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SPOLEČNOST

ZÁPISY DO ŠKOL
Zápis do 1. tříd základních škol 
zřizovaných městem Znojmem 

bude 7. dubna.

 V prostoru Jižního hradebního příkopu (pod Kapucínskou zahradou) stojí tři věže – Psí, Prašná (na snímku) a Nová. Do dvou posledně 
jmenovaných se budou moci lidé nyní poprvé podívat. Najdou v nich nové expozice i 3D model opevnění Znojma. Foto: Archiv ZL

Starosta plní slib
Starosta Znojma Jan Grois plní 

svůj slib a  postupně navštěvuje 
všechny městské části Znojma, aby se 
přímo na místě bavil s občany o tom, 
jak zlepšit kvalitu jejich života.

„Budu rád, pokud si obyvatelé na-
jdou čas a zavítají za námi na debatu,“ 
říká Jan Grois. Už hovořil s občany Der-
flic, Přímětic, Mramotic, Popic, Nače-
ratic a Kasáren. Nyní ho čekají 29. 3. 
v Konicích, 3. 4. na Hradišti a o den 
později v Oblekovicích. Začátek setkání 
je vždy v 17.00.  lp

Blokové čištění
Pravidelné blokového čištění 

Znojma začalo. Celkem se bude čistit 
pětkrát. 

Rozpis ulic, kde bude čištění v roce 
2018 probíhat, naleznete na  webu  
www.znojmocity.cz v sekci Praktické 
odkazy – Blokové čištění. Podrobné in-
formace získáte také na tel. 515 226 631. 
Každý majitel vozu si tak může zapsat 
do kalendáře termíny, kdy je potřeba 
přeparkovat auto. Město je ze zákona 
povinno vracet odtažené auto na pů-
vodní místo nebo místo z toho viditelné, 
a tak odtah auta při blokovém čištění 
vyjde hříšníka na 2 662 korun.  lp

Na znojemské radnici se sešli zá-
stupci města Znojma, Jihomoravské-
ho kraje, Správy železniční dopravní 
cesty a Spolku pro veřejnou dopravu 
na jihozápadní Moravě, aby diskuto-
vali nad perspektivami rozvoje želez-
niční dopravy na Znojemsku.

Chtějí posunout železniční dopravu na Znojemsku
Jednání navázalo na červnové me-

morandum, které bylo přijato u příle-
žitosti semináře Perspektivy rozvoje 
železniční dopravy na  Znojemsku. 
To požadovalo mimo jiného pokra-
čování v zahájené revitalizaci tratě  
Znojmo–Břeclav tak, aby byla co 

nejdříve zmodernizovaná celá trať, 
dále revitalizaci a elektrifikaci tratě  
Znojmo–Okříšky a vypracování stu-
die proveditelnosti optimálního že-
lezničního spojení Znojmo–Brno tak, 
aby se cestovní doba zkrátila o alespoň 
30 minut.  Pokračování na str. 2.

Projděte se po hradbách Znojma
Novou prohlídkovou trasu otevře 

pro školy, místní veřejnost a své ná-
vštěvníky město Znojmo.

„Asi do věží, asi do věží…“ zpí-
val svého času Waldemar Matuška 
na hradbách Karlštejna. Teď by mohl 
stejně tak někdo zapět na hradbách 

Znojma. Nabízí se k tomu nová pro-
hlídková trasa po hradebním opev-
nění města. Po opravě Střelniční věže 
přišla vloni na  řadu rekonstrukce 
Prašné věže a Nové věže. Spolu s Vl-
kovou a Radniční věží tak tvoří nový 
turistický cíl – Prohlídkovou trasu 

po Hradebním opevnění s průvod-
cem. „Znojmo je zase o jednu význam-
nou a jedinečnou turistickou atrakci 
bohatší,“ neskrývá nadšení starosta 
města Jan Grois. Poprvé se po znojem-
ských hradbách budou moci lidé projít  
11. dubna 2018.  Více na str. 9.

Rekreační poplatek
Od 1. dubna platí vyhláška o po-

platku za lázeňský a rekreační pobyt. 
Ubytovatelům vznikají nové povin-

nosti. Všechny informace a dokumenty 
jsou k dispozici na www.znojmocity.cz 
na stránce finančního odboru. lp
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ZÍSKEJTE VÝHODNĚ 
JAZYKOVOU ZKOUŠKU FCE 
Studenti i zájemci z řad veřejnosti 
se mohou do 9. 4. zaregistrovat 
na jazykovou zkoušku z angličtiny 
FCE, kterou za  zvýhodněných 
podmínek ve Znojmě pořádá Sou-
kromá ekonomická škola Znojmo 
(SVŠE) ve spolupráci s organizací 
Cambridge PARK. Řádná regist-
race je do 9. 4. (pozdní registrace 
do 16. 4.), termín zkoušky je 19. 5. 
Více info na www.svse.cz. 

UZAVŘENA KOVÁŘSKÁ ULICE
Kvůli rekonstrukci střechy kostela 
sv. Kříže (z důvodu umístění jeřábu) 
bude 7. 4. od 7.00 do 18.00 hodin 
zcela uzavřena ulice Kovářská 
v centru města. Objízdná trasa není 
stanovena.

HASIČI V NAČERATICÍCH 
DOSTANOU NA AUTO
Dobrovolní hasiči mohou i nadále 
počítat s významnou podporou 
Jihomoravského kraje. Z  jeho 
rozpočtu mezi ně půjde téměř 
26 milionů korun. K dobrovolným 
hasičům v Načeraticích tak po-
putuje 300 000 korun na pořízení 
nového dopravního automobilu.

ADRA NA NOVÉ ADRESE
Město poskytne svůj prostor 
na Dolní České 13 Dobrovolnické-
mu centru ADRA Znojmo. Nezisko-
vá organizace se zabývá dobrovol-
nickou činností a ve Znojmě fun-
guje v oblasti sociálně–zdravotní 
už od roku 2010. Rada města proto 
souhlasila s bezplatnou výpůjčkou. 

INFORMACE PRO OBLEKOVICKÉ
Městský úřad Znojmo informuje ob-
čany Oblekovic, že se blíží první ter-
mín výměny občanských průkazů 
z důvodu nového pojmenování ulic. 
Aktuálně se pracuje na přidělování 
orientačních čísel. V dubnu bude 
následovat zanesení adres do re-
gistru a poté již možnost výměny 
občanských průkazů (mimořádné 
úřední hodiny v dubnu a květnu). 
Doporučujeme sledovat web města, 
sekci Praktické odkazy – Pojmeno-
vání ulic v Oblekovicích. 

MĚSTO NECHÁ
ZRESTAUROVAT STROP 
Historický cenný malovaný strop 
v  jedné z místností na znojem-
ském hradě je od roku 2015 při-
praven na restaurátory. Náklady 
na restaurátorské práce a násled-
nou montáž činí 290 000 korun 
a uhradí je město Znojmo, které 
jen vloni investovalo do  oprav 
hradních krovů 5 100 000 korun.

V letošním roce pokračuje rad-
nice v opravách Louckého kláštera, 
národní kulturní památky. Čtyřicet 
tři nových oken dostane rizalit (střed-
ní část) východní fasády Louckého 
kláštera.

„Požádali jsme opět o dotaci z Mi-
nisterstva kultury, tak jako v minulých 
etapách. Je tedy možné, a snad i prav-
děpodobné, že se náklady městu po-
níží,“ vychází starosta města Jan Grois 
z praxe minulých let, kdy město vždy 
finanční podporu získalo. 

Práce by měly začít na jaře a po-
trvají do listopadu. Pro všechna okna 
je jednotné, že jsou kastlová, otvírají 
se dovnitř, s jednoduchým zasklením. 
Vyrobena jsou z masivního modřínu 
s nátěrem v barvě matné slonové kosti 
a doplněna masivními modřínovými 
parapety. Jedná se opět o ručně vy-
robená okna, která kopírují vzhled 
původních historických oken a jejich 
vzhled schválili památkáři. 

Opravy Louckého kláštera 
pokračují. Dostane další okna

V Louckém klášteře se za poslední 
dva roky vyměnilo už jednasedmde-
sát oken. Vloni do opravy oken město 
investovalo 2 500 000 korun, přičemž 
700 000 korun z této částky pokryla do-

tace, rok předtím při stejné výši investice 
získalo město podporu 1 000 000 korun. 
V tomto roce se investice do výroby 
a výměny dalších třiačtyřiceti nových 
oken vyšplhá na 4 800 000 korun.  zp, lp

 Snímek označuje střední část kláštera, ve které je plánovaná výměna oken.  Foto: Archiv ZL

 Na jednání přizval starosta Jan Grois také zástupce opozice a Spolku pro veřejnou dopravu 
na jihozápadní Moravě.  Foto: Archiv ZL

Až do 18. května se mohou hlásit 
zájemci o Malou Louku ve Znojmě.

Nabídnout Znojmákům kvalitní 
bydlení s občanskou vybaveností – 
to je cílem rozvojové lokality Malá 
Louka, pro kterou se město snaží najít 
investora. Jedná se o poslední větší 
zastavitelnou plochu území nedaleko 

Radnice opět hledá investora do Malé Louky
centra města s kompletní veřejnou 
infrastrukturou.

Podmínkou prodeje je dodržet 
územní a regulační plán, který před-
pokládá, že v  lokalitě vyroste sedm 
bytových domů, pět viladomů a dva 
terasové domy s  celkovým počtem 
266  bytů. Pozemky jsou nabízeny 

za cenu 65 680 200 korun, vycháze-
jící z aktuálního znaleckého posudku. 
Investoři mohou podávat své nabídky 
do pátku 18. května 2018. 

Bližší informace pro případ-
né zájemce včetně podrobného re-
gulačního plánu jsou k  dispozici  
na www.znojmobusiness.cz.  zp

Pokračování ze str. 1.
Pozvání starosty Znojma Jana 

Groise přijal i náměstek pro dopravu 
JmK Roman Hanák. 

„Na jednání jsem přizval také zá-
stupce opozice a Spolku pro veřejnou 
dopravu na jihozápadní Moravě, pro-
tože jsou to Znojmáci, srdcaři, stejně 
jako já. A společně bychom chtěli že-
lezniční dopravu na Znojemsku posu-
nout vpřed,“ dodává starosta a hodnotí 
výsledek setkání: „S výsledkem jednání 
jsem spokojený. Pan náměstek Roman 
Hanák nám přislíbil pomoc v jednání 
se Správou železniční dopravní ces-
ty, aby pokračovala revitalizace trati  
Břeclav–Znojmo. Prověříme také po-
sun v plánech na přímé vlakové spojení 
mezi Brnem a Znojmem a zavedení 
spěšných vlaků na Havlíčkův Brod. 
Rozhodně se nejednalo o poslední pra-
covní schůzku v tomto složení.“  zp

Chtějí posunout železniční dopravu...
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STAROSTA A ŘEDITEL 
SE SEŠLI NA OBCHVATU
Při letošní první kontrole postupu 
stavby obchvatu se na místě sešel 
nový starosta Znojma Jan Grois 
s  ředitelem ŘSD Brno Davidem 
Fialou. Dohodli se na přímé ko-
munikaci, aby všechny problémy 
spojené se stavbou vyřešili v co 
nejkratší době. Zároveň našli ře-
šení bezpečného vjezdu sanitek 
a dalších vozidel integrovaného zá-
chranného systému do nemocnice 
tak, aby nemusely jezdit po objížď-
ce ve chvíli, kdy je uzavřena kvůli 
stavbě Únanovská ulice.

OBCHVAT ZAVŘEL
ÚNANOVSKOU
V souvislosti se stavbou obchvatu 
Znojma je do 20. 5. uzavřena Úna-
novská ulice, a to od křižovatky 
s ulicí Přímětická po novou křižo-
vatku u nemocnice. Sanitky bu-
dou do nemocnice jezdit přes ulici 
Trentskou a Městský lesík. Objízdná 
trasa pro ostatní auta je vyznačena.

PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC
MÍŠOVI PELÁNOVI 
Oblastní charita Znojmo děkuje 
všem spoluobčanům, kteří finan- 
čně pomohli nemocnému chlapci. 
Ke dni 31. ledna 2018 byla ukončena 
veřejná sbírka na pomoc Míšovi Pe-
lánovi, který trpí svalovou dystrofií. 
Celkem byla na sbírkovém účtu na-
sbírána částka 677 707 korun, která 
byla použita na terapii kmenovými 
buňkami v Číně a Izraeli. „Srdečně 
děkujeme všem, kdo jste přispě-
li a pomohli tím Míšovi na cestě 
za uzdravením,“ uvedla Veronika 
Brandejs ze znojemské charity.

ZMĚNA V OPOZICI
Jakub Krainer je novým předse-
dou spolku Pro Znojmo. Ve funkci 
nahradil znojemského historika 
a zastupitele Jiřího Kacetla, který 
se chce více věnovat vlastním pro-
jektům. Z politického života se ale 
nestahuje. Pro Znojmo spolupra-
cuje s celostátním politickým hnu-
tím Starostové a nezávislí (STAN).

STARTUJE REGIONÁLNÍ
POTRAVINA 2018
Odstartoval nový ročník soutěží 
Regionální potravina Jihomo-
ravského kraje a  ZLATÁ Chuť 
jižní Moravy 2018. Podeváté udělí 
Ministerstvo zemědělství značku 
Regionální potravina nejkvalit-
nějším zemědělským nebo potra-
vinářským výrobkům, které zvítězí 
v  krajských soutěžích. Zájemci 
získají informace na  stránkách  
www.regionalnipotravina.cz. 

STALO SE

Bezmála 12 milionů korun schvá-
lili zastupitelé na podporu sociálních 
služeb ve Znojmě.

O finance žádaly organizace činné 
v sociálních službách v rámci dotač-
ního programu Podpora sociálních 
služeb v roce 2018 (dále jen Program). 
Všechny žádosti byly projednány od-
borem sociálním a následně i Komisí 
sociální, zdravotní a seniorů. 

„Sociální služby jsou pro nás prio- 
ritou, na což jsme mysleli i při sesta-
vování rozpočtu, kdy do sociálních 
služeb jde 29 milionů a z dotací přeroz-
dělíme přibližně dalších 12 milionů. 
Nejvyšší částka z dotací, a to více než 

Na sociálních službách město
nešetří, poslalo jim 12 milionů

8 800 000 korun, poputuje Centru so-
ciálních služeb Znojmo, naší příspěv-
kové organizaci, na podporu zajištění 
kvalitního provozu,“ řekl Jan Grois, 
starosta města Znojma. 

Dalšími příjemci dotace jsou Ob-
lastní charita ve Znojmě, která od města 
získá více než 2 400 000 korun, Společ-

nost Podané ruce (250 000 korun), Liga 
vozíčkářů (60 000), Dětské centrum 
Znojmo (1 500 000), Oblastní spolek 
Červeného kříže Znojmo (400 000 ko-
run), Rodinné centrum Maceška 
(230 000 korun) nebo Spolek Konipas-
ka poskytující domácí hospicovou péči 
na Znojemsku (100 000 korun) a další.

Zastupitelstvo také dále podpořilo 
rodinné aktivity částkou 300 000 ko-
run, a to v rámci dotačního programu 
Podpora rodinných aktivit v roce 2018. 
Dalších 200 000 korun schválili men-
ším projektům již dříve radní. Kom-
pletní seznam podpořených projektů 
je k nalezení na webu města.  pm, lp

Kromě finanční podpory z  do-
tačních programů, je v rozpočtu 
města Znojma pro rok 2018 vy-
členěna na  sociální věci částka 
29 000 000 korun. V této je zahrnu-
tý i rozpočet Centra sociálních slu-
žeb, jehož je Znojmo zřizovatelem.

Jednou z podporovaných oblas-
tí v  rámci schvalování dotací byly 
i volnočasové aktivity dětí, mládeže 
a seniorů. Mezi jednapadesát sub-
jektů rozdělila znojemská radnice 
milion korun.

Jednačtyřicet menších dotací 
v  celkovém součtu 570  000 korun 

Milion pro děti, mládež a seniory
schválila již dříve rada města. Dota-
ce dalším deseti subjektům v celkové 
výši 430 000 korun schválili zastu-
pitelé. Většina podpořených žádostí 
plyne z nejrůznějších sdružení rodičů 
a sportovních klubů při mateřských, 
základních a středních školách. Pra-
videlně město podporuje například 

i  Svaz postižených civilizačními 
chorobami ve Znojmě, letos částkou 
100 000 korun. Sedmdesát tisíc korun 
putuje Vodáckému oddílu Neptun 
Znojmo, 65 000 korun pak poslali 
zastupitelé organizaci Junák – český 
skaut. Středisko volného času Znoj-
mo dostalo 60 000 korun.   zp

Zastupitelé přidělovali dotace 
znojemským sportovcům. Do pokla-
den 48 sportovních klubů jde celkem 
22 333 000 korun. 

Nejvíce podporovaným sportem 
ve městě zůstává hokej. HC Orli Znoj-
mo, který hraje mezinárodní EBEL 
ligu, tak dostane 8 milionů korun. 
Ve Znojmě dlouhodobě sport číslo jed-
na má průměrnou návštěvnost na do-
mácích zápasech téměř 3 000 diváků 
a  hokejisté také dobře reprezentují 
Znojmo na mezinárodní scéně.

Zastupitelé dali sportovcům zelenou
Město ale podporuje i menší sporty 

jako fotbal, americký fotbal, plavce, 
atletiku, volejbal, basketbal, kanoistiku, 
gymnastiku, lukostřelce, squashisty, 
country tance a další. 

Fotbalisté 1. SC Znojmo, hrající 
stabilně druhou nejvyšší fotbalovou ligu, 
obdrží na svou činnost dotaci 2,6 milio-
nů korun. Mládežnické týmy hokejistů 
a fotbalistů získají 6 milionů korun. 
Florbalisté TJ Znojmo, jejichž A-tým 
hraje nejvyšší florbalovou ligu a mlá-
dežnické oddíly sklízejí jeden úspěch 

za druhým, obdrží finanční podporu 
1,2 milionů korun. „Přímé dotace klu-
bům nejsou jediným způsobem, jak 
sport podporujeme. Investujeme do na-
šich sportovišť, opravujeme je, koupili 
jsme halu na Dvořákově ulici a plánu-
jeme výstavbu nového krytého bazénu. 
Do toho se snažíme vycházet klubům 
vstříc, aby mohly platit menší než ko-
merční nájemné a na bedrech rodičů tak 
nebyly zbytečné vysoké náklady spojené 
se sportováním jejich dětí,“ vysvětluje 
sám sportovec starosta Jan Grois.  zp, lp

Starosta Znojma Jan Grois přijal 
na radnici delegaci z Velvyslanectví 
Spojených států amerických v čele 
s Joann Lockard, radou pro kulturní 
a tiskové záležitosti. 

Americká ambasáda si klade za cíl 
u příležitostí 100. výročí česko-ame-
rických vztahů poznat více celou re-
publiku. „Hovořili jsme o specifikách 

Starosta a hosté z Velvyslanectví 
USA mluvili na radnici o školství 

našeho regionu, o tom, co je pro něj 
důležité, co jej trápí. Paní radová byla 
velmi potěšena naším projektem Ko-
lumbus a  jeho částí Znojmo mluví 
anglicky, díky kterému finančně pod-
porujeme výuku cizích jazyků na zá-
kladních školách a proplácíme úspěšně 
složené jazykové certifikáty,“ připomí-
ná starosta Grois debatu se vzácnými 

hosty. „Jako možnou platformu spolu-
práce jsme našli právě školství – s po-
mocí americké ambasády bychom rádi 
do Znojma dostali rodilého mluvčího 
jako lektora angličtiny, po kterém je 
na našich základních školách takový 
hlad, ale kterého se nám nedaří dlou-
hodobě získat,“ přibližuje starosta ob-
sah jednání.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 26. dubna 2018, uzávěr-
ka je 16. dubna.

POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé (ma-
jitelé) psů zaplatit poplatky za své 
čtyřnohé přátele. Platby v hoto-
vosti i platební kartou přijímají 
pokladny v budově městského 
úřadu na Obrokové 12 a na nám. 
Armády nebo lze platbu provést 
převodem z účtu (variab. symbol 
lze zjistit na tel. 515 216 307). Na-
hlásit nového psa musí jeho majitel 
do 15 dnů ode dne, kdy ho získal, 
na finančním odboru MÚ Obroko-
vá 10 (u pí Dehnerové). Poplatek 
je vyměřen od tří měsíců stáří psa.

SVOZ BIOODPADU 
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden.

SBĚRNÉ DVORY BUDOU
VE STÁTNÍ SVÁTKY UZAVŘENY
O  státních svátcích 30. března 
a 2. dubna budou sběrné dvory 
na ulici Dobšická a v Příměticích 
uzavřeny. V  sobotu 31. března 
budou oba sběrné dvory otevřeny, 
a to v čase 8.00–14.00 hodin.

ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Místní poplatek ve výši 400 korun 
na  osobu za  odstraňování ko-
munálních odpadů bude splatný 
k 30. červnu 2018. Uhradit ho lze 
několika způsoby, například na po-
kladně Městského úřadu Znojmo 
na Obrokové ulici.

POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRNA 
NA VELKÝ PÁTEK
Na Velký pátek 2. dubna bude mít 
pohotovostní službu ve Znojmě 
lékárna U Svatého Ducha na nám. 
Svobody, tel. 515 224 175.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 4. dubna ve 12.00 hod. 

INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si mů-
žete podat jak komerční, tak řád-
kovou 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 k inzerci jsou 
uveřejněny na www.znojmocity.cz  
nebo je  z ísk áte na  e -mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

Den učitelů představuje podě-
kování všem pedagogickým pracov-
níkům, kteří s obrovskou trpělivostí 
a mnohdy nelehkým úkolem probu-
dit v dětech touhu po vědění, vzdě-
lávají budoucí generace inženýrů, 
lékařů, instalatérů, prodavaček či 
strojníků. 

Na Den učitelů tedy znovu připad-
la představitelům města Znojma milá 
povinnost odměnit znojemské peda-
gogy a pedagogické pracovníky ma-
teřských, základních a středních škol.

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pe-
dagogickou činnost převzal dlouholetý 
ředitel Základní školy na nám. Republi-
ky Zdeněk Mikulič a Vladimíra Březino-
vá z Mateřské školy nám. Armády. V ka-
tegorii výrazná pedagogická osobnost 
získaly ocenění dvě ženy – Marcela Při-
bylová ze Základní školy nám. Repub-
liky a Ludmila Urbanovská z Mateřské 
školy Holandská. Nejen oceněným, ale 

Znojmo ocenilo své učitele

 Oceněná pedagožka Marcela Přibylová 
se svojí hudební třídou. Foto: Archiv ZL

všem učitelům patří veliký dík za oběta-
vou práci za katedrou i mimo ni a také 
za celoživotní lásku ke svému povolání 
i svým svěřencům.  lp

V rámci projektu Kolumbus se v le-
tošním roce můžete naučit chorvatsky. 

„Do Chorvatska jezdí hodně lidí 
na  dovolenou, a  tak si myslím, že 
i o kurz základů chorvatštiny bude před 
létem ve Znojmě zájem,“ říká starosta 
Grois.

Název projektu je Chorvatský 
jazyk ve městě Znojmě 2018 a  jeho 
koncept vytvořil Chorvatský kulturní 
spolek České republiky, který usiluje 
o zachování, rozšíření a populariza-
ci chorvatského jazyka a díky tomu 
i o prohloubení porozumění a vztahů 
mezi národy. Náklady na celý pro-
jekt 87 000 korun budou financovány 
z rozpočtu projektu Kolumbus. Jazy-
kový kurz pro osmnáct zájemců bude 
probíhat dvakrát týdně od dubna až 
do července 2018. Aktuální informace 
najdete na webu města Znojma. zp, lp

Naučte se
chorvatsky

Znojemská radnice v novém pro-
jektu Kolumbus #2 podpoří vzdělá-
vání talentovaných žáků a studentů. 

Kolumbus #2 navazuje na projekt 
Kolumbus, přesněji na  jeden z  jeho 
pilířů Znojmo mluví anglicky, kterým 
město již několik let podporuje jazyko-
vé vzdělávání proplácením jazykových 
certifikátů a finanční podporou výuky 
jazyka na školách.

„Funguje to skvěle. Rok od roku 
nám stoupá počet těch, kteří úspěš-
ně složí jazykovou zkoušku z  ang- 
ličtiny nebo němčiny. To vše nás 
vedlo k  tomu, abychom program 
pro podporu vzdělávání rozšířili.  

Radnice má nového Kolumba.
Podpoří vzdělávání nadaných žáků

Kolumbus #2 tak nebude jen o cizích 
jazycích, ale i o dalších oblastech,“ 
vysvětluje starosta Znojma Jan Grois.

Program Kolumbus #2 kvituje 
i místostarosta Jan Blaha: „Svůj profes-
ní život jsem zasvětil pedagogice, a tak 
jsem opravdu rád, že radnice podpoří 
talentované žáky a studenty. Motivace 
je totiž důležitým hnacím motorem 
k tomu, pokud chcete něčeho dosáh-
nout. Jednou z mých priorit při pří-
chodu na  radnici v oblasti školství 
bylo vytvoření stipendijního fondu pro 
talentované žáky a studenty. Výstupem 
spolupráce koaličních partnerů je prá-
vě Kolumbus #2. V komisi pro výchovu 

a vzdělávání, kde jsem předsedou, jsme 
projekt, který by podpořil nadané žáky, 
též dlouhodobě diskutovali a jsem rád, 
že se jej podařilo prosadit.“ Kolumbus 
#2 představuje institucionální podpo-
ru základních, středních a vysokých 
škol na území Znojma a individuální 
podporu nadaných žáků. Školám za-
stupitelstvo schválilo pro letošní rok 
dva miliony korun, na  individuální 
podporu talentovaných žáků a studen-
tů 300 000 korun. 

„Pokud chce Znojmo v budouc-
nu obstát, musí investovat do  lidí, 
do  jejich vzdělávání,“ zdůrazňuje  
starosta.  zp

Devíti žadatelům pomůže město 
se zvelebením jejich domů v centru 
Znojma.

Letos mezi ně bude rozdělena část-
ka 650 000 korun z rozpočtu města 
v rámci dotačního programu Podpora 
obnovy památkově nechráněných ne-
movitostí na území Městské památko-
vé rezervace (MPR) Znojmo a  jejím 
ochranném pásmu a podpora reklam-
ního označení provozoven na území 
MPR Znojmo. 

V centru města pomohou devíti 
lidem se zvelebením domů 

Finance poputují na rekonstrukci 
rodinného domu Úvoz 13 (Projekt 
hnízdo) a na opravu rodinného domu 
U Branky 5. U obou se jedná o obnovu 
fasád včetně obnovy jejich zdobných 
architektonických prvků. Dále dotace 
přispěje na obnovu dřevěných oken 
domu na náměstí Svobody 1551/4, 
na stavební úpravy rodinného domu 
na ulici Veselá 161/14 a na výměnu 
kastlových oken domu na  Horním 
náměstí 21.

Důvodem vzniku dotačního pro-
gramu byla snaha vedení města pod-
pořit vlastníky nemovitostí, které se na-
cházejí v městské památkové rezervaci 
a jejím ochranném pásu a které nejsou 
památkově chráněné. Tito vlastníci to-
tiž nedosáhnou na dotační příležitosti 
na národní úrovni, kde jsou programy 
zaměřeny na kulturní památky. Žádosti 
o dotace na podporu reklamního ozna-
čení provozoven v MPR lze podávat 
do 30. října 2018. zp
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 Pro děti, které přinesou stromeček zasazený na loňském Dni Země, bude připraven dárek. 
 Foto: Archiv ZL

Již třetí ročník osvětové akce Den 
Země se uskuteční ve Znojmě v pátek 
20. dubna v Beach Clubu u Louckého 
kláštera.

Pod záštitou Zdravého města 
Znojma připravily Městské lesy Znoj-
mo bohatý program pro děti i  do- 
spělé. Dopolední program od  9.00 
do 13.00 hodin bude určený pro žáky 
místních škol. Mohou se těšit na pre-
zentaci lesnictví a ochrany přírody, 
chov a ukázky ryb, vodního hospodář-
ství, stromolezce, sokolníka i včelaře. 
V odpoledních hodinách od 15.00 ho-

Přijďte oslavit Den Země
din se program otevře veřejnosti. Při-
pravena bude zábavná zóna, ukázka 
práce tažných koní, chovatel drobného 
zvířectva a mnoho dalšího. Po celý den 
bude k dispozici úžasné divadlo fyziky, 
tedy zábavné fyzikální pokusy s vodou, 
táborák k opékání špekáčků.

Mezinárodní svátek věnovaný Zemi 
a životnímu prostředí připadá každoroč-
ně na 22. dubna. Slaví jej více než miliar-
da lidí po celém světě, tak se připojte i vy! 
Vstup je pro všechny zdarma. Více infor-
mací na www.znojmo-zdravemesto.cz  
a na plakátu.  zp

Znojmákům za  třídění odpadu 
patří velké poděkování. Šetří nejen 
životní prostředí, ale také kasu města 
Znojma. Jen za poslední čtvrtletí roku 
2017 vytřídili přes 872 tun odpadů.

Od 1. října do 31. prosince 2017 
se tak podařilo předat na další třídění 
přibližně 440 tun papíru, 80 tun plastů, 
80 tun skla, 270 tun kovů a 2 tuny ná-
pojových kartonů. „Jsou dopisy nepří-
jemné a jsou dopisy s příjemnou zprá-
vou. Mezi ty patří dopis od společnosti 
EKO-KOM, se kterou dlouhodobě 
spolupracujeme v oblasti odpadového 
hospodářství. Společnost v něm oce-
ňuje výsledky třídění odpadů,“ říká 
místostarosta Znojma Ludvík Hekrle, 
a dále vysvětluje: „Snažení občanů při 
třídění se přímo promítá do financí 
města. EKO-KOM za vytříděný odpad 
poskytuje městu finanční odměnu. 
Za posledního čtvrtletí Znojmo obdr-
želo odměnu více než 900 000 korun. 
O tuto částku tak byla ponížena fak-

Znojmáci třídí odpad a šetří
turace od společnosti FCC Znojmo, 
která městu poskytuje služby svozu 
odpadů, “ uvádí místostarosta. „Naše 
snaha směřuje i k nutným opatřením 
do budoucna. Od roku 2024 končí 
ukládání směsného komunálního od-
padu na skládky. V našem regionu tedy 
hlavně na skládku v Únanově,“ po-
kračuje místostarosta a avizuje plány, 
které město bude muset v budoucnu 
podniknout. Například vybudová-
ní překladiště komunálního odpadu 
(bude sloužit jako příprava na převoz 
do spalovny v Brně). „Všechny záleži-
tosti s vybudováním překladiště jsou 
ve stadiu příprav,“ vysvětluje Ludvík 
Hekrle.

Přechod od skládkování směsného 
komunálního odpadu k jeho spalování 
je jedním z bodů Plánu odpadového 
hospodářství města Znojma pro rok 
2017–2026. Jedním z cílů je lepší tří-
dění odpadů.

Důležité a praktické informace, jak 
správně třídit odpad, naleznete na webu 
Rodiny Okurkovy – portále věnované-
mu odpadům, čistotě a zeleni ve měs-
tě. Portál se mimo jiné snaží hravou 
formou občanům radit a nabádat je 
ke  správnému třídění odpadů. Více 
na www.rodinaokurkova.cz.  pm, lp

Rušno bylo v  minulých dnech 
v  Kolonce, přesněji ve  vnitrobloku 
ulic Pražská, Slovenská, Rumunská 
a Jugoslávská ve Znojmě. 

Městská zeleň Znojmo zde začala 
pracovat na revitalizaci parku. V obdo-
bí dubna a května v Kolonce postupně 
vysadí 52 nových stromů a obmění 
mobiliář. 

„Před samotnou revitalizací jsme 
nechali zpracovat odborný posudek, 
který stanovil stav každého stromu 
v Kolonce tak, aby byly pokáceny pou-
ze ty stromy, které jsou nebezpečné 
nebo trpí nějakou vadou. Zjišťovala 
se tedy přítomnost infekcí, defektní-
ho větvení, trhlin nebo dalších vad,“ 
řekl místostarosta města Jakub Malač-

V Kolonce obnoví zeleň 
a obmění mobiliář

ka. „Všemu také předcházela jednání 
se zástupci dotčených institucí, a  to 
i za přítomnosti Okrašlovacího spol-
ku,“ dodává místostarosta. Započalo 
tedy kácení 44 stromů (oproti navrho-
vaným 48), které posudek označil jako 
nevyhovující, a to po stránce zdravotní 
či bezpečnostní. Vysázeno zde bude 
o čtyři stromy navíc oproti plánu - tedy 
celkově 52 stromů různých druhů. 
Mezi nimi budou třešně, javory, duby, 
lípy, katalpy a jiné. 

Stávající lavičky a odpadkové koše 
nahradí nové. Odhadované náklady re-
vitalizace činí přibližně 300 000 korun. 

Vlastní obnova Kolonky začala 
v podstatě již v roce 2016, kdy se zde 
otevřelo nové street workoutové hři-
ště. V loňském roce zde bylo rozšíře-
no a doplněno stávající dětské hřiště. 
„V příštím roce je v plánu oprava cest-
ní sítě, opěrné zídky, v centrální části 
bychom chtěli zakomponovat vodní 
prvek, tedy malou fontánku a pítko, 
a v neposlední řadě bychom rádi zavedli 
automatickou závlahu středního parte-
ru,“ doplňuje plány Radoslav Habrdle, 
ředitel Městské zeleně Znojmo.  pm

V rámci revitalizace parku 
v Kolonce a výsadby nové zeleně 

bude možnost adoptovat 42 nově 
vysazených stromů. 

Bližší informace budou 
zveřejněny na webu 

Zdravého města Znojma 
(www.znojmo-zdravemesto.cz).
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můžete  
navštívit  
i ve Znojmě
 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
otevřela nové jednatelství ve Znojmě. 

Rádi vás přivítáme na nám. Svobody 18, 
budova KB, 3. patro. 
Přijďte se seznámit s naší nabídkou 
špičkových zdravotních služeb  
a nejlepších preventivních programů.

Po: 8.30–12.00, 13.00–17.00          
 St : 8.30–12.00,  13.00 –17.00 

  511 200 094  jdn-znojmo@vozp.cz

www.vozp.cz

Otevírací hOdiny
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V  letošním roce, kdy Vězeňská 
služba České republiky slaví 25 let 
od svého vzniku, má významné vý-
ročí také Věznice Znojmo. Rok 2018 
je dvacátým rokem jejího fungování.

Znojemská věznice je koncipová-
na jako věznice s ostrahou se středním 
a vysokým stupněm zabezpečení. Její 
architektura nepřehlédnutelně zasahuje 
do koloritu města, poměrně výrazným 
způsobem se podílí na veřejné činnosti 
a patří k významným zaměstnavatelům 
v regionu.

„Nesmírně si vážím všech našich za-
městnanců, kteří odvádějí skvělou práci, 
ať už jsou v uniformách nebo v civilu. 
Stejně tak mě těší, že se nám podařilo 
vybudovat výborné vztahy a spolupráci 
se subjekty v našem regionu,“ řekla ře-
ditelka Věznice Znojmo Lenka Smutná, 
která společně s generálním ředitelem 
Vězeňské služby České republiky Petrem 
Dohnalem předala medaile a plakety 
nejen zaměstnancům věznice, ale také 
představitelům úzce spolupracujících 
institucí. Plaketu Vězeňské služby České 

Věznice ve Znojmě slaví 20 let
republiky tak obdrželi například Mojmír 
Pavelka (vedoucí úz. odb. Znojmo Po-
licie ČR), Radek Chromý (vedoucí úz. 
odb. Znojmo, Hasičského záchranného 
sboru JmK), Arnošt Růžička (lékař Zdra-
votnické záchranné služby) nebo ředitel 
spřátelené věznice v Nitře Milan Rus.

Znojemský starosta Jan Grois zmí-
nil důležitou úlohu věznice v symbióze 
s městem: „Velmi dobře si vzpomínám 
na obrovskou pomoc odsouzených při 
následcích povodní. Odvedli záslužnou 
a nesmírně užitečnou práci bez nároku 
na odměnu. To městu a jeho obyvatelům 
v této svízelné situaci velmi pomohlo.“

Ve znojemské věznici pracuje de-
vadesát procent odsouzených. „Věznice 
byla jediná, která nám pomohla obsadit 
pozice, o které není příliš velký zájem. 
Odsouzení pracovat chtějí a jsou v práci 
spolehliví, navíc máme jistotu, že každý 
den přijdou do práce,“ konstatoval Jo-
sef Esterka, jednatel společnosti FCC 
Znojmo. Dvacetileté působení věznice 
v našem městě ukázalo, že toto zařízení 
může být dobrým sousedem.  pet, lp

 Pro oslavy dvacátých narozenin si vedení věznice vybralo krásné a  důstojné prostory 
Louckého kláštera.   Foto: Archiv ZL

V roce 2018 chystá Městská policie 
ve Znojmě rozšíření městského kame-
rového dohlížecího systému. V sou-
časné době na bezpečnost ve městě 
dohlíží již třiadvacet kamerových 
bodů a letos přibudou další dva.

Lokality pro umístění nových kamer 
vytipovala Městská policie ve spolupráci 
s Policií ČR. „Bezpečnost obyvatel je 
priorita. Místa, kde kamery přibývají, 
byla vybrána podle situace ve městě,“ 
říká starosta města Znojma Jan Grois.

Již v závěru roku 2017 došlo k roz-
šíření, když v ulicích města přibyly dvě 
kamery – na křižovatce ulic Roosevel-
tova a Palackého a v křižovatce ulic 
Dukelských bojovníků a Šatovská. Letos 

Na bezpečí lidí dohlédnou 
dvě nové kamery

se rozšíří systém o kamery na rohu ulic 
Hvězdova a Přímětická a také na rohu 
ulice Přemyslovců a Václavského ná-
městí. Náklady na tyto dva kamero-
vé body se pohybují přibližně ve výši 
400 000 korun. Městská policie bude 
žádat o dotaci z programu Ministerstva 
vnitra – Podpora prevence kriminality, 
která může pokrýt až 90 % nákladů. 
V případě získání nejvyšší možné pod-
pory se tak bude město podílet na spo-
lufinancování 50 000 korunami.

„Účelem kamer je zvýšit bezpečí 
občanů a jejich pocit bezpečí a také zvý-
šení objasněnosti protiprávních činů,“ 
uvedl Ivan Budín, ředitel městské poli-
cie Znojmo.  pm, lp



Město Znojmo, Obroková 12, 669 22 Znojmo
vyhlašuje výběrového řízení na pozici 

REFERENT ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pracovní poměr je na dobu neurčitou, předpokládaný nástup  

v květnu 2018, 10. platová třída.

Lhůta pro podání přihlášek je do 4. 4. 2018.

Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu 
MÚ nebo osobně na podatelně MÚ. Obálky je nutné označit: „výběrové 

řízení – referent odboru životního prostředí“.

Požadavky na uchazeče a podrobné podmínky najde zájemce 
na elektronické úřední desce města.
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PRÁCE V ČESKU
Znojemská Beseda 
hledá na sezónu 2018
(květen až září) průvodce
do Znojemského podzemí.
Výrazný verbální projev, přirozená 
autorita, NJ nebo AJ, věk od 17 let.
V případě zájmu pište na: 
knotkova@znojemskabeseda.cz, 
tel. 733 676 554. 

ZNOJEMSKÁ STAVEBNÍ FIRMA 
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
přijme ŘIDIČE – nákladních 
automobilů TATRA 815 s HR 
a Renault.
V případě zájmu zašlete 
strukturovaný životopis 
na e-mail: uctarna@sasgroup.cz 
nebo volejte na tel. 530 512 111; 
mob. 724 208 014.

POMONA Těšetice a.s.
přijme na farmu Purkrábka 
(Suchohrdly) 
KRMIČE HOSPODÁŘSKÝCH 

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.

Kolumbus našel nabídky za vás

ZVÍŘAT – obsluha krmného vozu.
Požadavek: řidičské oprávnění 
skupiny T, zkušenosti v oboru 
živočišné výroby vítány.
Nabízíme: slušné platové 
podmínky, zaměstnanecké benefity.
Kontakt pro zájemce: 
tel. 602 827 964, 
e-mail: pomona@pomona.cz

TAMURA – EUROPE – LIMITED, o. s., 
přední světový výrobce 
transformátorů a elektronických 
součástí, hledá na pozici: TECHNIK 
ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ  
(vyhl. 50, min. §6).
Nabízíme: Mzda až do výše 
28.500 Kč. 24 dnů dovolené. Závodní 
stravování, školení a firemní akce.
V případě zájmu pošlete životopis 
na: prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici 
společnosti Hakenova 3789/22, 
Znojmo. Personální odd., 
tel. 515 284 746, 778 477 612. Rádi 
přivítáme u pohovoru i naše bývalé 
zaměstnance.

PLACENÁ INZERCE

PRÁCE V RAKOUSKU
Kuchař/ka-číšník/ce 
do občerstvení
Koch/Kellner Imbißstand 
Gantner Johann Ges.m.b.H.
Hollabrunn 40 km
office@schlachthof-gantner.at
Plný úvazek.
Min. mzda 9,58 EUR/hod.

Pomocná síla elektro
Hilfskraft im Elektrobereich 
Neumayer GesmbH
Eggenburg 35 km
office@neumayer.co.at 
+43 2984 2607-6
Plný úvazek.
Min. mzda 1.790 EUR / měs. brutto 
dle KS.

www.fokusoptik.cz

S TÍMTO KUPONEM

30 %
Sleva

na kompletní dioptrické brýle!

Kupon platí od 29. 3. do 21. 4. 2018 pouze ve výše zmíněné pobočce FOKUS optik. 
Ostatní slevy se nesčítají. Sleva platí při zakoupení kompletní brýlové zakázky 
(dioptrická obruba + dioptrická skla).

MĚŘÍME ZRAK!
FOKUS optik a.s., Horní nám. 10, 669 02 - Znojmo
Po-Pá 8-13 hodin, 14-17 hodin, tel.: +420 515 260 209

Fokus-2018-kupon-30-Znojmo-100x134mm-TISK.pdf   1   15.03.2018   16:11:01

125Kč/měs.
VČ. DPH

INTERNET
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

www.iwebs.cz

515 555 155



Pod číslem 10 bojuje o vítězství 
znojemská Expozice pivovarnictví, 
přesněji varna pivovaru, a to v soutě-
ži Nejlépe opravená kulturní památ-
ka Jihomoravského kraje v roce 2017.  

Vznik Expozice pivovarnictví 
v prostoru bývalé varny pivovaru je 
významným počinem, který spolu 
s obnovením výroby piva zahájil revi-
talizaci této významné technické pa-
mátky. Za důležité lze považovat zapo-
jení původní technologie pivovaru jako 
součást vzniklé expozice, stejně jako 

Expozice pivovarnictví bojuje 
o vítězství. Dejme jí hlas

obnovu původního historického sta-
vu. Znojemská varna je zařazena mezi 
velké stavby. Hlasovat pro ni můžete 
na tel. 736 301 599 SMS zprávou ve tva-
ru HLA (mezera) PAMATKY (me-
zera) příslušné číslo památky. Z kaž- 
dého telefonního čísla lze zaslat pouze 
jednu SMS zprávu. SMS hlas stojí stejně 
jako běžná SMS dle tarifu hlasujícího 
a odpovědní SMS je zdarma. Hlaso-
vání probíhá do 1. 4. 2018. Bližší info 
k soutěži na www.kr-jihomoravsky.cz/
pamatky/index.php. lp

 V autenticky dochovaném barokním objektu pivovaru se začalo vařit pivo v roce 1720.  
Na snímku je ceněná varna. Foto: Archiv ZL

 Úsměv a Znojmo k sobě patří.
 Foto: Archiv ZL
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Turisté ani kultura u nás nejsou na druhé koleji

Těsně před začátkem nové turis-
tické sezóny dostaly finanční injekce 
od znojemských zastupitelů různé 
aktivity vedoucí nejen k zatraktivně-
ní cestovního ruchu.

Zastupitelé v rámci individuálních 
dotací na podporu zdejšího cestovního 
ruchu rozdělili 420 000 korun, dalších 
196 000 korun schválili menším pro-
jektům již dříve radní.

Vinobus VOC Znojmo, provo-
zovaný spolkem vinařů VOC Znoj-
mo, podpořili částkou 200 000 korun. 
Atraktivní nabídka pro turisty fun-
guje v  regionu od roku 2016. Díky 
němu mohou návštěvníci pohodlně 
zavítat z centra Znojma do různých 
sklepů a vinařství na Znojemsku, aniž 
by museli řešit, jak se dopraví tam  
i zpět. 

Nadace pro obnovu církevních 
památek děkanství znojemského pou-

K Vinobusu i muzeu 
na Hradišti míří finance

žije přiznaný příspěvek 100 000 korun 
na  restaurování sochařské výzdoby 
a  kamenných prvků v  kapli Panny 
Marie Bolestné na  ulici Napajedla 
ve Znojmě.

Částkou 60 000 korun zastupitelé 
podpořili žádost Nadačního fondu 
sv. Hypolita, která se týkala dalšího 
rozvoje činnosti muzea Velké Moravy 
na Hradišti. Dotaci 50 000 korun do-
stane od města jeho pravidelný spolu-
pracovník na mnoha veřejných akcích 
Cyklo Klub Kučera, a to na tisk propa-
gačních materiálů a map, na podporu 
účasti na veletrzích nebo na náklady 
spojené s propagací. Motivační pro-
jekt pro základní a střední školy Na-
jdi svoji cestu, za kterým stojí Nenad 
Pleš, dostane 10  000 korun. Cílem 
projektu je pomoci mladým lidem 
uvědomit si, čím chtějí v životě být  
a co chtějí dělat.  zp, lp

Na pořádání kulturních akcí měs-
to dvaačtyřiceti subjektům rozdělilo 
2 021 000 korun.

„Desítky kulturních a společen-
ských akcí ve městě připravuje Zno-
jemská Beseda, takže by někdo mohl 
namítnout, že není potřeba dotovat 
i další kulturní dění. Já si ale myslím 
opak a  jsem rád, že jsou ve Znojmě 
aktivní a schopní lidé, kteří zdejší ži-
vot obohacují. Ostatně pak si opravdu 
každý v bohatém programu může vy-
brat, co právě jeho zajímá,“ komentuje 
dotace na kulturní aktivity starosta 
Jan Grois. 

Nejvíce dotovanou akcí je letos již 
14. ročník letního Hudebního festi-
valu Znojmo, který je unikátní autor-
ským nastudováním stěžejního díla 
a jehož dlouholetým patronem je hou-
slový virtuóz Pavel Šporcl. Zastupitelé 
festivalu poslali půl milionu korun, což 
je více než vloni.

Dvakrát sto tisíc korun půjde 
jubilejnímu 10. ročníku květnového 
Festivalu vína VOC Znojmo 2018, 
který organizuje spolek vinařů VOC 
Znojmo. Stejná částka přijde spolku 
Na Věčnosti, jenž stojí za 11. roční-
kem Šramlfestu, festivalu alternativní 
hudby, divadla a výtvarna, a za akcemi 
v Hospůdce Na Věčnosti.

Novým dějištěm kulturního a spo-
lečenského dění má být od letošního 
jara i GaP – Galerie a Prostor spol-
ku Umění do  Znojma. GaP vzniká 
v městských prostorách na Kollárově 
ulici, které město na vlastní náklady 
rekonstruuje. Lidé zde najdou výsta-

Nejvíce dostane festival

vy, přednášky a přednáškové cykly, 
tvůrčí dílny, komentované prohlídky, 
galerijní animace a hudební i divadelní 
projekty. Provozovat je bude spolek 
Umění do Znojma, který sám získal 
od dobrovolníků přes 300 000 korun, 
a  zastupitelé mu pomohou dotací 
180 000 korun na činnost. 

J i h o m o r a v s k é  m u z e u m 
ve Znojmě, které zřizuje kraj a které 
letos slaví 140. výročí své existence, 
obdrželo na svou činnost od města 
130 000 korun. Dotaci 100 000 korun 
zastupitelé schválili také lednovému 
Jazzfestu, který ve Znojmě letos pro-
běhl již pojedenácté.  zp, lp

Brány památek se ve Znojmě ote-
vřou veřejnosti dokořán o víkendu 
13. až 15. dubna.

Peněženky nechejte doma. Veš-
keré vstupy budou v těchto dnech pro 
všechny zdarma.

S rodinou, dětmi i přáteli se během 
tří dnů akce Brány památek dokořán 
můžete podívat do několika objektů 
ve Znojmě, které budou otevřeny ponej-
více v sobotu (9.00–12.00, 13.00–17.00) 
a v neděli (13.00–17.00).

Horkou novinkou je zcela nový 
prohlídkový okruh Hradební opevně-
ní (více o něm píšeme výše). Komen-
tovaná prohlídka čeká zájemce v Ex-

Peníze nechte doma, 
památky jsou zdarma

pozici pivovaru, stejně jako v Louckém 
klášteře (zde v sobotu a neděli v 10.00 
a ve 13.00). Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě ve svých objektech tradič-
ně cílí také na nejmladší návštěvníky. 
A tak vedle prohlídek bude v Domě 
umění připraven edukační program 
s  názvem Předměty vypráví, který 
děti seznámí s vystavenými umělec-
kými díly a jejich příběhy (pátek 13. 3. 
8.00–13.00, sobota 14. 4. v 10.00). Mi-
noritský klášter uvítá zvídavé v sobotu 
ve 13.00 hodin s programem V muzeu 
i pod ním čili Co skrývá sklepení? 
(na oba programy je nutná rezervace 
edukace@muzeumznojmo.cz).  lp



9ZNOJEMSKÉ LISTY 29. BŘEZNA 2018 Znojemské Velikonoce 2018

Zajímavé aktivity Znojemských 
Velikonoc si budete moci v  centru 
města užít ještě čtyři dny. 

Program připravený pro veřejnost 
městem Znojmem a Znojemskou Be-
sedou odstartoval 24. března. Podívat 
se na něj můžete až do neděle 1. dub-
na. Kromě kulturních vystoupení vás 
na Horním náměstí čekají i  tradič-
ní velikonoční trhy. K Velikonocům 
neodmyslitelně patří cimbálka a de-
chovka. Pro příznivce těchto žánrů 
zahrají na Horním náměstí 29. března 
Amatéři z Dobšic a Cimbálová muzika 
Antonína Stehlíka. Ve stejný den se 
také můžete zdarma projet turistic-
kým vláčkem, který bude od 15.00 
do  17.00  hodin jezdit ze zastávky 
na Masarykově náměstí.

NÁKUPEM KRASLIC I KABELEK 
POMŮŽETE DRUHÝM

I  v  jarní svátek je pamatováno 
na pomoc potřebným. Potřetí uvítá 
dobré lidi v party stanu na Horním 
náměstí dobročinný bazar Kabelko-

Užijte si Velikonoce s řemeslnými dílnami, 
dobročinností i cimbálkou

mánie (29. 3. – 1. 4.). Získaný výtěžek 
z prodeje nejen kabelek poputuje opět 
na podporu dárcovství kostní dřeně. 
Na stejném místě – v akci nazvané 
Dejte vejce malovaný – bude také Spo-
lek Konipaska prodávat za symbolické 
ceny darované kraslice a pomlázky. 
Získané finance použije na Domácí 
hospicovou péči na Znojemsku. 

SOUTĚŽIT MŮŽETE O VÝROBKY 
Z DÍLEN I VÝZDOBU OKEN 

Sobota 31. března cílí na histo-
rické řemeslné dílny s nabídkou ple-
tení pomlázek, malování kachních 
vajec, výroby zajíců ze slámy a dalších 
aktivit. Navíc v každou celou hodi-
nu bude vyhlášena soutěž o výrobky 
z historických dílen. Program pro děti 
má připravené i Znojemské podzemí, 
kde děti posbírají velikonoční vajíčka. 
A máte-li kreativní jarní výzdobu, při-
hlaste se do soutěže Velikonoční Znoj-
mo o nejkrásnější venkovní výzdobu 
domů a bytů. Výherci získají třeba 
volné vstupenky na vinobraní. Mož-

nost přihlášení se je do pátku 6. dubna 
elektronicky na adrese petra.marsou-
nova@muznojmo.cz zasláním soutěžní 
fotografie s uvedením adresy a data po-
řízení fotografie (do předmětu uveďte 
Soutěž – Velikonoční Znojmo). 

Letošní program Znojemských Ve-
likonoc završí v neděli 1. dubna hudba.  

O  její přísun se postupně postarají 
znojemští country Paroháči (14.30), 
mladý písničkář Pokáč (16.00) a haví-
řovská kapela Nebe (17.30).  Podrobný 
program Velikonoc ve Znojmě na-
jdete na www.znojemskabeseda.cz, 
facebooku Znojemské Besedy nebo 
instagramu #znojmochutna.  lp

 Na řemeslných dílnách vyzkoušíte třeba malování vajíček. Foto: Archiv ZL

 Nová prohlídková trasa vede po hradebním opevnění s několika věžemi. Na snímku jsou 
vidět čtyři z nich – v pozadí Vlkova, před ní (zleva) Psí, Prašná a Nová. Foto: Archiv ZL

Jaro uvítáme na náměstích a s novinkou

Nově zrekonstruované věže 
v sobě skrývají i nové expozice. 

„V Prašné věži, která svůj název 
získala kvůli skladování střelného pra-
chu v 18. století, mohou návštěvníci 
prozkoumat celé hradební opevnění 
města. To zde bude vystaveno v 3D mo-
delaci. V Nové věži pak objeví ukázky 
zbroje a historických zbraní. Vystoupat 

Projděte se po hradbách Znojma. Je to novinka
je zde možné i na vyhlídku a vychutnat 
si tak Znojmo z nového neokoukaného 
pohledu. V rámci prohlídky budou 
návštěvníci procházet i kolem Psí věže. 
Ta je prozatím nepřístupná, díky prů-
vodcům se o ni však dozví spoustu 
zajímavostí,“ popisuje letošní novinku 
znojemské turistické sezóny starosta 
Jan Grois.

OTEVŘENÍ BUDE VYSÍLAT
TELEVIZE

Novinka – Prohlídková trasa 
po Hradebním opevnění s průvodcem – 
bude otevřena ve středu 11. dubna. Slav-
nostní otevření uvidí i diváci u televiz-
ních obrazovek a to v rámci Snídaně 
s Novou, do které budou přenášeny živé 
vstupy právě od znojemských věží. Ná-
vštěvníci odpoledních prohlídek, které 
proběhnou v 13.00 a 15.30 hod., budou 
seznámeni s historií opevnění města 
i jednotlivých věží, které v rámci trasy 
navštíví. Celková prohlídka bude dopl-
něna bohatým kulturním programem, 
o který se postarají rytíři ze společnosti 
Štvanci. Na návštěvníky čekají šermířské 
souboje, ovládání koní při soubojích, 
ukázky dobových zbraní a zbroje. Do-
provodný program bude probíhat jak 
v hradebním příkopu u Střelniční věže, 
tak v Jižním hradebním příkopu. Pro-
hlídky budou v tento den zdarma.

PROGRAM PO CELÉ LÉTO
Prostor Jižního hradebního pří-

kopu využije Znojemská Beseda, 

která má na starosti provoz této pro-
hlídkové trasy, i ke kulturním akcím. 
„Historický program, který na ná-
vštěvníky čeká při slavnostním zahá-
jení, zde bude probíhat i ve vybraných 
dnech letních prázdnin. Vzniklý am-
fiteátr budeme využívat třeba v rámci 
Kulturního léta, kdy zde plánujeme 
jak historické programy, tak divadel-
ní představení,“ doplňuje František 
Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

Téměř do  konce dubna bude 
prohlídková trasa přístupna žákům 
základních a  středních škol. Pro 
veřejnost se znovu otevře od 28. 4. 
a  do  konce října budou prohlídky 
každý den, vždy v 9.30 a 15.30 hod. 
Tyto dvě prohlídky budou prolože-
ny i  prohlídkou historického cen-
tra města, která bude každý den 
ve  13.00 hod. Návštěvníci se tak 
budou moci nově vydat na  90 mi-
nut dlouhý okruh po  památkách 
Znojma. Více informací na stránkách  
www.znojemskabeseda.cz, na  face-
booku Objevte Znojmo nebo insta-
gramu #znojmochutna.  kk, lp
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 Milan Špaček a  Jan Blaha se speciálním přístrojem pro lokální 
kryoterapii. Zájem o léčbu chladem je obrovský. Foto: lp

 S myšlenkou systému REDCORD a jeho možností využití pro školní mládež přišla vedoucí 
fyzioterapeutka Kateřina Holíková (vlevo na snímku). Foto: lp

D ětské centrum ve  Znojmě 
opět výrazně zkracuje svým paci-
entům dobu léčení, a  to zavede-
ním dalších zdravotních novinek – 
dvou přístrojů k léčbě pohybového  
aparátu. 

O kryoterapii, čili léčbě hlubokým 
chladem, která pomáhá mimo jiného 
i při léčení svalového aparátu, jsme 
podrobně psali již v prosincovém vy-
dání. Nejen o důvodech vedoucích 
k zavádění dalších novinek, které po-
mohou s bolavými zády dětí, hovořil 
ředitel Dětského centra (dále jen DC) 
MUDr. Milan Špaček.

REDCORD je věšák 
na bolesti zad

„Většina dětí má vadné držení těla 
a první problémy se zády se u nich 
objevují už na základní škole. Pokud 
se nezačne s terapií včas, může dojít 
až ke skolióze, která vyžaduje i ná-
kladnou chirurgickou léčbu. Proto 
už čtvrtým rokem nabízíme cvičení 
na aktivizaci a koordinaci svalstva ce-
lého těla pomocí systému REDCORD. 
Jde o náročná cvičení, kdy pacient za-
věšen ve speciálním uchycení, působí 
proti váze svého těla. A letos v létě už 
budeme mít také dvě nová zařízení 

Dětské centrum pomáhá bolavým zádům 
školáků. Rozhýbe k tomu i zem pod nohama

navazující právě na REDCORD,“ říká 
ředitel Špaček a pokračuje:

„Jedno se jmenuje Nestabilní plo-
cha se zpětnou vazbou. Dítě se postaví 
na plochu, která se hýbe. Proti sobě má 
obrazovku počítače s vyznačeným bo-
dem, a aby ho udržel v určitém místě, 
je nucen používat protipohyb. Dá se 
to dělat formou hry, která běží na ob-
razovce, a dítě si ani neuvědomuje, že 
tělesným cvičením zapojuje veškerou 
svalovou muskulaturu. Druhé zařízení 
je pohybový léčebný přístroj MOTO-
med, který zapojuje i horní část těla. 
Dítě na něm opět vyvíjí nějaký odpor 
a posiluje tak různé svalové skupiny. 
Dva takové přístroje tady již máme, ale 
jen pro malé děti. Nový, který do léta 
zakoupíme, je určen pro dospělejší 
děti,“ popisuje zkušený lékař. 

Dobrá spolupráce 
s městem je přínos

„K  bolestem zad dnešních dětí 
přispívá nejen časté sezení doma 
a ve škole, ale i jednostranně zaměřená 
sportovní zátěž. A ta se týká prakticky 
každého sportu s  jedinou výjimkou, 
a  tou je plavání. Děti trpí bolestmi 
zad, i když sportují. V této oblasti již 
pracujeme se Základní školou na ulici 

Mládeže. Pomoc 
můžeme žákům 
všech znojem-
ských základ-
ních a   střed-
ních škol a naši 
n a b í d k u  t e ď 
chceme rozšířit 
i  na  sportovní 
kluby,“ vysvět-
luje doktor Špa-
ček.

Přestože zři-
zovatelem DC 
je Jihomoravský 
kraj, každoroč-
ně ho podporu-
je dotací více jak 
mil ion korun 
i město Znojmo. 
„ Má m e  m e z i 
s e b o u  d l o u -
hodobě velmi 
dobré vztahy. 
Z  toho důvodu 
jsem chtěl žá-
kům městských 
škol nabídnout 
služby Dětské-
ho centra, aby 
město  v idě lo 
naši snahu po-

moci tam, kde můžeme. A to nejen 
v Marákově, kde v městském zařízení 
poskytujeme personál k zajištění cho-
du speciální rehabilitace očních vad 
a drobných zrakových poruch dětí. Jde 
o jediné takové zařízení v Jihomorav-
ském kraji! Bez pomoci města by to ale 
nešlo,“ popisuje Milan Špaček. 

„Přínos pro Znojmo, ale i celý kraj 
je komplexnost péče, kterou Dětské 
centrum nabízí, a to včetně denního 
zařízení, všestranné pomoci rodinám 
handicapovaných dětí i možnost spe-
ciální rehabilitace těchto dětí pomocí 
nejmodernějších přístrojů. Proto po-
važuji za velkou devizu, že zde takové 
centrum výborně funguje,“ uvedl mís-
tostarosta Jan Blaha důvody, proč má 
DC podporu města Znojma.

Nejsme dětský domov, 
ale vždy pomůžeme

Dětské centrum ve Znojmě je dět-
ské zdravotnické zařízení, jehož záběr 
pomoci dětem (od narození po deva-
tenáct let) je rok od roku širší. Jako 
jediné v kraji poskytuje komplexní 
péči dětem v krizové životní situaci, 
ústavní péči, stacionární denní a tý-
denní rehabilitační péči, ambulantní 
péči a péči v Zařízení pro děti vyža-
dující okamžitou pomoc do osmnácti  
let.

„V našem zařízení máme momen-
tálně šest dětí, které se dostaly do ob-
tížné životní situace.

Většina z dětí je u nás na krátkou 
přechodnou dobu, dvou až tří týdnů. 
Nejsme dětský domov, ale snažíme se 
dětem u nás pobyt co nejvíce domovu 
přiblížit. Dostávají od nás oblečení 
i dárky třeba k narozeninám tak, jako 
by to měly doma. Tyto věci si mohou 

také domů odnést. Pořádáme pro ně 
výlety, abychom jim pobyt tady zpří-
jemnili. Rodiče k nim mají neomezený 
přístup, ale musí ho schválit sociálně 
právní ochrana dětí. A také na rodiče 
tlačíme, aby si upravili situaci v rodině 
a mohli si děti vzít zpět k sobě domů,“ 
objasňuje Milan Špaček.

Odpočinek rodinám 
V DC nachází pomoc i rodiny sta-

rající se o handicapované dítě. „Usnad-
nit život rodinám dětí se speciálními 
potřebami je vlastně původní smysl 
vzniku dětských center po celé Evro-
pě. Pracujeme s rodinami prakticky 
od narození handicapovaného dítěte 
a dáváme jim v průběhu let možnost 
odpočinout si u nás. Péče o handica-
pované je pro všechny členy rodiny 
velmi psychicky i  fyzicky náročná. 
Mění se běh rodiny, veškerá pozornost 
je zaměřena na nemocné dítě a je celá 
řada případů, kdy jeden z partnerů 
takový stav nevydrží a odejde,“ uvedl 
ředitel nelehkou realitu. Prozradil ale 
i to, z čeho má radost.

„Těší mě, že budeme otevírat dru-
hou část půdy pro pobyt šesti rodičů 
s dětmi, kam si bude moci maminka 
vzít i zdravého sourozence. Zájem je 
obrovský, do konce roku už máme ob-
sazeno. Víte, u nás v mnoha případech 
nelze očekávat zlepšení po  jednom 
pobytu. Je to běh na velmi dlouhou 
trať. A stalo se mi, že přišli rodiče, 
aby mi řekli, že po několika pobytech 
vidí zlepšení zdravotního stavu svého 
dítěte. A to je odměna pro všech dva-
asedmdesát mých spolupracovníků. 
Zařízení nedělá dům ani vybavení, ale 
lidé, kteří v něm pracují.“ 

 Ľuba Peterková
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Plemeno: kříženec většího vzrůstu | Věk: 3–4 roky
Barunka je moc hodná a velmi poslušná fenečka. Je vhodná na hlídání ob-
jektu, i jako velmi dobrý lovec škůdců (například potkanů). Není vhodná 
k  jiným zvířatům. Svého budoucího pána si určitě zamiluje, ale v novém 
domově by měla být zvířecí jedináček.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Barunka

Jako každý rok opět přišly 
do  školních dílen základní školy 
na ulici Mládeže děti z mateřské školy 
náměstí Armády, aby se pod dohle-
dem starších žáků naučily novým 
dovednostem.

„V rámci spolupráce mezi naší zá-
kladní školou a mateřskou školkou se 
snažíme již od útlého věku dětí rozví-
jet technické a manuální dovednosti,“ 

Starší děti učily menší

uvedla hlavní důvod spolupráce ředi-
telka základní školy Romana Loydová. 
Letošním úkolem malých žáčků bylo 
vyrobit si stojánek na tužky. Po sezná-
mení s dílnami se děti pustily do práce, 
při které jim pomáhali žáci devátých 
tříd. Na řadu přišly také otázky, které 
prověřily, co si děti z hodiny ve „velké 
škole“ zapamatovaly. Se svým výrobkem 
byli ti nejmenší nadmíru spokojeni.   lp

 Společná práce se oběma věkovým skupinám líbila.  Foto: Archiv ZŠ Mládeže

Motessori výuka už dávno není 
pro rodiče neznámou. 

Ve Znojmě fungují  Montessori 
třídy již od roku 2012 jako součást Zá-
kladní školy Prokopa Diviše v Příměti-
cích. Zápis do 1. tříd zde bude probíhat 
7. dubna od 8.00 hodin. Rodiče ale 
mohou své děti přihlásit po individuál- 
ní domluvě (montessori@zsprim.cz) 
také do vyšších ročníků, a to od 2. až 
do 6. třídy.

Základní filozofií tohoto peda-
gogického programu je motivovat 
dítě pro určitou oblast, které se bude 
věnovat. Může pracovat samostatně, 
ve dvojicích nebo skupině. Ve  třídě 
jsou žáci různého věku.

Montessori třídy zvou 
k zápisům nejen prvňáčky

V rámci Montessori výuky se žáci 
učí všemi smysly, vlastním tempem 
podle svých potřeb. Dítě získává úctu 
a důvěru k sobě samému a okolnímu 
světu, stává se soběstačným a nezá-
vislým. Vyučování probíhá v blocích 
český jazyk, matematika a kosmic-
ká výchova, která zahrnuje přírodní 
vědy, prvouku, vlastivědu, dějepis, 
zeměpis a vztah ke světu kolem nás. 
Učební osnovy plní stejné jako žáci 

v klasických třídách. Uči-
tel podle principů Mon-
tessori působí spíše jako 
rádce, pomocník. Děti 
jsou hodnoceny slovně. 
Žáci, kteří přecházejí ze 
tříd Montessori do kla-
sických tříd, se projevují 
otevřenější komunikací, 
jsou odvážnější a hlavně 
samostatnější. Jsou zvyklí 
kdykoli o cokoli požádat, 
s  kýmkoli kooperovat, 
diskutovat o  tématech. 
S novými podmínkami se 

poměrně brzy vyrovnávají, umí se učit 
a hledat potřebné informace. Pokud 
by měl kdokoli zájem, je možné podí-
vat se do třídy podle domluvy. Bližší 
informace na www.zsprim.cz, e-mail: 
montessori@zsprim.cz.  vk, lp

ní druhou osobou. Jak sdělila mluvčí 
police Kamila Haraštová, k  inciden-
tu mělo dojít před podnikem Corso. 

Městská policie ani Policie ČR však 
nebyly na místo nikým přivolány. 
Pan učitel šel druhý den po udá-
losti do školy. Okolo náhlé smrti 
Miroslava Chocholouše kolují 
po Znojmě různé fámy. Příčinu 
smrti tak poodhalí až soudně 
nařízená pitva, která probíhá 

v Brně. Celý případ řeší Policie 
ČR. Na výsledek vyšetřování 

netrpělivě čekají příbuz-
ní.  Smutek nad 

odchodem uči-
tele vyjádřil 
i   s t arosta 
Znojma Jan 
Grois.  lp

Základní škola JUDr.  Mareše 
ve Znojmě se 20. března 2018 rozlou-
čila se svým učitelem.

„S  velkým zármut-
kem Vám sděluji, že dne 
10. března 2018 zemřel 
náš dlouholetý kolega, 
pan učitel Miroslav 
Chocholouš,“ uvedla 
ředitelka školy Eva Hu-
batková. Oblíbeného 
pedagoga oplakávají žáci 
i jeho kolegové. Miroslav 
Chocholouš zemřel 
ve věku padesáti 
let  nečeka-
ně,  patrně 
na  násled-
k y  p á d u 
a  napade-

Zemřel oblíbený učitel
Miroslav Chocholouš

 Děti pracují ve věkově smíšených kolektivech. 
 Foto: Archiv ZL
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Plavání 
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou 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
e-mail: bazen@zsprim.cz

Velikonoční prázdniny – provoz: 
Pět dní – od čtvrtka 29. března do pon-
dělí 2. dubna – budou školní bazén 
i vířivka pro veřejnost uzavřeny, a to 
z technických důvodů (oprava ohře-
vu vody, servis a výměna technologie 
úpravy vody v bazénu a vířivce).

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 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00

Ani letos nebudou milovníci míst-
ních tradic ochuzeni o Odemykání 
naučné stezky Hroznové kozy ve Vr-
bovci. K pestrobarevnému průvodu 
se v sobotu 7. dubna mohou přidat 
dospělí i děti. 

Začátek akce je ve  13.00 hodin 
na návsi u vrboveckého kostela (tamtéž 
bude i konec). Průvod členů Spolku 
přátel Hroznové kozy v dobovém ob-
lečení odtud bude vycházet ve 13.30 
v doprovodu zpěvu mužáckého sboru 
z Popic pod Pálavou. Během cesty na-
učnou stezkou připomene Spolek jarní 
lidový zvyk – Vynášení Hroznového 
kozla do vinohradu (okolo 17.00 hodin 
u Písařova sklepa). Poté se průvod vrátí 
zpět na náves, kde bude hrát cimbálová 
muzika Denár, v krytých temperova-
ných stanech bude pro všechny účast-
níky připraveno posezení, teplé občer-
stvení a ochutnávka vín Cechu vinařů. 

Návštěvníci v civilním i dobovém 
oděvu mohou celou trasu projít spolu 
s průvodem, nebo si mohou vybrat jen 
její část, jít svým tempem, využít mož-
nosti posezení u jednotlivých ochut-

Odemkněte naučnou stezku Hroznové kozy

návek. Trasa je dlouhá pět kilometrů, 
částečně vedena po polních cestách, 
sjízdná na kole i s dětským kočárkem. 
Je vhodná i pro rodiny s dětmi. Zájem-
ci si také mohou zakoupit skleničky 

 Karel Zima a Dana Morávková na scéně.  Foto: Archiv AF

 Odemykání naučné stezky Hroznové kozy každoročně pořádají Obec Vrbovec, Cech vi-
nařů Vrbovec a Spolek přátel Hroznové kozy. Foto: Archiv SPHK

a bločky pro ochutnávky vín, které bu-
dou připraveny na všech zastaveních 
naučné stezky. V případě nepříznivého 
počasí se může změnit trasa i program. 
Vstup je zdarma.  lp

V pátek 27. dubna uvidí publikum 
v Městském divadle ve Znojmě výteč-
nou francouzskou komedii Doktor 
v nesnázích.

V režii Martina Vokouna ji uve-
de pražská Agentura Familie. Titulní 
postavu doktora Jouvanse stvořil sobě 
na míru francouzský dramatik a vý-
borný komik Laurent Ruquier. Prů-
měrný plastický chirurg Jouvanse je 
pohledný, ženatý a beznadějně obklo-
pený ženami všech věkových kategorií. 
Díky nim v ordinaci své soukromé 
praxe čelí kuriózním situacím.

Mezi doktorovými zákaznicemi 
se snaží prosadit nová recepční Clau-
dine, bohužel bez valného smyslu pro 
diskrétnost. V situační komedii hraje 
hlavní roli Karel Zima, kterému zdatně 
sekundují Kateřina Hrušková, Dana 
Morávková, Ivana Korolová, Anna 

Doktor, kterého ženy dostávají do nesnází
Stropnická, Miluška Bittnerová a další 
známé herečky. Příjemný divadelní 
zážitek ve společnosti dobré komedie 

můžete připravit sobě i přátelům ná-
kupem vstupenky, které jsou již nyní 
v prodeji na TIC (Obroková ul.).  lp

Značka Bouda 1883 – Marmelády 
ze Znojma slaví. 

V  nejvyšší soutěži marmelád 
na světě ve Velké Británii získala zno-
jemská firma manželů Zuzany a Otty 
Boudových stříbrnou medaili za no-
vinku Marmeláda z krvavých Taroc-
co pomerančů. Vloni získala Zuzana 
Boudová za extra džem Znojemské 
mišpule s vlašskými ořechy a kara-
melem ocenění Regionální potravina 
Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť 
jižní Moravy 2017.  lp

Angličané ocenili 
naši marmeládu

Pod záštitou města se ve Znojmě 
v následujících měsících uskuteční 
zajímavá setkání i soutěže. 

Šachistky a šachisté se ve Znojmě 
setkají na Mezinárodním šachovém fes-
tivalu, který organizuje Šachový spolek 
Znojmo. Akce se koná 20.–21. dubna 
v Louckém klášteře a v rámci programu 
proběhne dvaatřicátý ročník Znojem-

Vítat budeme šachisty, gymnasty i soutěže
ské královny a Znojemské královničky, 
setkání žen a dívek o titul Mistryně ČR, 
a letos i Memoriál Ing. Jana Turka, kdy 
se bude soutěžit o přebornické tituly 
mládeže, žen a mužů. Na 21. dubna 
připadá Znojmo Gym Cup aneb Zno-
jemská kladinka – XXI. Ročník. Celo-
republikový závod pořádá každoročně 
Klub sportovní gymnastiky Znojmo, z.s. 

(dále Klub) a dlouhodobě tak přispívá 
k propagaci města, letos o něj dokonce 
projevili zájem i gymnasté a gymnastky 
z Běloruska. Klub v tomto roce poprvé 
organizuje i Mistrovství ČR ve sportovní 
gymnastice žákyň, juniorek a žen, a to 
23.–24. června. Znojmáci budou moci 
vidět na vlastní oči ty nejlepší gymnastky 
z České republiky.  pm, lp
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 Romana Götzingerová a  Libuše Droz-
dová (vpravo) opět stojí po boku při orga-
nizaci jubilejního desátého Bazárku. 
 Foto: Agentura Sluníčko

Garantujeme vám úrok až 3,4 % ročně
Zhodnoťte své úspory

Leží vám peníze na běžném účtu? Pak věřte, že z nich každý den nemilosrdně ukusuje inflace. Hodnota vašich úspor tak 
postupně klesá a nevyrovnají to bohužel ani úrokové sazby na spořicích účtech. Jestli své finance chcete zhodnotit, zvolte 
termínovaný vklad. 

Můžete na něj uložit libovolnou částku, která se po celou dobu bude úročit garantovanou sazbou. Ze zákona o bankách  
jsou navíc veškeré termínované vklady pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).
 

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení na českém trhu dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo. Momentálně nabízí zhodnocení až 3,4 % ročně. 
Aktuální sazby naleznete na stránkách www.ney.cz.
 

Mobilní bankéř přijede za vámi
Pokud si chcete sjednat termínovaný vklad, ale nejbližší pobočka v Brně  
je pro vás daleko, využijte unikátní službu mobilního bankéře. Přijede za vámi  
kamkoli ve smluvený čas a individuálně s vámi probere všechny možnosti. 
 
„Rozumíme tomu, že finance řada lidí řeší raději osobně. Rádi vám  
vše vysvětlíme a pomůžeme zvolit nejvýhodnější variantu,“  
říká předseda představenstva Petr Illetško. 

NEY spořitelní družstvo
Budova DORN
Dornych 510/38
617 00 Brno
+420 778 711 070
brno@ney.cz 

Mobilní bankéř  
pro oblast Moravy
Dušan Čejka 
+420 778 749 660
dcejka@ney.cz 
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PLACENÁ INZERCE

Bazárek Agentur y Sluníčko 
a Modrého koníka nabízí vždy více 
než jen burzu dětského oblečení. Již 
desátý ročník můžete navštívit v so-
botu 14. dubna v jízdárně Louckého 
kláštera. 

Od  14.00 do  18.00 hodin bude 
otevřen všem zájemcům. Včetně těch 
nejmenších, pro které jsou připravené 
tvořivé dílničky za dozoru zkušených 
animátorek Agentury Sluníčko.

„Bazárek dětského oblečení se stal 
ve Znojmě už tradicí a těší se na něho 
maminky, nakupující i děti. Od počát-
ku je o něho velký zájem, protože se 
na něm vždy v pohodové atmosféře 
velmi výhodně prodává i nakupuje - 
nejčastěji kojenecké a dětské oblečení, 
ale také hračky, sportovní potřeby, boty 
nebo nosítka a kočárky, ze kterých už 
děti vyrostly,“ říká hlavní organizátor-
ka Libuše Drozdová. Prostor prodat si 
své pěkné věci po dětech mají možnost 
všechny maminky, které se přihlásí 
na portále www.modrykonik.cz.

„Opakovaně vidíme známé milé 
tváře, které přijdou na Bazárek strávit 

Ani desátý Bazárek není jen burza 
dětského oblečení. Opět pomáhá

příjemné odpoledne a ještě pomohou 
druhým. Právě to mě těší nejvíc. Ta 
charitativní tečka každého Bazárku, 
kdy maminky neprodané věci dále 

darují nebo věci pro charitu mají už 
rovnou nachystané. Na nás je pak vel-
ké třídění a rozvoz všem potřebným, 
které podporujeme. Za  těch pět let, 
vždy na jaře a na podzim, jsme rozvezli 
do našeho regionu přes sto velkých 
pytlů s oblečením a věcmi pro děti. 
Z toho mám velkou radost,“ vypočí-
tává Libuše Drozdová. Přiznává, že 
příprava a samotná realizace Bazárku 
je časově náročná. „Sice už máme pra-
xi, ale bez podpory doma od mého 
manžela by to nešlo. A naše podě-
kování za velkou pomoc patří také 
Znovínu Znojmo, Znojemské Besedě, 
městu Znojmu a všem, kteří nákupem 
pomáhají.“ 

Libuše Drozdová si stanovila cíl 
uspořádat deset Bazárků a nyní se při 
tom desátém zamýšlí, zda není čas 
v nejlepším přestat. „Kamarádka Ro-
mana, která mi hodně s organizací po-
máhá, je jiného názoru. Tak uvidíme,“ 
usmívá se kreativní maminka dvou 
kluků. Jak záslužnou práci obě ženy 
ve svém volnu dělají, vypovídá jejich 
pomoc druhým. lp

Vodárenská akciová společnost 
a.s. – divize Znojmo ve  spolupráci 
se ZŠ Mládeže a MŠ Pražská i  letos 
uspořádá tradiční výtvarnou soutěž 
pro žáky základních škol nejen zno-
jemských, ale i těch z okolí. 

Soutěžní díla bude možné zasí-
lat až do 19. května. Vyhodnocení je 
naplánované na červen a  ty nejlepší 
práce budou do konce srpna vystaveny 
v budově Městského úřadu na náměs-
tí Armády. Bližší informace najdete 
na webu města pod odborem školství, 
kultury a památkové péče.  pm, lp

Výtvarná soutěž
Voda a lidé

Dílna sv. Kláry 
zve na záhony

Oblastní charita Znojmo zve veřej-
nost na workshop Vyvýšené záhony. 

Zájemci se seznámí s teorii perma-
kulturního pěstování a uvidí ukázku 
výroby vyvýšeného záhonu. Připra-
veno je malé občerstvení. Workshop 
se uskuteční 3. dubna od  16.00 
do 18.00 hod. v Dílně sv. Kláry na Mi-
kulášském nám. ve Znojmě.  lp
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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, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: 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, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno do 27. dubna. 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: leden až duben Út–Ne 
10.00–16.00 (poslední prohlídka 
30 min. před zavírací dobou).                    

NOVINKA! 
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ – 
STŘELNIČNÍ VĚŽ, VLKOVA VĚŽ, 
PRAŠNÁ A NOVÁ VĚŽ
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Slavnostní otevření 
pro veřejnost 11. dubna v 13.00 
a 15.30. Více na str. 9.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: duben až říjen Po–Ne 
9.30–17.30.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno do 27. dubna.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně 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, Ne 14.00–17.00. 
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, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno 
do 30. dubna.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno do 31. května.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,  tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: březen až červen Út–Ne 
9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: 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.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ 
CESTA otevřeno: 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: duben až říjen So 10.00–18.00, 
Ne, sv. 10.00–15.00, květen Po–Čt, sv. 
10.00–18.00, Pá 10.00–19.00, 
So 9.00–19.00, Ne 9.00–15.00. 

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135, 
e- mail:cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: duben až červen, září, říjen 
So, Ne 9.00–19.00, červenec, srpen 
Po–Ne 9.00–19.00.

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. 

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. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, 
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

3.–6. 4. DÉMONI SOUČASNOSTI
Tragikomedie o nástrahách dnešního 
světa, hra o nejistotách a hledání 
dospívajících, která je zakončena 
diskuzí s publikem. Předplatné ZŠ2, 
8.30, 10.30.

10.–12. 4. POHÁDKY 
Z PAŘEZOVÉ CHALOUPKY
Veselá pohádka, plná hravosti, 
humoru a písniček. Předplatné ZŠ, 
8.30, 10.15.

10. 4. TV UPOUTÁVKA
Interaktivní varieté v podání komiků 
skupiny Screamers. 19.00.

13. 4. REVIZOR
Divadelní spolek Rotunda v úpravě 
světoznámé Gogolovy komedie 
o falešném revizorovi, který 
rozčeří poklidnou hladinu jednoho 
maloměsta. Hrají: M. Machal, 
K. Tomek, I. Janíčková, V. Rosecká, 
E. Macoun, V. Beran a další.  
19.00.

17. 4. LIKE SHAKESPEARE
Středobodem představení je sám 
Mistr William Shakespear. Vyprávět 
bude o svém soukromém životě 
i o pozadí vzniku svých nejslavnějších 
divadelních her v době renesanční 
Anglie. Hrají: P. Bláha / T. Milostný, 
P. Halberstadt / I. Urbánek a další. 
9.00, 11.30.

18. 4. REVIZOR
Divadelní spolek Rotunda v úpravě 
světoznámé Gogolovy komedie 
o falešném revizorovi, který 
rozčeří poklidnou hladinu jednoho 
maloměsta. Hrají: M. Machal, 
K. Tomek, I. Janíčková, V. Rosecká, 
E. Macoun, V. Beran a další. 19.00.

24. 4. MAXIPES FÍK
Příběh na motivy televizního 
večerníčku o příhodách přerostlého 
mluvícího psa Fíka. Předplatné ZŠ1, 
8.30, 10.15.

25. 4. DVĚ NOCI NA KARŠTEJNĚ
Divadlo Kalich veze svéráznou 
komedii v hlavní roli s Václavem 
Koptou. Dále hrají L. Benešová, 
J. Bernášková a I. Chmela. 19.00.

26. 4. TANCEM V SRDCI – 
SRDCEM NA DLANI
Taneční show akademie Mighty 
Shake Znojmo. Prodej vstupenek 
Taneční studio MS, Horní nám. 4 
(vchod z Václavského nám.). 
18.00, 20.00.

27. 4. DOKTOR V NESNÁZÍCH
Situační komedie o jednom doktorovi 
a několika ženách. 19.00.  
Více na str. 12.

30. 4. MISS DIETRICH LITUJE
Marlene Dietrich a její dcera Maria 
Riva ve strhujícím rodinném souboji. 
Hrají: R. Rázlová, S. Postlerová. 9.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete 
na webu kina.

KONCERTY

1. 4. PAROHÁČI
Horní náměstí – koncert country 
skupiny v rámci Znojemských 
Velikonoc. 14.30.

11. 4. LUDĚK MINKA A SBOR 
ZŠ PRAŽSKÁ
Kostel sv. Mikuláše – Velikonoční 
koncert. 19.00.

18. 4. KOMORNÍ KONCERT
Znojemská Beseda – díla Beethovena, 
Smetany a Mendelssohna hrají 
J. Pospíchal (housle) a K. Košárek 
(klavír). 19.00.

19. 4. NEZMAŘI
Městské divadlo – na koncertě 
k 40. výročí skupiny zazní hity 
od počátků až po současnost 
ze všech třinácti alb. Díky videoprojekci 
uvidí diváci i spoustu fotografií 
spojených s historií Nezmarů. 19.00.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – dlouhodobá 
výstava volně navazující na stálou 
muzejní expozici černého řemesla 
představuje drobné kovářské 
práce, vývěsní cedule a štíty, železo 
v době válečné, lampy, lucerny 
a svícny, krásu zámečnictví, ale 
také lékařské nástroje či šperkařství 
se zlatnictvím.

9. 2. – 6. 4. KRASLICE PĚTI 
GENERACÍ
Minoritský klášter – výstava ze sbírky 
kraslic národopisce a sběratele 
Vratislava Bělíka. 



16. 2. – 22. 4. CESTY
Dům umění – výstava prací 
výtvarného oboru ZUŠ Znojmo.

22. 3. – 2. 4. PROBOUZENÍ JARA
Dům umění – velikonoční vazby 
vytvořené studenty SOŠ a SOU 
Znojmo, Dvořákova ul.

DALŠÍ AKCE

29. 3. PERLY PŘÍRODY 
NA ZNOJEMSKU 
Dům umění – poslední přednáška 
letošního cyklu JMM. Přednáší: 
Radomír Němec. 19.00.

29. 3. – 1. 4. ZNOJEMSKÉ 
VELIKONOCE
Horní náměstí – bohatý 
kulturní program s řemeslnými 
dílnami a charitativními akcemi 
KABELKOMÁNIE a DEJTE VEJCE 
MALOVANÝ. Více na str. 9.

30. 3. VELIKONOČNÍ 
PROHLÍDKA MĚSTA 
S DEGUSTACÍ VÍN
Zelenářská 19 (vchod nad radniční 
pasáží) – řízenou degustaci pořádá 
NAVAJN / www.navajn.cz. 18.00–21.00. 

30. 3. VELKOPÁTEČNÍ 
VYCHÁZKA ZA POKLADY 
ZNOJEMSKA 
Tradiční velkopáteční vycházka 
do okolí Znojma propojující magické 

15ZNOJEMSKÉ LISTY 29. BŘEZNA 2018 Společnost

 NENECHTE SI UJÍT

 FESTIVAL
Festival otevře sklepy třiceti vinařů. Ve všech jste vítáni!
O víkendu 21. a 22. dubna se bude konat 23. Festival otevřených skle-
pů, který přináší jedinečnou příležitost degustovat vína třicítky vinařů 
v  pěti obcích na  Znojemsku. Ve  Znojmě – Loucký klášter, Novém Šal-
dorfu, Šatově, Chvalovicích a  Hnanicích si můžete k  degustaci vybírat 
z přibližně tří stovek vzorků vín, k  tomu navíc ochutnáte spoustu kra-
jových specialit. Znojemská vinařská podoblast byla svými kvalitními 
víny známá už před pěti sty lety. Dnes ji reprezentují zejména vína se 
značkou VOC, která je zárukou kvality místních vín a podporuje dobré 
jméno vinařů. V sobotu 21. dubna se sklepy otevřou od 10.00 do 21.00, 
v  neděli od  10.00 do  15.00 hodin. Po  oba dva dny s  bohatým dopro-
vodným programem a nabídkou místních specialit a možností nákupu 
vín. Kyvadlová doprava mezi obcemi je zajištěna zdarma po celou dobu 
festivalu. Vstupenky a více info na webu otevrenesklepy.cz.  lp
 

otevírání skal a regionální geologii. 
Sraz v 8.00 hodin před minoritským 
klášterem.

14. 4. SNOUBENÍ VÍNA 
A REGIONÁLNÍCH SÝRŮ
Penzion Jesuitská – vinný sklípek. 
Pořádá NAVAJN / www.navajn.cz. 
18.00. 

15. 4. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáší 
filosof a biotronik Tomáš Pfeiffer. 
17.00. 

18. 4. VALERIE ZAWADSKÁ
VŠ Klub Harvart – beseda 
s oblíbenou herečkou. Rezervace 
vstupenek (tel. 515 221 865). 
19.30. 

19. 4. JARNÍ BĚH GRÁNICEMI
Centrum Stará vodárna (U Obří 
hlavy) – závody pro děti (7–14 let) 
a nesoutěžní běh pro rodiče 
s dětmi, hodnotné ceny. Pořádá 
Sokol Znojmo ve spolupráci 
s Cykloklubem Kučera, GPOA 
a SZŠ za podpory města Znojma. 
10.00–17.00.

20. 4. DEN ZEMĚ
Město Znojmo – ekologicky 
motivovaná akce se záměrem 
upozornit na dopady ničení 
životního prostředí. 
Více na str. 5.

Vás zvou na setkání
znojemských příznivců Svobodných 

 
Čtvrtek 5. dubna 19:00 hod.

Pizzerie a restaurace Corso, J. Palacha 1, Znojmo

Zváni jste všichni, je to na Vás! :-)

Strana svobodných občanů - Znojemsko
fb:   Svobodní - Jihomoravský kraj

PLACENÁ INZERCE

Kluci a holky z Vodáckého oddílu 
Neptun Znojmo v  sobotu 21. dub-
na odemknou řeku Dyji pro letošní  
turistickou sezónu.

Tradiční jarní aktivita na malebné 
řece Dyji vždy přiláká diváky. Sraz 
samotných účastníků (není vhodné 
pro začátečníky) je v 8.45 v Dobšicích 
u  lávky přes řeku Dyji (Lahoferská 
ulice – u fotbalového hřiště).

Vodáci odemknou Dyji
Nutné je vzít s sebou vodácké vy-

bavení, 70 Kč startovného, které v sobě 
zahrnuje také odvoz lodí a vodáků zpět 
na základnu do Znojma. V půli asi 
dvacetikilometrové trasy bude v  tá-
bořišti v Krhovicích připraveno opé-
kání buřtů i  teplý čaj. Plavba skončí 
v Hrádku u mostu. Aktuální infor-
mace sledujte na webových stránkách  
www.centrumvodarna.cz.  lp
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To bylo drama se vším všudy! 
Florbalisté TJ Znojmo LaufenCZ ješ-
tě necelých sedmdesát vteřin před 
vypršením normální hrací doby pro-
hrávali v rozhodujícím sedmém zá-
pase play out s Bulldogs Brno o dva 
góly. Už před tím přežili klinickou 
smrt, když míček směřující do jejich 
opuštěné brány na poslední chvíli 
vyškrábl gólman Jan Hándl, který se 
pohotově vrátil z lavičky zpět do své 
svatyně. A pak to přišlo. Znojemští 
dvěma góly v posledních sekundách 
vyrovnali a vynutili si tak na posled-
ní chvíli prodloužení. A v tom se tre-
fil Vojtěch Procházka a postaral se 
o to, že se florbalová nejvyšší sou-
těž bude hrát ve  Znojmě i  v  příští  
sezóně.

Systém sestupu z  florbalové Su-
perligy je poněkud komplikovaný. Po-
slední čtyři týmy se nejprve rozdělí 
na dvojice, které spolu hrají tzv. play 
out na čtyři vítězné zápasy. Kdo uspěje, 
zůstává, dva poražení pak svedou sou-
boj mezi sebou o další naději v baráži. 
Neúspěšný z tohoto duelu sestupuje, 
vítěz se utká s druhým týmem druhé 
ligy o možnost hrát Superligu i nadále. 
Tato varianta už ale po sobotě nemusí 
znojemské florbalisty a jejich příznivce 
zajímat.

V prvním kole play out narazilo 
Znojmo na brněnské Bulldogs a začalo 
s výhodou dvou domácích zápasů, ze 
kterých ale vytěžilo jen jednu výhru. 
Pak se série na dvě utkání stěhovala 
do Brna a také tam si oba týmy při-
psaly po jednom vítězství. Následoval 
pátý duel ve Znojmě. V něm se domácí 

Florbalisté v úchvatné sérii zachránili Superligu

ujali v první části dvoubrankového 
vedení, a to jim vydrželo i po šedesáti 
minutách. V šestém souboji v Brně tak 
už mohli rozhodnout o svém setrvání 
v soutěži. A neměli k němu daleko. 
Brno sice dokázalo v tomto duelu oto-
čit vývoj skóre, ale Znojemští dokázali 
před koncem zápasu vyrovnat a v pro-
dloužení dostali výhodu přesilové hry. 
Při ní zamkli svého soupeře před jeho 
branku, ale žádná ze šancí se neujala 
a krátce po návratu potrestaného Žižky 
na palubovku Znojmo inkasovalo. To 
znamenalo jediné. Sedmý rozhodující 
zápas ve Znojmě.

Na ten bylo zvědavých tolik příz- 
nivců, že se ani všichni do znojem-
ské haly nevešli. Ti, co se tam dostali, 
pak vytvořili svému týmu fantastickou 
atmosféru a ten se jim odvděčil sice 
nervydrásajícím, ale ve finále úspěš-
ným výsledkem znamenajícím udržení 
nejvyšší soutěže pro Znojmo. 

„Porazit Bulldogs Brno v  sérii 
na čtyři vítězná utkání je největší ví-
tězství v historii znojemského florbalu 
a jsem rád, že jsem mohl být u toho. 
Obrovsky děkuji divákům za podporu, 
pro mě i hráče to byl obrovský záži-
tek. Bulls přeji záchranu,“ komentoval 

florbalovou detektivku se šťastným 
koncem pro jeho tým trenér Znojma 
Jan Šťastník. eks

TJ Znojmo LaufenCZ – Bulldogs 
Brno 4:3 PP
Třetiny: 1:1, 0:0, 2:2 – 1:0. 
Branky (asistence): 08:42 Petr Sláma 
(Pavel Palát), 58:54 Martin Šindelář 
(Tomáš Kucharič), 59:38 Daniel Krej-
číř, 66:51 Vojtěch Procházka – 02:27 
Lukáš Mráz (Jiří Juhaňák), 44:12 
Lukáš Mráz (Filip Kuhn), 48:04 Jiří 
Juhaňák (Lukáš Mráz). Konečný stav  
série: 4:3. 

Poněkud opožděně zahájili fot-
balové jaro fotbalisté 1. SC Znojmo. 
První dva duely byly odloženy, ten 
ve Frýdku–Místku dokonce dvakrát. 
I tak už ale stihli fotbalisté dva domá-
cí zápasy, ve kterých porazili nejprve 
Ústí nad Labem 3:0 a pak remizovali 
s Vítkovicemi 0:0.

Fotbalisté vstoupili do  jarních 
bojů se staronovým trenérem Leo-
šem Kalvodou, který v zimě vystřídal 
Jiřího Balcárka, a s ambicemi rvát se 
o postup. „Přišel jsem sem, abychom 
navázali na úspěchy, které tady byly 
dříve. Chceme se rvát o přední místa 
tabulky a případně o postup. Ale nebu-
de to jednoduché. Jsou tam další am-
biciózní týmy, které chtějí postoupit,“ 

Fotbalisté mají z úvodních dvou duelů čtyři body
uvedl Leoš Kalvoda před zahájením  
soutěže.

Do  týmu se vrátil také stoper 
Muamer Avdić a útočník Václav Vaší-
ček. Na hostování 1. SC Znojmo posí-
lili mladíci z Jihlavy Michal Pecháček 
a Ivan Dujmović. Z Olomouce přišel 
Jan Ambrozek.

Po zisku čtyř jarních bodů je Znoj-
mo aktuálně v  tabulce na  5. místě 
s 29 body. Na druhé postupové místo 
Příbrami ztrácí tři body, ale tabulka je 
zkreslená nestejným počtem odehra-
ných zápasů. V sobotu čeká na Zno-
jemské zápas na hřišti vedoucího celku 
Opavy, kterou na podzim doma porazi-
li. Poté přivítají na svém hřišti v neděli 
8. dubna od 15.30 hod. Sokolov.  eks

 Jan Javůrek stíhá jednoho z hostujících obránců v domácím duelu Znojma proti Vítko-
vicím.  Foto: eks

 Šťastný matador znojemského florbalu Petr Sláma slaví vítězství svého týmu.  Foto:  eks


