bítově a po jeho zaplavení i v novém Bítově. Vášnivý fotograf zachytil okolí i život rodné obce i jejich obyvatel ve všech ročních obdobích. František Weidenthaler zemřel 29. listopadu 1956,
a tak je výstava zároveň poctou k šedesátiletému výročí jeho úmrtí. Do fondu fotoarchívu muzea byla jeho sbírka zakoupena v roce
1976 od W. Weidenthalerové. Výstava bude k vidění v Domě umění až
do 19. listopadu.lp
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Omlazení florbalisté porazili vysoko Svitavy
Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ
mají za sebou vstup do dalšího ročníku první ligy.
Vzhledem ke změně formátu
dvou nejvyšších soutěží budou letos
postupovat přímo dva celky do extraligy a další dva budou mít možnost
baráže. To zvyšuje atraktivitu letošní
první ligy a bylo to znát i na prvním
domácím zápase Znojma, které přivítalo Svitavy. Zaplněná hala vybičovala domácí tým, ve kterém byla
řada juniorů, ale také zkušený Milan
Fridrich, k výbornému výkonu. Znojemští svým agresívním a důrazným
pojetím zaháněli soupeře do kouta
a postupně navyšovali své vedení až
na konečných 6:1. Mnohonásobný

 Místostarosta Znojma Jan Grois předává cenu pro nejlepšího hráče zápasu brankáři
Znojma Janu Hándlovi.
Foto: eks

mistr republiky, reprezentant a medailista z mistrovství světa Milan Fridrich k tomu přispěl dvěma góly, ale
hvězdou utkání byl vyhlášen mladý
brankář Jan Hándl, věkem ještě junior. Ten svůj tým podržel hlavně
v první třetině několika výbornými
zákroky a výraznou měrou tak přispěl
k jednoznačné výhře domácích.
„Ze začátku jsem byl trošku nervózní, byl to můj první zápas za áčko
před domácím publikem. Ale kluci
mi hodně pomohli, udělal jsem pár
dobrých zákroků a spadlo to ze mě.
Jen škoda toho obdrženého gólu. Nula
doma v takové atmosféře by byla fantastická,“ hodnotil po utkání se Svitavami nejlepší hráč duelu. 
eks

Znojmo uvidí jednadvacítku

Fotbalisté proti Třinci až v neděli

Fotbalová reprezentace do 21 let,
to je po áčku ten nejkvalitnější národní
výběr s řadou vycházejících hvězd,
které už často ve svých mateřských
týmech plní důležité role. Jména jako
Aleš Matějů, Patrizio Stronati, Antonín
Barák, Matěj Pulkrab či Patrick Schick
už ve fotbalovém světě něco znamena-

Fotbalisté 1. SC Znojmo za sebou
mají úspěšnou sérii. Z posledních čtyř
zápasů proti Pardubicím, Prostějovu,
Vítkovicím a Táborsku dokázali vydolovat celkem deset bodů, což značí, že
třikrát vyhráli a pouze na půdě Táborska v Sezimově Ústí se museli spokojit
s remízou. Tato bodová šňůra jim

jí. A právě tyto a mnohé další nadějné
fotbalisty mohou na vlastní oči vidět
diváci ve Znojmě. V pátek 7. října se
zde totiž představí tým České republiky U 21 v kvalifikačním zápase o mistrovství Evropy 2017. Zápas na Městském stadionu v Horním parku začíná
v 18 hod.

vynesla postup na páté místo tabulky
Fotbalové národní ligy. Na vedoucí
Baník Ostrava ztrácejí čtyři body.
Další zápas je čeká v neděli 2. října.
Od 18 hod. přivítají na Městském
stadionu v Horním parku Třinec,
kterému se zatím příliš nedaří a je
na předposledním místě.

Seniorské týmy měly turnaj v petanque
Devět týmů seniorů a celkem
pětačtyřicet závodníků. To jsou čísla
prvního petanquového turnaje, který
pro seniory z celého Znojemska uspořádala Česká unie sportu Znojmo
v prostorách na Vančurově ulici.
Původem francouzská hra, při
které jednotlivci či družstva hází

zhruba tři čtvrtě kilogram těžké koule
k jedné menší, zvané košonek, seniory
pohltila a o dramatické okamžiky
nebyla nouze.
Prvního ročníku se zúčastnilo pět
znojemských týmů a také družstva
z Blížkovic, Božic, Jevišovic a Prosiměřic. Po téměř tříhodinovém zá-

polení si nakonec vítězství odnesl
tým DPS Vančurova s přídomkem
Červení. Podle pořadatelů ale o vítězství tentokrát až tak nešlo. „Šlo
hlavně o sportovní aktivitu seniorů,
výsledky byly až na druhém místě.
Zúčastněná družstva obdržela na závěr sadu petanque, aby se i po návratu

domů mohli sportující senioři v této
hře zdokonalovat,“ uvedl předseda
České unie sportu Zdeněk Kolesa.
Ten sám předvedl za potlesku přítomnýách exhibiční utkání s místostarostou Znojma Janem Groisem, který přišel sportující seniory
povzbudit.eks

Znojmo bude opět hlavním „dračím“ městem
Už po deváté se uskuteční na řece
Dyji Festival dračích lodí, jenž se stal
počtem přihlášených posádek největší „dračí“ akcí v České republice. Letošní ročník je na programu ve dnech
29. září až 1. října. Akce se také letos
stala součástí projektu České unie
sportu ČUS Sportuj s námi.
Ve čtvrtek 29. září jsou na pořadu
závody družstev žáků I. stupně základních škol a mateřských škol.
V pátek 30. září se konají závody
družstev žáků II. stupně základních
škol a Pohár středních škol. V sobotu
1. října Festival dračích lodí vyvrcholí

hlavními kategoriemi pro veřejnost.
Každý den od 8 hodin je povinná prezentace posádek, vlastní závodní program bude slavnostně zahajován vždy
v cca 10 hodin.
„Znojemský festival je největší akcí
dračích lodí v České republice. Zatím
se nám přihlásilo celkem rekordních
70 posádek, mj. i z Rakouska a Slovenska, a další se ještě průběžně hlásí.
Raritou bude nepochybně účast čínské
posádky, tedy ze země, kde se dračí lodě
před dvěma tisíci lety objevily! Naše
závody jsou určeny pro širokou veřejnost, firemní týmy a všechny, kteří se

chtějí v partě kamarádů dobře pobavit,
aniž by kdykoliv předtím v dračí lodi
seděli. Naše kapacita je pro letošek již
naplněna, několik ročníků trvalo, než
lidé pochopili, že účastnit se závodů
ve Znojmě může opravdu kdokoli, že
jsme festivalem pro veřejnost. Letos je
již zájem větší, než je kapacita našeho
závodiště,“ říká člen organizačního výboru Petr Štěrba. Pořadatelem akce je
oddíl Kanoistiky TJ Znojmo ve spolupráci s Asociací vodních sportů Znojmo
a Českým svazem dračích lodí.
Centrem závodů bude Areál vodních sportů pod Sedlešovickým mos-

tem. Sobotní festival dračích lodí má
podtitul Neoficiální mistrovství světa amatérských posádek a o titulech
se bude rozhodovat na sprinterské
trati dlouhé 160 metrů. Na čtyřech
tratích si zazávodí účastníci ve čtyřech kategoriích – ve třech z nich
musí v posádce být minimálně tři
ženy, které navíc mají i svoji samostatnou kategorii. Sobotní akci letos
předcházejí ve čtvrtek a pátek závody
dětských posádek. V areálu závodiště budou po všechny tři dny umístěny zajímavé dětské atrakce. Více na:
www.dracifestznojmo.cz
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