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V rámci návštěvy Jihomoravské-

ho kraje přijel v doprovodu hejtmana 

Michala Haška do Znojma prezident 

Miloš Zeman. 

Během necelých dvou hodin se 

v areálu Louckého kláštera sešel  nej-

prve s veřejností a po té s představiteli 

města a významných institucí. V jíz-

dárně mu naslouchaly asi tři stovky 

posluchačů. V diskuzi na prezidenta 

směřovaly otázky týkající se zrušení 

celního úřadu ve Znojmě, imigran-

tů vyznávajících islám, ale i osobní 

stížnosti a o jeho vztahu k cigaretám. 

Miloš Zeman také pochválil zdejší 

burčák, který je na Znojemsku nejlep-

ší, a k narozeninám, které slavil dru-

hý den, mu zazpíval Antonín Stehlík 

oblíbenou písničku Za tichú Moravú. 

Aniž by jmenoval politickou stranu 

či uskupení, vyzval prezident, aby šli 

lidé k volbám. „Otrávenost politikou je 

otrávenost lidmi. Chceme-li mít lepší 

Prezident naslouchal lidem v klášteře

� Za přítomnosti starosty Gabrhela dekoroval Miloš Zeman prapor města Znojma stuhou 
prezidenta republiky.  Foto: Petr Vokurek

Dny od 16. do 22. září jsou již ně-

kolik let označovány jako Evropský 

týden mobility. 

Alespoň jeden den v uvedeném 

týdnu jsou lidé vyzváni k tomu, aby 

Den bez aut změnil favorita
na zelenou zahradu

Znojmo se stalo poprvé účastní-

kem Architecture Week – Mezinárod-

ního festivalu architektury a urbani-

smu, který se koná od 23. 9. do 20. 10. 

na Pražském hradě. 

D ů v o d e m 

účasti byl fakt, že 

tématem letošní-

ho sedmého roč-

níku je architek-

tonické dědictví 

a současná ar-

chitektura v sou-

vislosti s rozvo-

jem cestovního 

ruchu, který je 

pro vedení města 

jednou z priorit. 

Součástí festi-

Zájem o cestovní ruch 
posunul Znojmo na Hrad

politiky, musíme k volbám,“ upozor-

nil. Po besedě s občany následovalo 

ve Velkém klášterním sklepě Louckého 

kláštera posezení se zastupiteli, řediteli 

příspěvkových organizací a dalšími 

osobnostmi. Diskutovali s preziden-

tem o budoucnosti Louckého klášte-

ra, nemocnici, infrastruktuře i dal-

ších problémech, které Znojmo trápí. 

„Jsem velice rád, že nás pan prezident 

poctil svou návštěvou. Pro Znojmo 

je to čest, když může přijmout takto 

váženého člověka. Rád bych také po-

děkoval všem, kteří se na organiza-

ci návštěvy pana prezidenta podíleli 

a bez kterých by návštěva hlavy státu 

neproběhla v tak příjemném duchu,“ 

konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel. 

Od starosty Znojma přijal prezident 

obraz města Znojma, knihu o historii 

města a tradiční okurky a víno. Na zá-

věr návštěvy se Miloš Zeman podepsal 

do pamětní knihy.  zp, lp

ke  své přepravě využili alternativní 

způsob dopravy a ponechali v garážích 

automobily. Zajímavě pak pojali tento 

den ve znojemském Domě dětí a mlá-

deže, kde děti i dospělí přemalovávali 

favorita na  ze-

lenou zahradu. 

Do osvětové akce 

Den bez aut se 

v  pátek 20. září 

zapojila část zno-

jemské veřejnosti, 

a to hlavně z řad 

mladší generace 

(na snímku). Více 

k tématu a foto-

grafie přinášíme 

na str. 13. 

  lp, foto: ZL

valu je množství doprovodných akcí, 

a proto se mohlo Znojmo 9. října po 

celý den představit veřejnosti v centru 

Prahy. Na snímku je expozice Znojma 

v Jiřském klášteře.   Text a foto: lp
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REKONSTRUKCE STADIONU

Pomocí dotací chce město Znoj-

mo zrekonstruovat fotbalový 

stadion v Horním parku. Postup 

fotbalistů do první ligy dává je-

dinečnou možnost tyto dotace 

získat. Počítá se s  opravou tri-

bun, zázemí, trávníku a vybudo-

váním osvětlení. Pokud město 

dotaci získá, bude spoluúčast 

Znojma 10 % z celkových nákla-

dů, max. však 10 milionů korun.

PŘÍPRAVA DNE OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ RADNICE

Znojemská radnice po  loňské 

úspěšné premiéře již připravuje 

pro veřejnost druhý Den otevře-

ných dveří radnice. Prostory nejen 

budovy městského úřadu se lidem 

otevřou v Den boje za svobodu 

a demokracii 17. listopadu.

NOVÝ VODOVOD DOČASNĚ 

ZAVŘEL KOLLÁRKU

Rekonstrukce vodovodu je dů-

vodem uzavírky Kollárovy ulice 

ve Znojmě. Po dobu pětašedesáti 

dnů budou v úseku od Vlkovy věže 

po vodojem na náměstí Republiky 

probíhat stavební práce za milion 

a půl korun bez DPH. 

Ulice má být uzavřena do 15. lis-

topadu a do té doby bude výjezd 

automobilů z ulice Dolní Česká 

a  z  Masarykova náměstí povo-

len pouze přes Zámečnickou, re-

spektive Pontassievskou ulici. 

Investorem akce jsou Vodovody 

a kanalizace Znojemsko a zhoto-

vitelem Vodárenská akciová spo-

lečnost, a.s., divize Znojmo.

U3V POKRAČUJE I LETOS

Další ročník cyklu přednášek Uni-

verzity třetího věku (U3V) začí-

ná na  Soukromé vysoké škole 

ekonomické ve Znojmě v úterý 

22. října v 15.30 hodin. Tentokrát 

bude ing. Oldřich Šoba předná-

šet na téma Příležitosti a úskalí 

fi nančních trhů. Sekretariát ško-

ly nabídne zájemcům podklady 

k přednášce. Bližší informace jsou 

k  dispozici na  stránkách školy 

www.svse.cz.

DEJTE HLAS 

DUBU U KOCANDY

Do fi nále vstupuje celostátní an-

keta Strom roku 2013. Znojemsko 

má opět mezi dvanácti finalisty 

kandidáta – dub u Kocandy. Ná-

vrh do soutěže poslala Základní 

a mateřská škola v Kravsku. Hla-

sovat pro něj můžete do10. října. 

Výsledky ankety najdete 19. října 

na www. stromroku.cz, kde jsou 

také informace jak hlasovat.

Jako prozíravé se ukázalo být roz-

hodnutí Zájmového sdružení obcí 

Vodovody a kanalizace Znojemsko 

zrušit soutěž na  zhotovitele prací 

na rekonstrukci úpravny vod ve Znoj-

mě, která proběhla napoprvé formou 

losování. 

Před rokem a  půl o  tom vede-

ní svazku přesvědčil jeho předseda 

a současně starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel. Poté se uskutečnilo otevřené 

výběrové řízení, jehož vítěz už akci 

realizuje. Financování staveb, jejichž 

dodavatel byl vybrán tímto způsobem, 

totiž v současné době pozastavil Státní 

Průlomový rozsudek: 
losovačky brzdí fi nance

fond životního prostředí na základě 

pokynu Ministerstva fi nancí ČR. Stalo 

se tak v reakci na rozsudek Krajského 

soudu v Brně, který vyhověl žalobě 

stavební fi rmy, jež si stěžovala na prů-

běh losování u konkrétní zakázky – 

obchvatu moravské obce Domaželice. 

V tomto případě bylo použito lo-

sovací zařízení Ve-Zak. Bohužel se 

toto pozastavení týká také nejedné 

stavby na Znojemsku. Mimo jiných 

jde o dostavbu kanalizace obce Božice, 

jejímž investorem je právě svazek obcí. 

Celková hodnota investice činí dvaa-

osmdesát milionů korun, přičemž ještě 

zbývá profinancovat deset milionů. 

„Věříme, že očekávané stanovisko mi-

nisterstva uvolní fi nancování těch akcí, 

jejichž výběrová řízení proběhla bez 

kolizí, respektive s  jiným losovacím 

zařízením. Tak tomu bylo i v případě 

akce Božice,“ konstatoval předseda 

ZSO Vodovody a kanalizace Znojem-

sko. „Je pro nás satisfakcí, že jsme se 

nebáli zrušit původní výběrové řízení 

na rekonstrukci znojemské úpravny 

vody. Byť se losovalo ručně, ocitli by-

chom se nyní ve více než nepříjemné 

situaci,“ dodal předseda svazku Vlas-

timil Gabrhel.  xa

S novým tržním řádem, který ve-

šel v platnost v červnu tohoto roku, 

vyvstává nájemníkům, kteří využívají 

průjezdy domů k prodejní činnosti, 

nová povinnost. Možnost prodeje 

v průjezdech domů je povolena po-

dle tržního řádu pouze do 1. 6. 2014. 

Od  tohoto data musí být prodej 

v těchto místech buď ukončen, nebo 

se musí provést změna v  užívání 

stavby (rekolaudace) na  řádnou 

provozovnu v souladu se stavebním 

zákonem.

 O rekolaudaci daného prostoru si 

každý zájemce (majitel nemovitosti) 

může zažádat na  stavebním úřadu. 

Pokud nesplní tuto podmínku a bude 

Prodejny v průjezdech 
domů čekají změny

pokračovat v prodeji, bude prodejci 

hrozit postih za porušení tržního řádu. 

To může znamenat až sankční zákaz 

prodeje. 

Město si od tohoto kroku slibuje 

zkvalitnění služeb neofi ciálních prode-

jen, které v současnosti nemají k pro-

deji odpovídající provozovny. Nabízejí 

zboží v průjezdech, které neposkytují 

zákazníkům patřičnou úroveň zahr-

nující například dostatečně prostorné  

zkušební kabiny s kvalitním osvětle-

ním, a většinou chybí i základní vy-

bavení prodejního místa. Opomenout 

nelze ani estetickou stránku věci, jako 

je nevkusně rozmístěné zboží na fasá-

dách domů nebo na chodnících.  zp

� Každý jen trochu pozorný člověk si asi musel všimnout, že „plakátovací“ kultura 
se v poslední době ve Znojmě viditelně změnila k lepšímu. Od začátku školního roku 
se nájemcem, který pořídil na základě požadavků města Znojma i nové plakátovací 
plochy a objekty, stala fi rma Rengl. Plakáty si nyní mohou zájemci pročíst na osma-
dvaceti místech. Kromě již tradičních vybralo město i nová místa, na kterých dosud 
informace z plakátů lidem  chyběly.  Text a foto: xa

Od 1. října je přístupný veřejnosti 

nový web www.znojemskabeseda.cz, 

který nabízí jednoduchý a přehledný 

přístup ke všem informacím, které 

shromažďuje nebo vytváří Znojem-

ská Beseda, příspěvková organizace 

města Znojma. 

Zájemci zde najdou akce pořáda-

né Znojemskou Besedou, představení 

a koncerty v Městském divadle Znojmo, 

Znojemské podzemí, Radniční věž, 

kompletně zpracovanou turistickou 

nabídku Objevte Znojmo včetně nově 

zpracovaných cyklotras s  možností 

plánovat si vlastní trasy, kalendář akcí 

ve Znojmě, fotogalerii, kontakty apod. 

Součástí portálu je i  rezervač-

ní systém na  akce konané v  Měst-

ském divadle Znojmo a  prohlídky 

ve Znojemském podzemí. „Nový web 

Znojemské Besedy je prvním krůčkem 

ke zkvalitnění služeb návštěvníkům 

Znojma, turistům i místním občanům. 

Umožní přehlednější orientaci v turi-

stické nabídce Znojma a  připravova-

ných akcích“, říká ředitel Znojemské 

Besedy Dušan Varga.  Text a foto: ja

Nový portál kultury 
a cestovního ruchu 
ve Znojmě
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PROPAGACE ZNOJMA 

V ORIGINÁLNÍ FOTOGRAFII

Vítěz prestižní fotografi cké soutě-

že Czech Press photo Jakub Sko-

kan společně s Martinem Tůmou 

vytvořili originální sérii propagač-

ních fotografi í, která má podpořit 

zájem turistů o návštěvu města 

Znojma a jeho okolí. Poprvé mohla 

novinku vidět veřejnost 9. října 

v Praze na Dni města Znojma, a to 

v rámci mezinárodního festivalu 

Architecture Week Praque 2013. 

Ve Znojmě budou fotografi e po-

prvé vystaveny na Obrokové ulici 

v Den otevřených dveří radnice 

17. listopadu.

ZLATO Z VARŮ

Propagační film města Znojma 

z produkce VideoBrothers bratří 

Otrubů získal 1. místo na festivalu 

turistických filmů Tour Region 

Film 2013 v  Karlových Varech. 

Za čtyři roky jde o sedmé fi lmo-

vé ocenění spolupráce Znojma 

a VideoBrothers.

ŠIKULOVÉ NATÁČELI 

NA REPUBLICE

V  úterý 1. října se na  Základní 

škole náměstí Republiky a čás-

tečně i ve městě Znojmě natáčel 

pořad Šikulové. Jedná se o pořad 

pro děti, který je zaměřený na vý-

tvarné činnosti. Do pořadu přihlá-

sili své spolužáky žáci 1. stupně 

a televize jejich nápady ocenila 

a vybrala.

 

MLADÍ LIDÉ VOLILI 

NANEČISTO

Studenti školy na Přímětické si 

poprvé vyzkoušeli volby nane-

čisto pořádané Člověkem v tísni. 

Pro prvovoliče šlo o první setkání 

s volbami, dostalo se jim informa-

cí, jak se vyznat v jednotlivých po-

litických stranách a uskupení, co je 

levice a pravice i  jak správně vy-

plnit volební lístek. Na správnost 

jejich počínání dohlížela u volební 

urny tříčlenná komise.

OZVUČENÍ SÁLU 

PRO PREZIDENTA

S přípravou návštěvy hlavy státu 

pomohla městu agentura Bravi-

ssimo, střední škola na Přímětické, 

společnost ZNOVÍN Znojmo, orga-

nizátoři Burčákfestu, Antonín Steh-

lík i muzikant pan Fojtík. Ozvuče-

ní a osvětlení jízdárny a Velkého 

klášterního sklepa přišlo město 

na padesát tisíc korun, což odpo-

vídá požadavku špičkové techniky, 

kterou Hrad vyžadoval. Starosta 

Vlastimil Gabrhel všem, kdo se 

na přípravě podíleli, poděkoval.

STALO SE

Město Znojmo završilo zpra-

cování projektu, který se zabýval 

zvýšením využitelnosti potenciálu 

Městského úřadu Znojmo. Náklady, 

které činily na deset milionů korun, se 

z pětaosmdesáti procent hradily z Ev-

ropské unie z operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Hlavním cílem projektu, který byl 

zahájen před třemi lety, bylo zpraco-

vání Strategie využitelnosti interního 

potenciálu. K cíli zpracovatelé stra-

tegie došli ve  třech dílčích 

krocích. Zpracovali analýzu 

aktuálního stavu v oblasti 

personální a soustředili se 

také na pasportizaci majetku 

a inventarizaci zařízení. Poté 

se zabývali tvorbou strate-

gického a akčního plánu, je-

hož součástí byl i harmono-

gram zavedení konkrétních 

opatření. V závěru se praco-

valo na vymezení kompeten-

cí jednotlivých odpovědných 

pracovníků i na vytvoření 

procesních map. 

Co vlastně městu a úřadu 

přinese? Z předchozího tex-

tu si dokáže konkrétní výstu-

py, které jsou významné pro 

správu města a chod měst-

ského úřadu, představit asi 

málokdo. Vysvětlení přináší 

tajemnice úřadu Olga Neu-

lingerová.

Paní tajemnice, zkuste 

v kostce vyjádřit smysl pro-

jektu, který se realizoval 

od července 2010 do konce 

června letošního roku.

Výsledná strategie vyty-

čuje základní směry rozvo-

je řízení zejména v oblasti 

nakládání s majetkem, pro-

cesního řízení a řízení lid-

ských zdrojů. Zní to velmi teoreticky, 

ale věříme, že výsledkem budou věci 

pro město i  jeho obyvatele užitečné 

a praktické. 

Jako například?

Díky zapojení do  projektu má 

město nyní k dispozici pasport, který 

mapuje skutečný stav technické a ve-

řejné infrastruktury. Zahrnuje veškeré 

dostupné informace o ní, takže pří-

slušné odbory mají přehled například 

Radnice využívá evropské fondy
ke zlepšení práce úředníků

o vedení inženýrských sítí, veřejném 

osvětlení, stáří a umístění stromů. S tě-

mito fakty mohou hned pracovat, takže 

se neztrácí čas ani peníze. Pasportizace 

znamená snazší a rychlejší rozhodo-

vání. Ve  3D modelu je zpracována 

celá městská památková rezervace. 

To ulehčí práci například stavebnímu 

úřadu nebo městské architektce. Dá 

se spočítat třeba plocha zeleně nebo 

městská policie může zkontrolovat 

dopravní značení.

Leckdo by mohl namítnout, že tako-

vé informace rychle zastarávají.

To by také namítal správně. Samo-

zřejmě se počítá s aktualizací těchto 

dat v grafi cké i tabulkové části.

Jak využijete výstupy z dokončeného 

projektu při řízení úřadu?

Měla jsem možnost podílet se 

především na té fázi projektu, který 

se zabývá personálními záležitostmi, 

což je pro práci tajemnice úřadu velmi 

důležité. V rukou tedy nyní mám na-

příklad materiál s názvem Vymezení 

kompetencí personalistů na Městském 

úřadě Znojmo. Ten definuje činnost 

personalistů a vedoucích zaměstnanců 

úřadu, stanoví mimo jiné odpovědnost 

za personální řízení na úřadu. Tyto vý-

stupy byly, mimo jiné, zahrnuty do no-

vého organizačního řádu, který jsme 

připravili tak, aby byl v souladu se záko-

nem o obcích i zákonem o úřednících. 

Mluví se v  něm také 

o hodnocení zaměst-

nanců?

Hodnocení zaměst-

nanců je samostatný 

materiál, jehož zpra-

cování jsem iniciovala. 

Bude to podklad pro 

novou směrnici, podle 

které má napříště kaž-

dý rok probíhat aktu-

ální hodnocení práce 

zaměstnanců. Výsled-

ky tohoto hodnocení 

budou mít vliv na po-

hyblivou složku platu. 

– K tomuto tématu už 

jsme ostatně s vedoucí-

mi odborů absolvovali 

i první školení, další nás 

čeká. 

To, že projekt dospěl 

k závěru,  asi nezname-

ná konec práce v této 

oblasti.

Právě naopak. Před 

sebou máme zásadní 

úkol: zpracovat proces-

ní mapu. Zní to složitě, 

ale vysvětlení je prosté. 

Je třeba popsat všechny 

činnosti a agendy, kte-

rými se jednotliví úřed-

níci zabývají. A potom 

si ujasnit, co tomu kterému procesu 

předchází a co následuje. Jednoduše 

řečeno: chceme občanovi poskytnout 

přehlednou informaci o tom, co musí 

udělat, když chce na úřadě vyřídit svo-

je záležitosti. Dozví se přesně, jaké 

doklady, komu a kam má přinést, co je 

nutné udělat nejdřív a co bude násle-

dovat. Aby třeba věděl, jaké doklady už 

musí mít v ruce, když jde žádat o ob-

čanský průkaz nebo stavební povolení. 

 Anna Maixnerová

� Tajemnice Olga Neulingerová.  Foto: lp
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INFORMACE PRO ČLENY 

OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH

KOMISÍ

První zasedání členů okrskových 

volebních komisí Města Znojma, 

které do komisí delegovaly politic-

ké strany a hnutí, jejichž kandidát-

ní listiny byly zaregistrovány pro 

volby do Poslanecké sněmovny 

PČR, se budou konat v následují-

cích termínech: 

Okrskové volební komise č. 1–19 – 

v pondělí 14. října 2013 v 15.00 hod. 

Okrskové volební komise č. 20–38 

– v úterý 15. října 2013 ve 14.00 hod. 

Místo konání: Městský úřad Znoj-

mo, nám. Armády 8, velký sál.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 10. 10. Nový Šaldorf, Sedle-

šovice, Konice, Popice: od 07.15 

do 15.00 hod. Popice, Konice, Sed-

lešovice – celé obce, N. Šaldorf 

– celá obec mimo část napáje-

nou z TS ZD tj. od autobusu k ZD. 

Odběr. trafostanice Sedlešovice 

– drůbežárna, závlahy ZD, odběr. 

trafostanice N. Šaldorf – závlaha 

9/I, 9/II, strážní domek ČSD, odběr. 

trafostanice Konice – ZD. 

Dne 22. 10. Oblekovice: od 7.30 

do 16.00 hod. Část obce napájená 

z volného vedení NN z trafostanice 

TS Obec tj. Vídeňská ul. po kulturní 

dům.

DVACETILETÁ PEČOVATELSKÁ

POMOC

První říjnový den oslavila znojem-

ská Charitní pečovatelská služba 

dvacet let od svého vzniku. Dlou-

hodobě poskytuje pečovatelské 

služby nejen ve Znojmě, ale i v ob-

cích celého znojemského regionu.  

Jde o pomoc při zvládání běžných 

úkonů péče o vlastní osobu, při 

osobní hygieně, při zajišťování 

stravy a chodu domácnosti, ale 

také novou službu dovoz uživatele 

na poštu, k lékaři, na úřady a další. 

Služba sídlí na Pontassievské 1. 

Máte-li o službu zájem, vice se 

dozvíte na www.znojmo.charita.cz 

nebo u  J. Valové, tel.: 515 221 887, 

731 402 781.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA

VE ZNOJMĚ

Alber t  ( Vídeňská tř ída,  tel. : 

515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00, 

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00

Interspar  (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

Kaufl and (ul. Dukelských boj., tel.: 

515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 

Ne a svátky 8.00–20.00

Radní schválili nové zadávací 

podmínky v soutěži o nákup nádob 

na bioodpad poté, co se v prvním kole 

přihlásila jen jedna fi rma. 

Částečně byly změněny zadávací 

podmínky a nepožaduje se již instalace 

čipů a propagačních nálepek. Firmy se 

totiž obávaly případného poškození 

čipů při přepravě. Čipy a nálepky do-

dají zvlášť a k polepení dojde až před 

rozdáváním. 

Domy, které dostanou nádoby 
na bioodpad, našli z letadla

Nemovitosti se zahradou dostanou 

nádoby na bioodpad

Poté, co zadání odsouhlasil fond 

poskytující dotace z Operačního pro-

gramu životní prostředí, rada města 

schválila seznam osmi fi rem, které bu-

dou osloveny. Předpokládaná hodnota 

zakázky jsou necelé tři miliony korun 

bez DPH, přičemž dotace by moh-

ly činit až devadesát procent celkové 

částky. Nádoby na bioodpad, které jsou 

určeny na bioodpad ze zahrad a zeleně, 

dostanou automaticky nemovitosti se 

zahradou, jež byly vytipovány na zá-

kladě leteckých snímků před podáním 

žádosti o dotace. Seznam těchto nemo-

vitostí bude zveřejněn v dostatečném 

předstihu. Ostatní si o nádobu budou 

moci požádat následně. „Pokud někdo 

nádobu odmítne, bude nabídnuta dal-

ším zájemcům. 

Jelikož budou nádoby očipova-

né, budeme mít přehled o tom, které 

popelnice jsou hojně využívané a kte-

ré ne. Tím můžeme pružně reagovat 

i na případné další změny v rozmístění 

nádob,“ vysvětluje starosta Vlastimil 

Gabrhel. Nádoby by mohly uživatelům 

sloužit již na jaře příštího roku.  x a, zp

Z banální maličkosti, kterou člo-

věk přehlédne, se může bohužel ob-

čas vyklubat docela velký problém. 

Většinou zbytečně, protože nepří-

jemnostem všeho druhu lze předcházet. 

V poslední době se o tom přesvědčilo 

několik nájemců městských bytů. Pra-

původem jejich problémů přitom byla 

obyčejná přívodní hadička ke splacho-

vači, která stářím praskla. 

Správa nemovitostí města Znojma 

(SNMZ) proto důrazně upozorňuje, 

že leckde hrozí riziko vzniku takzvané 

škodné události. Jinak řečeno dobře 

udělá ten, kdo zkontroluje, v jakém je 

stavu přívodní plastová hadička na jeho 

toaletě, protože zub času a opotřebení 

mohou udělat své. 

Banalita, která může způsobit 
hodně nepříjemnos� 

Škody mohou být velké a nemusí se 

dotýkat jen samotného nájemce bytu. 

Často jsou vytopeni i sousedi a nebyto-

vé prostory domu. 

Tuto opravu či výměnu si hradí 

nájemce vlastními náklady. V přípa-

dě, že byt není pojištěný, zodpovídá 

nájemce osobně za veškerou způsobe-

nou škodu i mimo vlastní byt. Je proto 

žádoucí a prozíravé, nechat si hadičku 

vyměnit preventivně. Pokud nájemce 

zjistí, že její stav je nevyhovující, stačí, 

když žádost o výměnu nahlásí osobně 

na technický úsek SNMZ, Pontassievská 

317/14, Znojmo (úřední hodiny: Po, St 

6.30–11.00 hod., 12.30–17.00 hod., Út, 

Čt, Pá 6.30–10.00 hod.) nebo telefonicky 

na čísle 515 223 232, 515 225 115.  xa

Motoristům už opět slouží zrekon-

struované  parkoviště se závorovým 

systémem na ulici Jana Palacha. 

Kapacita parkovacích míst se po de-

molici okolních budov zvýšila na celko-

vých čtyřiašedesát míst. Cena za jednu 

hodinu stání je stejná jako v minulosti, 

řidiči zaplatí deset korun. Placený pro-

voz parkoviště je ve všední den od 8.00 

do  17.00 hodin, v  sobotu od  8.00 

do 12.00 hodin. Mimo uvedený čas je 

provoz parkoviště včetně závorového 

systému bezplatný. Součástí parkoviště 

bude navigační systém, který bude infor-

movat o tom, zda jsou k dispozici volná 

místa. V budoucnu plánuje provozovatel 

.A.S.A. Eko  aktuální informace o obsa-

zenosti parkovišť propojit i s webovými 

stránkami města Znojma.  xa

Parkoviště nabízí 
více míst pro auta

Nejpozději do  konce letošního 

roku musí majitelé řidičských průkazů 

vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dub-

na 2004 zabezpečit jejich výměnu. 

Pokud to nestihnou, jejich řidičák ne-

bude od nového roku platit. Riskují, 

že nebudou moci v následujícím roce 

usednout za volant. 

U Městského úřadu Znojmo je třeba 

vyměnit do konce roku 2013 ještě 3 360 

řidičských průkazů. Řidičský průkaz 

mohou ti, kterých se to týká, vyměnit 

na pracovišti obecního úřadu obce s roz-

šířenou působností, příslušného podle 

místa trvalého pobytu na území České 

republiky, respektive u Městského úřadu 

Znojmo, Pražská 59, odboru dopravy, 

registru řidičů. Vydat řidičský průkaz 

Na výměnu ve Znojmě čeká ještě 3 360 řidičáků

je možné do dvaceti dnů od podání žá-

dosti (z legislativních důvodů je výměna 

bezplatná), případně do pěti pracovních 

dnů od podání žádosti po úhradě správ-

ního poplatku 500 Kč.  xa

K VÝMĚNĚ JE TŘEBA

SEBOU VZÍT:
�  platný doklad totožnosti (ob-

čanský průkaz, pas + potvrzení 
o občanském průkazu)

�  fotografi i o rozměrech 3,5x4,5 cm)
�  řidičský průkaz, který podléhá 

výměně
�  žádost o vydání řidičského prů-

kazu je k dispozici na pracovišti 
městského úřadu obce s rozšíře-
nou působností
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

se širokou nabídkou programù v HD kvalitì

více než 40 programù za 124,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

více než 80 programù za 347,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)

Asistentka vedení 

Assistentin der Geschäftsleitung

Holzindustrie Maresch GmbH Retz 

15 km 

bewerbung@maresch-retz.co.at 

+43/2942/28200 12 Lukas Gschweicher

Péče a získávání nových dodavatelů 

kulatiny, úzká spolupráce s vedením, 

vyřizování všeobecných organizačních 

a administrativních činností. Min. mzda 

dle KS 1.606 EUR/měs. brutto.

Pracovník/ce pro oblast 

marketingu a pořádání akcí 

MitarbeiterIn im Bereich Marketing-

Assistenz und Veranstaltungen

Stiftrestaurant Göttweig

Stift Göttweig 75 km

kammeramt@stiftgoettweig.at 

+43/2732/85581-317 Birgit Axmann

Telefonický kontakt – informace 

o akcích, péče o zákazníky, sestavování 

nabídek, podpora při organizaci akcí, 

spolupráce s dodavateli, příprava 

tiskovin, aktualizace webové stránky, 

online-newsletter

PRÁCE V RAKOUSKU Recepční 

RezeptionistIn

Althof Consulting- und 

Hotelbetriebges.m.b.H.

Retz 15 km

b.kleinschuster@althof.at  

+43/2942/3711 Bernd Kleinschuster 

Péče o hosty, rezervace, check-in, 

check-out, korespondence.

Kuchař/ka

Koch/Köchin

PLÄTSCHERDACHL GmbH 

Horn 45 km 

offi  ce@jimmysgastro.at  

+43/664/5111538 Thomas Barta

Veřejné stravování, catering, á la 

carte – různorodá práce. Pravidelná 

pracovní doba 5 dní v týdnu – 

služby. Min. mzda dle KS. Životopis 

mailem!

Řidič nákl. vozu 

LKW Lenker

Stark GmbH 

Irnfritz 50 km 

rosemarie.schuh@stark-gmbh.at 

+43/2986/6655-18 

Němčina pro dě	  s rodilým mluvčím
NABÍZÍME: Hravou hodinu pro děti (4-8 let) pod vedením rodilé mluvčí 

s mnohaletými zkušenostmi s dětmi předškolního a školního věku. První 

přirozený kontakt s cizím jazykem našich sousedů. Přirozené vstře bávání 

cizího jazyka hravou formou. Zkušební hodinu ZDARMA (případě zájmu 

o zkušební hodinu je potřeba se předem přihlásit).

KDY a KDE: Ve čtvrtek 14.30-15.15 hod., 15.30-16.15 hod. Dolní Česká 25, 

Znojmo, v prostorách výuky Helen Doron. Začínáme 3. 10. 2013.

KONTAKT: Přátelé česko-rakouské školky, o.s., Věra Svobodová, 

Tel. 737 225 584, e-mail: vera.svobodova@skolkabezhranic.eu

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnos�  k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Mag. Rosemarie Schuh

Odpadové hospodářství, řízení auta 

se zvedací plošinou. Mzda 1.551 

EUR/měs. brutto, 38,5 hod. týdně.

Životopis poštou nebo mailem!

Obsluha strojů pro bourání 

a demontáž

Maschinisten für Abbruch und 

Demontage

Stark GmbH 

Irnfritz 50 km 

rosemarie.schuh@stark-gmbh.at  

+43/2986/6655-18 

Mag. Rosemarie Schuh 

Práce při bouracích pracích 

a demontážích, rozkládání velkých 

zařízení, topných kotlů, olejových 

tanků, průmyslových hal, práce 

s nářadím (pila na beton, bourací 

kladivo, autogen apod.) Mzda 

1.551 EUR/měs. brutto, 38,5 hod. 

týdně. Životopis poštou nebo 

mailem!
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ky a mock speaking, tedy ústní část 

zkoušky nanečisto.

Spolupráce s Goethe Institutem se 

rozběhla o pár měsíců později. První 

zkouška z němčiny proběhne v únoru. 

I  tady je možný speciální přípravný 

kurz seznamující s formou zkoušky.

Naplno se rozjelo i  proplácení 

úspěšně složených jazykových certifi -

kátů těm, kteří splňují podmínky pro 

Pro studenty středních a vyso-

kých škol a pro čerstvé absolventy 

nabízí Kolumbus možnost proplácení 

jazykových certifikátů z angličtiny 

a němčiny a navíc od letošního roku 

možnost složit tuto zkoušku nově pří-

mo ve Znojmě. Partnery projektu jsou 

British Council (angličtina) a Goethe 

Institut (němčina). 

„V České republice se jedná o oje-

dinělý projekt, který okamžitě po svém 

spuštění vzbudil velkou pozornost 

a informovala o něm řada médií,“ říká 

starosta Gabrhel. „Jsem rád, že jsme 

byli dáváni za příklad, že se snaží-

me o problematice nezaměstnanosti 

mladých nejen mluvit, ale i něco s ní 

dělat,“ dodává.

První jazykové zkoušky z anglič-

tiny (FCE) se konaly na jaře a všech 

šestnáct zájemců v nich uspělo. V říj-

nu se bude konat další kolo zkoušky, 

přihlášeno je sedmnáct lidí. I  tato 

skupina bude jistě kvalitně připrave-

na. Soukromá vysoká škola ekono-

mická totiž nabízí speciální přípravný 

kurz seznamující s  formou zkouš-

Jedním ze způsobů, jak zvýšit šanci 

mladých Znojmáků k získání dobře 

placené práce, je zkvalitnění jejich 

jazykových dovedností. 

Trefa do černého aneb Proč studen	  z jiných 
měst litují, že nebydlí ve městě na Dyji

proplácení. Doposud město proplatilo 

třem desítkám žadatelů téměř sto tisíc 

korun. 

„Zájem o proplácení jazykových 

certifi kátů z angličtiny a němčiny je 

téměř totožný. Přičemž se potvrzuje to, 

že úroveň znalosti angličtiny je o stu-

peň vyšší než němčiny. Rozhodnutí 

o proplácení úrovně B1 z němčiny se 

tak ukázalo jako správné,“ uvádí tisko-

vá mluvčí znojemské radnice Zuzana 

Pastrňáková.

„Nejraději bych si zaregistrova-

la trvalé bydliště ve Znojmě, abych 

mohla této akce využít,“ nechala se 

pro vysokoškolský server MUNIME-

DIA letos v březnu slyšet brněnská 

studentka Barbora Skálová. Podobně 

smýšlejí i další studenti. Není divu. 

Běžně totiž jazykové zkoušky, které 

jsou při hledání práce velkou výhodou, 

stojí kolem čtyř tisíc korun. S proplá-

cením jazykových certifikátů počítá 

znojemská radnice i v příštím roce. 

Na úhradu úspěšně složených zkoušek 

vyčlení další fi nanční prostředky. Kdo 

tedy nestihl složit zkoušku v tomto 

roce, nemusí smutnit. zp

Když jsme před rokem, přesně 

12. října 2012, rozjeli projekt s názvem 

Kolumbus (Kolumbus má pomoci Zno-

jmákům objevovat nové příležitosti 

na trhu práce - pozn. redakce), v ně-

kterém z  rozhovorů jsem uvedl, že 

pokud Kolumbus přinese do města 

byť jen jediné nové pracovní místo, 

má smysl. Ohlédnu-li se nyní, po dva-

nácti měsících, zpět, musím říct, že 

jsme těch míst za rok dokázali objevit 

mnohem více a že jsme ušli velký kus 

cesty. Možná, že se naše práce ještě 

neodráží na statistikách zaměstna-

nosti, ale považuji za velmi důležité, 

že jsme s Kolumbem začali a položili 

základy aktivní komunální politiky 

zaměstnanosti.

Musím říct, že se o náš projekt vel-

mi živě zajímalo mnoho starostů z ji-

ných měst České republiky a těší mě, 

že jsme často bývali dáváni za vzor jako 

radnice, která nesedí s rukama v klíně 

Kolumbus slaví první narozeniny
a městské fi nance nespotřebovává pou-

ze na činnost sebe sama.

Co se nám tedy za ten rok poda-

řilo? Za prvé jsme některým našim 

nezaměstnaným otevřeli oči a ukázali 

jim, že když nenajdou uplatnění přímo 

ve městě, mohou se o práci ucházet 

třeba i v Rakousku. Důsledným zveřej-

ňováním výše mezd v profesích typu 

zedník, kadeřnice, asistentka, apod. 

vytváříme tlak na vytváření kvalitních 

pracovních míst u nás ve Znojmě. 

Jako jediné město v České republice 

jsme se začali aktivně zajímat o jazyko-

vou vybavenost našich studentů. Žije-

me ve sjednocené Evropě, která mluví 

anglicky a německy. Pokud naši mladí 

budou ovládat tyto jazyky, najdou snáze 

uplatnění na trhu práce. Proto se snaží-

me mladé motivovat ke studiu jazyků.

Chceme rovněž podporovat spo-

luobčany, kteří se sami rozhodnou vzít 

svůj osud na trhu práce do vlastních 

rukou a začnou podnikat. Z  tohoto 

důvodu jsme založili podnikatelský 

inkubátor, který v těchto dnech přijme 

svého prvního podnikatele. Věřím, že 

časem přibydou další. 

S naší podporou se rozjel projekt Ši-

kulové, díky kterému našlo práci 12 lidí, 

z toho značná část handicapovaných 

a lidí těžko uplatnitelných na trhu prá-

ce. Další lidi jsme zaměstnali v nově 

otevřeném pavilonu domova pro seni-

ory. To všechno jsou úspěchy Kolumba.

Velmi nadějně se vyvíjela také naše 

jednání s významným evropským in-

vestorem na poli turistického ruchu, 

kterého zaujal Kolumbus natolik, že 

chtěl vstoupit do Znojma. Nakonec si 

svůj záměr rozmyslel. V první chvíli 

nám to bylo líto. Pak jsme si uvědomili 

to pozitivní. Kolumbus funguje. Vyplul 

na moře a bezpečně míří za svým cílem. 

Objevovat pro Znojmáky nová pracov-

ní místa. Vlastimil Gabrhel
� Starosta Vlastimil Gabrhel.
  Foto: Petr Vokurek

� Studenti jazykového gymnázia Karla Polesného mají důvod k úsměvu. V rukou drží certi-
fi káty o úspěšně složené zkoušce ÖSD z německého jazyka.  Foto: lp



8 ZNOJEMSKÉ LISTY

obchodní a marketingovou strategii až 

na dva roky a po pravdě řečeno, abych 

práci odváděl kvalitně je ten počet 

na hraně, kdy je to ještě stíhatelné.

Byl vstup do podnikatelského inkubá-

toru složitý?

Nebyl. Posílal jsem k posouzení 

svůj podnikatelský záměr. Podmínka 

byla dvě stránky formátu A4. Upřímně 

řečeno je ta podmínka hodně minima-

listická, protože vměstnat záměr i s ži-

votopisem na tak málo stran mnohdy 

ani nejde. Myslím si, že je to ze strany 

města hodně vstřícné. 

Víte, že tam nebudete natrvalo. Máte 

vizi budoucnosti?

Vykalkuloval jsem si náklady a zis-

ky, protože kdo chce podnikat, předpo-

kládá, že vydělá, nikoliv, že bude ztrá-

tový. Ovšem vždy je to velká neznámá, 

predikce je pokaždé trošku problema-

tická. Dostávám od města, když to řek-

nu natvrdo, zadarmo zázemí ke svému 

podnikání a samozřejmě to by mě tento 

rok mělo stačit k tomu, abych si dokázal 

vybudovat svoji vlastní kancelář s kli-

entelou. Pokud se tak nestane, v tom 

případě mé podnikání nebude nijak 

super a já se nechám opět zaměstnat. 

Předpokládám, že nemáte v úmyslu 

do roka skončit?

Tak to bych určitě nerad. Do této 

chvíle bylo mojí prioritou sehnat záze-

mí. To se s příchodem podnikatelského 

inkubátoru změnilo. Najednou nebylo 

shánění kancelářských prostor prioritní 

a já se mohl soustředit na jiné věci.

Ušetřilo vám to čas či nervovou sou-

stavu?

Obojí, a jak!

Ľuba Peterková

Téma

Jedním z budoucích podnikatelů, 

který reflektoval na nabídku podni-

katelského inkubátoru v rámci pro-

jektu Kolumbus, je sedmačtyřicetile-

tý Ing. Josef Handl, MSc. Dvacet let 

pracoval u IT firem v Brně i v Praze.  

Začínal jako informatik, dělal konzul-

tanta a poslední deset let se věnoval 

obchodu. Profesně si nejvíce cení prá-

ce pro pobočku švýcarské fi rmy KCS.

net fi rmu Alpha Business Consulting. 

Nyní nastal čas na změnu.

Byla důvodem změny ze statutu za-

městnanec na podnikatele nespoko-

jenost s prací, kterou jste dosud pro 

někoho dělal?

To rozhodně ne. Dělal jsem v zají-

mavých fi rmách a důvodem určitě není 

nespokojenost, ale už jsem podle mého 

soudu neměl fi rmě co nového přinést 

a naopak. Je to jednoduché, nemá-li 

člověk co přinést, pak není důvod, proč 

by firma takového člověka měla dál 

zaměstnávat. Na druhou stranu pokud 

se od té fi rmy nemáte co naučit, není 

proč v ní setrvávat. Dosáhl jsem mety, 

kterou jsem chtěl, a rozhodl jsem se 

pro změnu, než by moje práce sklouzla 

do rutiny, kterou nemám rád. Rozešli 

jsme se po zralé úvaze a v dobrém.

Takže teď si chcete vyzkoušet pod-

nikat? 

Ano. Je jedno pro koho dělám, jestli 

pracuji pro fi rmu v Praze, Brně nebo 

Olomouci, protože jsem většinou pra-

coval z domova. Díky informačním 

technologiím je svět úžasný. Spousta 

věcí se dá dělat z jednoho místa. Doba, 

kdy musela být vytištěná faktura, už 

je pryč.

Jak jste přišel na možnost využít pod-

nikatelský inkubátor ve Znojmě?

Pokud se od fi rmy nemáte co naučit, 
není proč v ní setrvávat

Četl jsem o něm ve Znojemských 

LISTECH. Bydlím deset let ve Znoj-

mě a v okamžiku, kdy jsem přemýšlel 

o soukromém podnikání, objevila se 

klasická otázka, kde se scházet se zá-

kazníky. V Praze nebo v Brně to není 

problém. Pronajmete si na  hodinu 

nějakou zasedací místnost, která sa-

mozřejmě stojí peníze, ale ta možnost 

tady je. Znojmo je menší město, a ta 

možnost tady není. Scházíte se většinou 

po kavárnách, ale jsou věci, které se tam 

vyřídit nedají, a domů jsem zákazníky 

zvát nechtěl. Jednak je to nevhodné vůči 

nim a i rodině, a pak jde o mé vysoce 

soukromé místo. A právě získání vhod-

ného místa k podnikání bylo hlavním 

důvodem, proč jsem do toho šel. Když 

začínáte podnikat, největší náklady jsou 

právě na pořízení pracovního záze-

mí, kanceláře. A proč tedy té možnosti 

nevyužít, vždyť ta nabídka podnikatel-

ského inkubátoru představuje ideální 

startovací podmínky. To je super!

Můžete přiblížit váš podnikatelský 

záměr?

Poslední roky jsem se pohyboval 

na okraji obchodu a marketingu. Obě 

jdou ruku v ruce, ale marketing je pro 

mě více zajímavá tvůrčí práce, a tak se 

po deseti letech v obchodu začínám po-

souvat do té kreativnější oblasti.  V sou-

časnosti nabízím svým klientům tvorbu 

obchodních a marketingových strategií, 

a to včetně marketingové jednorázové 

služby, kdy jsem například řešil obsa-

hovou složku webové stránky klienta.

Kdo se na vás může obrátit?

Firma i soukromá osoba. V tuhle 

chvíli mám pět klientů, kteří mě oslo-

vili. Většina chce vypracovat nějakou 

� Začínající podnikatel Josef Handl.  Foto: lp

Místem, kde může s podporou 

znojemské radnice začít podnikat 

až dvanáct podnikatelů/ subjektů, je 

ve Znojmě podnikatelský inkubátor. 

Jde o prostředí pro začínající fi rmy, 

které mohou za předem stanove-

ných podmínek využívat zvýhodně-

ného nájemného a služeb poskyto-

vaných provozovatelem inkubátoru. 

Místa jsou stále volná. 

Máte dobrý podnikatelský nápad, 

ale bojíte se vysokých počátečních 

nákladů? Chcete ke svému podni-

kání podporu zkušených lidí? Pak je 

podnikatelský inkubátor určen právě 

vám. Pro větší zatraktivnění  zmírnilo 

město podmínky pro vstup do pod-

nikatelského inkubátoru. Nově stačí 

předložit pouze stručný business plán 

a firma nebo živnostník může být 

předtím činný maximálně rok a půl.

Co nabízí znojemský 

podnikatelský inkubátor

�  bezplatný nájem kanceláře 

typu openspace

� vybavenou jednací místnost

� bezplatné připojení k internetu

� recepční služby

� sídlo fi rmy

�  bezplatný balíček inzerce 

ve Znojemských LISTECH

Než se podnikatel bude moci 

v inkubátoru usídlit, musí si ofi ciálně 

zažádat o místo. Součástí této žádosti 

je právě i stručný podnikatelský plán. 

Veškeré informace naleznou zájemci 

na www.znojmokolumbus.cz a na 

úřední desce města. Zkontaktovat 

mohou i Jitku Baladovou z odboru 

investic a správy nemovitostí, která 

žádosti přijímá. 

Otevření znojemského podnika-

telského inkubátoru, který sídlí na 

náměstí Armády 8, je další aktivitou 

projektu Kolumbus. V rámci projektu 

znojemská radnice například pomáhá 

zvýšit jazykovou vybavenost svých 

občanů nebo vyhledává nové pracov-

ní příležitosti doma i v sousedním 

Rakousku. zp, lp

Chcete podnikat? Začněte v inkubátoru!
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„Znojemsko bohužel stále patří 

k okresům s nejvyšší mírou nezaměst-

nanosti,“ říká starosta Znojma Vlasti-

mil Gabrhel. 

„Proto jsme se cíleně rozhodli zvýšit 

informovanost o aktuálních pracovních 

příležitostech nejen na Znojemsku, ale 

i v příhraničních oblastech Rakouska,“ 

dodává. „Tady bych chtěl velmi poděko-

vat Rakousko-české hospodářské spo-

lečnosti za to, že nám inzeráty na volné 

pracovní pozice v Rakousku vyhledá-

vá. Máme zpětnou vazbu, že náš krok 

inspiroval mnohé naše spoluobčany 

k získání práce v Rakousku. Domnívám 

se, že se tak stalo na základě výše platů, 

které u inzerátů zveřejňujeme,“ myslí 

si starosta. 

Kolumbus už inspiroval hodně lidí 
k získání práce v Rakousku

Jednou z důležitých součástí programu 

Kolumbus je pomoci lidem 

najít novou práci.

» Během uplynulých 12 měsíců zve-

řejnila znojemská radnice na webu 

www.znojmokolumbus.cz tři sta čty-

řicet dva inzerátů nabízejících práci. 

To znamená skoro každý den jeden 

nový inzerát. Většina z nich se objevila 

i ve Znojemských LISTECH.

Zvýšený zájem o práci v Rakousku 

potvrzuje i Alice Vrbická, která peda-

gogickou činnost vyměnila za vlastní 

jazykovou školu. „Setkávám se i přímo 

s tím, že se lidé chtějí naučit německy, 

aby mohli jít pracovat do Rakouska. 

Na základě inzerátů se dozvěděli o vol-

ných pracovních pozicích a cíleně se 

o takovou pozici chtějí ucházet,“ vy-

světluje Vrbická.

Díky Okresní hospodářské komoře 

ve Znojmě se v inzerci volných pracov-

ních míst objevují také nabídky práce 

jedné z největších fi rem v příhraničí, fi r-

my Maresch v Retzu. „Ve fi rmě Maresch 

mají o české pracovníky velký zájem. 

Pracují na všech pozicích – od mon-

tážních dělníků až po asistenty vedení 

firmy,“ přibližuje Jiřina Ondrušová, 

ředitelka Okresní hospodářské komory 

Znojmo.

Podle znojemského starosty je 

škoda, že čeští, potažmo znojemští 

zaměstnavatelé nabídku na bezplat-

nou inzerci zatím využívají málo. „My 

v Čechách a na Moravě jsme zvyklí 

spíše donekonečna diskutovat a na-

dávat. Naproti tomu zahraniční fi rmy 

jsou mnohem cílevědomější. Když jim 

dáte příležitost, okamžitě po ni skočí. 

V byznyse i v personalistice. Rád bych 

se dožil doby, kdy budou naši zaměst-

navatelé stejně aktivní. V každém pří-

padě naše nabídka bezplatné inzerce 

volných pracovních míst ve Znojem-

ských LISTECH i na webu stále platí,“ 

říká starosta Vlastimil Gabrhel.

  Zuzana Pastrňáková

Pedagogickou působnost ve škol-

ství vyměnila letos Alice Vrbicová 

za vlastní jazykové studio, a to i díky 

vzrůstající poptávce po  jazycích. 

Na nabídku studia reagují nejen její 

známí, kteří si chtějí zlepšit své jazy-

kové schopnosti, ale i lidé, kteří vědí, 

že znalost cizího jazyka je důležitým 

předpokladem při hledání nové pra-

covní pozice. „Pokud se někdo chce vě-

novat cizímu jazyku, ideální je, pokud 

se pod odborným vedením učí dvakrát 

týdně. Důležité je také individuální 

studium doma, protože pro jazyk platí 

ještě více přísloví: Opakování je mat-

kou moudrosti,“ říká Alice Vrbicová.

S jakými požadavky se v souvislosti 

s učením jazyků setkáváte?

To je různé. Někdo potřebuje jazyk 

ke své práci, kterou má tady v Čechách. 

Nejčastěji angličtinu. Poslední dobou se 

ale ozývají lidé s tím, že se cíleně chtějí 

naučit německy, aby se mohli ucházet 

o pracovní pozici v Rakousku. Tito lidé 

jsou většinou hodně namotivovaní, což 

je důležité. Vidina dobře placené práce 

je pro ně obrovským stimulem.

S jakou věkovou skupinou a jakými 

profesemi se nejčastěji setkáváte?

Nemohu jmenovat pouze určitou 

skupinu lidí, protože cizí jazyk se chtějí 

naučit nebo zdokonalit jak mladí lidé 

Práce v Rakousku je pro Znojmáky velkou
mo	 vací, říká Alice Vrbicová

po škole, tak i generace čtyřicátníků, 

padesátníků. Rovněž profesní skupina 

je široká – od pracovníků ve stavebnic-

tví až po zdravotní sestry.

Není na  to už pozdě, aby se člo-

věk středního věku učil například 

německy?

Na učení jazyka není nikdy pozdě. 

Navíc pro běžnou práci ani nepotře-

bujete umět výborně německy, stačí 

se obstojně dorozumět. A právě tyto 

komunikační situace, jako přijímací po-

hovory a podobně, cvičíme.  Hlavně je 

důležité odbourat prvotní strach z toho, 

že mluvím cizím jazykem. Nejde o to, 

abychom mluvili gramaticky správně, 

ale abychom se domluvili.

Pokud se teď rozhodnu, že chci pra-

covat v Rakousku, ale se svými nyněj-

šími jazykovými znalostmi si na to 

netroufám, za  jak dlouho bych se 

v případě doučování mohla o práci 

v Rakousku ucházet?

To je samozřejmě individuální. 

Hodně záleží na tom, aby se člověk kro-

mě doučování věnoval jazyku i poctivě 

doma. Což u motivovaných lidí nebývá 

problém. Pak bych řekla, že za půl roku 

je schopen v Rakousku bez problému 

pracovat. S učením by ale dotyčný ne-

měl přestávat ani potom. 

 Zuzana Pastrňáková� Alice Vrbicová.  Foto: zp
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Projekt Kolumbus si ve svých po-

čátcích vzal mimo jiné za cíl učinit 

maximum pro to, aby ve Znojmě vzni-

kala nová pracovní místa. Ambiciózní 

úkol, který ve slovní rovině proklamu-

je kdekdo. A praxe?

Město Znojmo mělo šťastnou 

ruku, když  začalo spolupracovat také 

s vedením fi rmy Šikulové. Vyšlo mu 

vstříc při zajištění dočasného útočiště 

na Pražské ulici i při hledání příhodné-

ho místa, kde by v dohledné budouc-

nosti měla vyrůst nová továrna. 

Z malé dílny s hrstkou zaměst-

nanců se během roku stal prosperující 

subjekt. Pod rukama převážně hen-

dikepovaných pracovníků vznikají 

dokonalé modely vláčků, nádražních 

budov i legendárních tatrovek. Zájem 

je o ně nejen u nás, ale třeba i v Ně-

mecku nebo ve Francii. 

Druhá návštěva u Šikulů: špičkové 
technologie, více zaměstnanců

Po čase navštívily Znojemské lis-

ty pracoviště firmy Šikulové již po-

druhé.  V současné době tu pracuje 

dvanáct lidí. Skládají modely, což je 

každopádně práce vyžadující trpěli-

vost a šikovné ruce, vyrábějí předměty 

na 3D tiskárně nebo se zabývají tiskem 

nápisů a log. 

Jednatel fi rmy Josef Knob při naší 

minulé návštěvě naznačil, že hodlá 

fi rmu vybavit těmi nejmodernějšími 

stroji. Tentokrát již mohl předvést, co 

takové moderní technologie dokážou. 

K dispozici totiž Šikulové mají napří-

klad pětibarevný tampotisk. Na takové 

mašince se dá seřídit soutisk barev 

pomocí kamerového systému. Jde 

o novinku na trhu, se kterou je radost 

pracovat. 

Pyšní jsou Šikulové také na elekt-

romagnetický vstřikolis, který dokáže 

vylisovat předmět s  těmi nejjemněj-

šími detaily. „Důležité jsou i periferie 

stroje, například automatické míchání 

barev, takže hotový výrobek má v celé 

sérii a po celé ploše jednotné zabarve-

ní,“ vysvětluje J. Knob. 

Takových strojů je v České repub-

lice málo, takže se Šikulové ve svém 

oboru rázem vyšvihli na špici. 

„Je důležité vybavit firmu špič-

kovou technologií. Podporuje to naši 

filozofii, eliminovat lidský faktor 

na kvalitu výrobku. Můžeme tak za-

městnávat lidi s mentálním či jiným 

hendikepem,“ konstatuje jednatel fi r-

my, která začíná dobývat i evropské 

trhy. Pro německého partnera vyrábí 

sérii Tatrovek 815 pro francouzského 

odběratele zase nákladní automobily 

Město Znojmo rozhodně ne-

zvyšuje počty úředníků, přesto 

však nabídlo v uplynulém roce 

pracovní uplatnění desítkám lidí. 

Na čtyřicet z nich našlo během 

uplynulého roku práci například 

v  nedávno otevřeném novém 

pavilonu penzionu pro seniory. 

Dvanáct lidí je zaměstnáno jako 

údržbáři na Správě nemovitostí 

města Znojma. Je samozřejmě 

jasné, že bez nových podnika-

telských projektů dalších pra-

covních míst výrazně nepřibude. 

Proto vedení města je vstřícné 

k těm fi rmám, které rozšířují na-

bídku práce ve Znojmě.

Avia/SAVIEM. Úspěch budou jistě 

Šikulové slavit i s modelem osmidvé-

řové „baiky“, což není nic jiného než 

legendární typ zeleného vagónu, který 

se proháněl nejen po českých železni-

cích od padesátých do devadesátých let 

minulého století. První série se právě 

uvádějí na  trh v Česku i v okolních 

zemích. Nechybí přitom ani prototyp 

slavného služebního vozu, kterým se 

vozila třeba pošta.

� Konečně se zájemci dočkali i  modelu proslulého železničního vozu BAI, který Šikulové 
právě nyní uvádějí na trh. Foto: xa

� Milan Vacek na novém tampotisku nastavuje soutisk barev pomocí kamer.  Foto: xa

� Pracovnice fi rmy Šikulové při skládání modelů.  Foto: xa

Až se Šikulové přestěhují do nové 

budovy v dolní části města (což by 

mohlo být – podle aktuálního reál-

ného odhadu – asi v průběhu dvaceti 

měsíců), Znojemské listy by rády byly 

opět u toho. Jedním z důvodů je i to, že 

se výrobní sortiment rozšíří o hračky 

z produkce bývalé fi rmy IGRA, na jejíž 

tradici chtějí Šikulové navázat. A to 

přinese pro Znojmo a celý region nová 

pracovní místa. xa
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Věk: Přibližně 8-9 let

Plemeno: Kříženec, výška cca pod kolena.

Povaha: Klidná, přítulná a poslušná, snese jiné psy, čistotná, vhodná 

ke starším lidem.

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,

www.utulek-naceratice.blog.cz

Barunka

Dobrovolnický program v Centru 

sociálních služeb Znojmo byl zahájen 

v  lednu 2010. Od  té doby dochází 

dobrovolníci k seniorům a osobám 

se zdravotním postižením. 

Pomáhají například v Domově pro 

seniory, v Domově se zvláštním reži-

mem či v Centru denních služeb a dal-

ších službách. S uživateli si povídají, 

chodí na procházky, hrají společenské 

hry, čtou, luští křížovky, zkrátka po-

máhají jim vyplnit volný čas a prožít 

Přidejte se k dobrovolníkům
hezké chvíle.  Dobrovolníků není nikdy 

dost, a tak znojemská ADRA pravidel-

ně pořádá školení pro nové zájemce. 

Zatím poslední se bude konat v pon-

dělí 14. října od 15.30 do 19.30 hodin 

v DC ADRA, Veselá 20. 

V případě zájmu o práci dobro-

volníka nebo další informace kon-

taktujte dobrovolnické centrum tel. 

607 144 090 (nabízí též odbornou pod-

poru, pojištění a proplacení cestovních 

nákladů).  lp

Jihomoravské muzeum ve Znoj-

mě spojilo své síly se Základní školou 

JUDr. Mareše a Městskou knihovnou 

Znojmo, aby nabídly návštěvníkům 

atraktivně vedenou prohlídku. 

Žáci 5. ročníku představili památ-

ku a její expozice formou řetězového 

provázení. Jejich výkladu naslouchali 

Provedli návštěvníky hradem
senioři v rámci Akademie 3. věku, pořá-

dané znojemskou knihovnou. V každé 

místnosti byla jiná skupinka žáků, která 

vymyslela vlastní způsob prezentace zís-

kaných poznatků o historii hradu. Žáci 

se tak seznámili s historií svého města 

a pro studenti Akademie 3. věku to bylo 

setkání s památkou v jiném světle.  lp

Služba TEREZA poskytuje již 

osm let podporu a pomoc obětem 

domácího násilí, osobám ohrože-

ným pronásledováním a  osobám, 

které přijdou s obětí domácího ná-

silí do kontaktu a chtějí informace 

o možnostech pomoci. 

Co je  do-

m á c í  n á s i l í ? 

Domácí nási-

lí  nemusí být 

na první pohled 

zřejmé. Nemusí 

být vidět a nikdo 

o  něm nemusí 

vědět.  Mnoh-

dy ani sousedé 

nebo nejbližší rodina neví, co se děje 

za zavřenými dveřmi jiných. Je obtížné 

uvědomit si nebo dokonce i veřejně 

přiznat, že jsem oběť domácího ná-

silí. Někdy je dlouhodobě nemožné 

překonat strach a rozhodnout se něco 

změnit. Pokud se však ohrožená osoba 

rozhodne, potřebuje pomoc a podpo-

ru dalších osob. Odbornou pomoc 

najde na Oblastní charitě Znojmo. 

Obrátit se sem mohou také příbuz-

ní či známí osob fyzicky i psychicky 

týraných. „V roce 2012 jsme začali 

s projektem Vaše šance, který je fi nan-

covaný z Evropského sociálního fon-

du prostřednictvím Operačního pro-

gramu Lidské zdroje a zaměstnanost 

a státního rozpočtu České republiky. 

Díky němu můžeme těmto osobám 

pomoci. Například v jejich snaze najít 

Tereza pomáhá nejen 
obětem domácího násilí

si nebo změnit zaměstnání. Našim 

uživatelům nabízíme sociální, psycho-

logické a pracovněprávní poradenství, 

informační servis a  také kurz Hurá 

na trh práce, který zahrnuje vzděláva-

cí moduly s tématy motivační dopis, 

psaní životopisu a příprava na pra-

covní pohovor. 

Uživatel má také 

možnost si pra-

covní rozhovor 

vyzkoušet na-

nečisto. Všech-

ny služby jsou 

uživatelům šity 

na  tělo. To zna-

mená, že upra-

víme výukový program přímo dle 

požadavků a potřeb jednotlivých uži-

vatelů,“ vysvětluje Radka Sovjáková, 

vedoucí služby Tereza.  rs, lp

Službu Tereza – pomoc 
obětem domácího 

násilí naleznete 
ve Znojmě na adrese:

Dolní Česká 1, II. patro, 

číslo dveří II/14, případně 

se můžete objednat na tel. čísle 

736 529 292 nebo e-mailem: 

tereza.znojmo@charita.cz. 

Další informace naleznete 

na webových stránkách 

Oblastní charity Znojmo 

www.znojmo.charita.cz.

� Budoucí kadeřnice vykouzlily mladým slečnám moderní střihy i účesy.  Foto: Archiv ZL

Jelikož podzim zaklepal na dve-

ře, v  Dětském domově ve  Znojmě 

přichystali již tradiční akci s názvem 

Vítání podzimu. 

Podíleli se na ní žáci SOU a SOŠ 

SČMSD Přímětická a zaměstnanci dět-

ského domova. Všichni organizátoři 

připravili dětem bohatý program do-

plněný o soutěže. Děti si mohly nechat 

Pomalovali tváře dě�  
v dětském domově

od žákyň oboru Kosmetička ozvláštnit 

obličej pomocí facepaintingu, úspěch 

měla i ukázka dekorativního vyřezávání 

z ovoce a zeleniny, kterou předvedli žáci 

oboru Kuchař-číšník a další aktivity, 

kterých děti hojně využívaly. K dobré 

náladě přispělo občerstvení a atmosféru 

zpříjemnilo vystoupení hudební skupi-

ny Paroháči. lp
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INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo.
Tel.: 605 154 160
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ZLATÁ SVATBA

Stovka v životě je pořádný kus 

cesty, který musel hlavní aktér ujít. 

Rovnou stovkou let se nejčerstvěji 

může pochlubit momentálně jediný 

znojemský občan Josef Štola, které-

mu by navíc leckdo hádal o dobrých 

třicet let méně. 

„Už když jsem mu přála k devade-

sátce, vypadal na šedesát,“ smála se ma-

trikářka Lenka Pavlačková. Sympatický 

důchodce má energie na rozdávání. 

Poslední cigaretu zamáčkl před více jak 

čtyřiceti lety, pil litry kozího mléka a vy-

choval pět dětí. Po skonu první ženy už 

drahně let stojí po jeho boku manželka 

Růžena. Život neměl vždycky lehký, 

ale má ho stále rád. Možná právě to je 

ten pravý elixír na dlouhověkost nejen 

Josefa Štoly, ale i jeho o osm let mladší 

ženy. Oslavenci přišli poblahopřát a po-

přát mu dostatek zdraví do dalších let 

také starosta Znojma Vlastimil Gabrhel 

a ředitel Okresní správy sociálního za-

bezpečení Radoslav Kraus.  lp

Stovku má jen Josef Štola

� Josef Štola oslavil 22. září sto let. Mezi prvními gratulanty byla jeho usměvavá žena 
Růžena.  Foto: zp

Do Znojma míří Mezinárodní te-

levizní a rozhlasový festival o gastro-

nomii Znojemský hrozen. Veřejnost je 

na něm srdečně vítána. 

Patnáctý ročník festivalu je připra-

ven od 17. do 19. října. K tradičním 

soutěžím a akcím přibudou letos dvě 

novinky. Soutěže o Kuchařskou knihu 

roku 2013 a o Gastro časopis 2013.

„O nových dvou soutěžích jsme 

rozhodli na základě zájmu přátel fes-

tivalu, jeho porot, autorů, scénáristů, 

mediálních partnerů i gastronomů,“ 

říká Adolf Boháček, výkonný ředitel 

festivalu Znojemský hrozen. Ředitel 

Znojemský hrozen veze novinky 
a gastroshow vyhlášeného kuchaře

soutěže Václav Malovický konstatoval, 

že už má v ruce přes dvacet nomino-

vaných titulů kuchařek. „Zatím mohu 

prozradit jen, že jedna z kuchařek již 

má téměř čtyřicet hlasů,“ dodává Malo-

vický, sám autor několika kuchařských 

knih. Obdobná situace je i u soutěže 

časopisů zaměřených na gastronomii, 

ovšem tady organizátoři festivalu Zno-

jemský hrozen upozorňují, že pravidla 

soutěže neumožňují přihlásit kulinární 

přílohy. Vyhlášení výsledků proběhne 

18. října ve Znojmě. Návštěvníci fes-

tivalu nebudou samozřejmě ochuzeni 

o veřejné projekce fi lmů, rozhlasových 

pořadů i reklamních spotů přihlášených 

do hlavní soutěže, děti si užijí vyhlášení 

vítězů Plného talíře malování a soutěžit 

budou také mladí kuchaři, kteří dostali 

zadání – Znojemská pečeně 2013. Festi-

valová nabídka zahrnuje také odborné 

semináře Fenomén České pivo a Čes-

ká potravina, kdy zájemci uvidí Gas-

troshow Klasa s týmem Jaroslava Sapíka, 

kuchaře ověnčeného mnoha cenami 

a velkého zastánce české kuchyně. Slav-

nostní vyhlášení s předáváním cen bu-

dou moc zájemci sledovat v Městském 

divadle ve Znojmě. Znojemský hrozen 

je podporován Městem Znojmem.  lp

Marta Protivínská (Znojmo)

Pavel Nohava (Znojmo)

Lucie Škodová (Vrbovec)

Kamil Rolník (Vrbovec)

Anna Valentová (Oleksovice)

Michal Novák (Těšetice)

Zuzana Chmelová (Dyjákovice) 

Petr Dvořák (Znojmo)

Milada Illová (Přímětice)

Jaroslav Marek (Strážnice)

Iveta Jelenová (Žerotice) 

Tomáš Janíček (Žerotice)

Valdimíra Kremláčková (Brno)

Michal Janderka (Brno)

Hana Řezáčová (Stošíkovice)

Stanislav Brodík (Horní Dunajovice)

Jana Plísková (Načeratice)

Bohumil Pavelka (Načeratice)

Mgr. Eva Pokorná (Konice)

Ing. Jaromír Svoboda (Konice)

Hana Pelantová (Suchohrdly)

Pavel Novák (Břeclav)

Zuzana Žáková (Brno) 

Ivo Klvaň (Brno)

Kristýna Křížová (Znojmo) 

Petr Buryška (Ostrava )

Kateřina Moučková (Oblekovice) 

Jakub Kříž (Znojmo)

Eliška a Antonín Tischlerovi 
(Znojmo)

V letošním roce slaví dvě z nej-

známějších folklórních a cimbálových 

uskupení na Znojemsku – folklorní 

soubor Dyjavánek a Cimbálová muzi-

ka Antonína Stehlíka – významné 

výročí. Při této příležitosti se sejde 

v Louckém klášteře několik míst-

ních cimbálek a společně s nimi 

vystoupí speciální host. 

První setkání cimbálových 

muzik Znojma bude v rámci oslav 

25 let činnosti Dyjavánku a 30 let 

od  založení Cimbálové muziky 

Antonína Stehlíka (dále CMAS). 

Vedle nich vystoupí také cimbálová 

Znojemské cimbálky začínají novou tradici
muzika ZŠ Mládeže a cimbálka Denár. 

Jako host vystoupí cimbálová muzika 

Burčáci a několikanásobný vítěz soutěže 

verbířů na Mezinárodním folklorním 

festivalu ve Strážnici, Jakub Tomala, 

který učil i na znojemském gymnáziu. 

Jižní Morava je s cimbálovou muzi-

kou neodmyslitelně spjata. Proto by 

organizátoři akce rádi vytvořili 

novou tradici společného setkání 

cimbálek alespoň dvakrát do roka. 

Organizátory setkání jsou Zno-

jemská Beseda, občanské sdru-

žení Znojemský hudební festival 

a Znovín Znojmo. Vůbec první 

setkání znojemských cimbálek se 

uskuteční 18. října v 19.30 v are-

álu Louckého kláštera. Vstupné 

je 100 korun/50 korun.  lp� Soubor Dyjavánek.  Foto: dyjavanek.cz



nejvyšší soutěže, přesto dal přednost 

nabídce Znojma. Hovi, který překvapí 

dobrou znalostí češtiny, působil tři 

roky v Kometě Brno, kde si jej místní 

příznivci zamilovali, i rok ve Vsetíně. 

Na úvod svého znojemského an-

gažmá se prezentoval v dobrém svět-

le, Orlům dopomohl na  konci září 

ke  dvěma ví-

tězstvím za  se-

bou a  posunu 

do první polo-

viny vyrovnané 

tabulky mezi-

národní Erste 

Bank Eishockey 

Ligy (EBEL).
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� V Domě dětí a mládeže měnili auto na zelenou zahradu.  Foto: DDM Znojmo

� Studentky Pedagogického lycea, hlavní aktérky ekologické pohádky.  Foto: Archiv ZL

Znojemský hokejový stadión 

pokračuje ve zkvalitňování zázemí 

pro diváky. Kromě nového systému 

ozvučení, které nahradilo zastaralou 

aparaturu, se nyní na hokej může vy-

pravit opravdu celá rodina i s dětmi. 

Orli Znojmo ve spolupráci se stavební 

fi rmou LaVaRoss2010, Městem Zno-

jmem a ostatními partnery otevřeli 

pro návštěvníky znojemského zim-

ního stadiónu nový dětský koutek, 

který vznikl celkovou rekonstrukcí 

Orli otevřeli dětský koutek. Na hokej už může celá rodina
nepoužívaných prostor nad jedním 

z bufetů na zimním stadionu. 

Dětský koutek je v provozu při 

všech zápasech „A“ mužstva a speciál-

ně určených akcích. O personální za-

jištění se starají kvalifi kovaní pracov-

níci Domu dětí a mládeže Znojmo, se 

kterým klub Orli Znojmo dlouhodobě 

úzce spolupracuje. LaVaRoss dětský 

koutek prošel zkušebním provozem 

a bude postupně doplňován dalším 

vybavením tak, aby se v něm malí ná-

Velkou posilu do brankoviště ulovi-

li Orli Znojmo. Na jih Moravy přišel jed-

natřicetiletý fi nský brankář Sasu Hovi, 

dvojnásobný vítěz slovenské extraligy, 

vicemistr české i fi nské nejvyšší soutě-

že. Podepsal smlouvu do konce sezóny.

Brankář špičkové evropské úrovně 

měl nabídky z české extraligy i fi nské 

Ledový muž s maskou: novým 
brankářem je Fin Sasu Hovi

ROZPIS ZÁPASŮ EBEL

pátek 11. 10. Innsbruck – Znojmo 19.15 hod.

sobota 12. 10. Dornbirn – Znojmo 19.15 hod.

pátek 18. 10. Graz – Znojmo 19.15 hod.

neděle 20. 10. Znojmo – Klagenfurt 17.30 hod.

úterý 22. 10. Linz – Znojmo 19.15 hod.

� Nový koutek pro děti.  Foto: HC Orli

vštěvníci cítili co nejlépe. Podrobnější 

informace a všechny detaily týkající se 

běžného provozu najdete na ofi ciálním 

webu www.hcorli.cz.

„Otevření LaVaRoss dětského 

koutku je dalším krokem v programu 

s pracovním názvem Fandí celá rodi-

na, který bychom rádi uvedli v život. 

Prvním krokem bylo výrazné zlevnění 

vstupného pro děti a mládež od nové 

sezony, nyní jsme se zaměřili na rodiny 

a naše nejmenší fanoušky,“ popisuje 

vznik koutku manažer Orlů Znojmo 

Petr Veselý. „Za výrazné pomoci města 

Znojma a stavební fi rmy LaVaRoss se 

nám podařilo zrekonstruovat nevyu-

žívané prostory, z nichž vznikl dětský 

koutek, kde můžou rodiče své děti bez 

obav zanechat a mít jistotu, že o ně bude 

během zápasů dobře postaráno,“ dodal.

Na ulici Kovářská, na Komenské-

ho náměstí a v horní části městského 

parku byly pro účastníky znojemského 

Dne bez aut nachystány naučné i spor-

tovní aktivity. 

„I naše škola, SOU a SOŠ Přímě-

tická na Den bez aut připravila v parku 

zajímavý program. Výukové a zábavné 

činnosti s nadšením uvítaly především 

děti ze základních škol. Měly možnost 

zajezdit si na kole a jako účastníci sil-

ničního provozu řešit danou doprav-

ní situaci. Kdo chtěl, vyzkoušel si své 

znalosti z oblasti dopravního znače-

Den bez aut změnil favorita na zelenou zahradu
ní a zásad pravidel chování na silnici. 

O zábavu se postaraly žákyně z oboru 

Hotelnictví a turismus, které předváděly 

umění roztleskávaček. Špetku drama-

tičnosti s předváděním opravdu skvělé 

dovednosti koordinace pohybu a uvě-

domování si těla v prostoru vnesli žáci 

s akrobatickou jízdou na kole,“ popsala 

Ilona Šablaturová. V aule Střední pe-

dagogické školy Znojmo zhlédly děti 

ekologickou pohádku, připravenou stu-

dentkami Pedagogického lycea, obor 

dramatická a osobnostní výchova a jako 

velmi vydařenou akci kvitovali Den bez 

aut pracovníci DDM Znojmo, kteří vše 

pojali velmi originálně. „Pamětníci si asi 

pamatují našeho Bílého Bleska, tedy slu-

žebního favorita. Děti nám ho pomohli 

ekologickými barvami přeměnit na lou-

ku a tak ještě chvíli bude zdobit vstup 

do našeho areálu, než bude sešroto-

ván,“ vysvětlila ředitelka DDM Znojmo 

Hana Bílková. V ulicích města souběžně 

probíhal průzkum veřejného mínění 

na téma dopravní situace ve Znojmě, 

do kterého se zapojily stovky občanů. 

Největší úspěch ale měla akce u dětí ze 

znojemských základních a mateřských 

škol, které se zúčastnily v hojném počtu. 

Poděkování si od  nich zaslouží 

koordinátorka Dne bez aut Eva Zvěři-

na a také organizace, které se podílely 

na programu Dům dětí a mládeže Znoj-

mo, SOU a SOŠ Přímětická Znojmo, 

Střední zdravotnická škola Znojmo, 

Střední pedagogická škola Znojmo, Ro-

dinné centrum Maceška, ZŠ Pražská 

Znojmo, ZŠ Václavské náměstí Znojmo, 

ZŠ Mládeže Znojmo a Městská policie 

Znojmo.  lp, ez, iš
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PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,

e-mail: dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod. , také So a Ne 

(pouze květen–září). Stálé expozice: 

Živá a neživá příroda Znojemska, 

Archeologie na Znojemsku, Černé 

řemeslo, sbírka orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen–říjen.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září denně 9.00–17.00.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Z důvodů 

stavebních prací zavřeno.

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

květen–září Út–Ne 9.00–17.00.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,

e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: září 

denně 9.00–17.00, říjen–duben 

Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN

tel. 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

červen–září denně 9.00–17.00.

PAMÁTKY

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,

e–mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum–motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo,

tel.: 515 224 346, 

KULTURA e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno odd. pro 

dospělé: Po – zavřeno, Út–Pá 

8.30–18.30, Studovna, čítárna, internet 

Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 

Po – zavřeno, Út 8.30–11.00 12.00–17.00, 

St 8.30–11.00 12.00–16.00, Čt 8.30–11.00

12.00–18.00, Pá 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Dětské odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 

St – zavřeno, Hudební odd. pouze 

St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost 

přístupno: studovna Po–Pá 

12.30–18.30 hod., knihovna Út–Pá

8.30–18.30 hod. Nahlášení 

návštěvy a konkrétního požadavku 

je nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ulice 

tel. 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 

květen–září Po–Čt 10.00–18.00 hod., 

Pá–So 10.00–20.00 hod., Ne

10.00–15.00 hod. včetně svátků. 

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Otevřeno: 

září–říjen So–Ne 9.00–19.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: září–

říjen Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, 

Ne 10.00–17.00, listopad–duben Po–

Pá 8.00–18.00 So 9.00–13.00 13.30–

17.00, Ne 10.00–13.00 13.30–17.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen–září TIC denně 9.00–16.00, 

Jižní cesta Ne–Čt 9.00–21.00, Pá, So 

9.00–23.00. 

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, 

e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

10. 10. YVONNE SANCHEZ 

A PEDRO TAGLIANI

Přední dáma české jazzové scény 

Yvonne Sanchez s brazilským 

kytaristou Pedrem Taglianim. 

Znojemské zastavení v rámci 

evropského turné této mimořádné 

dvojice. V 19.00.

14. 10. A PAK UŽ TAM NEZBYL 

ANI JEDEN

(aneb Deset malých černoušků). 

Slavná detektivka Agathy 

Christie v podání Divadla Radka 

Brzobohatého. Hrají: Kateřina 

Velebová, Petr Vágner/Petr Semerád, 

Antonín Hardt, Miroslav Hrabě 

a další. V 19.00. 

17.–18. 10. TARTUFFE

Divadlo Různých jmen, Praha. Jedna 

z vrcholných komedií francouzského 

klasicismu. Představení pro střední 

školy. Po oba dny v 9.00 a v 11.00.

19. 10. ZNOJEMSKÝ HROZEN 2013 

Slavnostní závěrečný večer 

s vyhlášením vítězů v jednotlivých 

kategoriích XV. ročníku 

Mezinárodního televizního 

a rozhlasového festivalu 

o gastronomii. V 19.00.

22. 10. VLASTA REDL a NAŠE 

NOVÁ KAPELA + 5P LUBOŠE 

POSPÍŠILA

Dva matadoři české a moravské 

hudební scény Vlasta Redl a Luboš 

Pospíšil v sérii koncertů napříč 

republikou. V 19.00.

23. 10. Z OPERETY DO OPERETY

Nejkrásnější skladby z operet 

a muzikálů představí Johann Strauss 

orchestr Vídeň–Coburg Die fl otten 

Geister. V 19.30.

25. 10. SLAMĚNÝ KLOBOUK

DERNIÉRA! DS Rotunda Znojmo

Komedie Miroslava Horníčka volně 

napsaná podle frašky Eugéna Labiche 

o záletném panu Fadinardovi a jeho 

nepředvídaných dobrodružstvích 

ve svatební den.  Hrají: Marek 

Machal, Kamil Tomek, Luděk Horák, 

Iva Janíčková, Pavel Hofmann, 

Vítězslava Rosecká, Roman Mráka 

a další. V 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz. 

10.–23. 10. KAMEŇÁK 4

Český snímek nastavující zrcadlo 

nástrahám, se kterými se setkává 

starosta Kameňákova (VÁCLAV 

VYDRA) a jeho tajemník Bohouš 

(BOHUMIL KLEPL). ČR. 

10. 18.00, 20.00, 11.–12. 19.00, 

20.30, 13. 18.30, 20.00, 14.–15. 

18.00, 20.00, 16. 18.30, 20.00, 

17. 18.30, 18. 20.30, 19. 18.30, 

20. 18.00, 21. 20.30, 22. 18.30, 

23. 20.30.

10. 10. TOHLE NENÍ KALIFORNIE

První celovečerní dokument 

německého režiséra Martina Persiela 

je dynamickou a svěží hymnou 

revolty mladých a v socialistické 

NDR téměř zakázaného sportu 

– skatebordingu. Německo. 20.30

11.–13. 10. ŠMOULOVÉ 2

Čaroděj Gargamel vytvoří zlé 

Neplechy a doufá, že s jejich pomocí 

získá všemocnou kouzelnou šmoulí 

esenci. USA. DABING. 

3D 11. 17.00, 13. 16.30, 2D 12. 17.00.

10.–16. 10. RIDDICK

Riddick (VIN DIESEL) je ponechán 

na pusté planetě napospas smrti. 

USA. 10. 18.30, 11.–16. 19.30.

17.–23. 10. TURBO 

Autor fi lmů ze série Madagaskar 

tentokrát natočil animovaný fi lm 

o šneku, který má sen: závodit proti 

slavnému jezdci rallye Gustavovi 

Nafťákovi. USA. DABING. 

3D 17. 16.30, 19. 16.30, 20. 16.00, 

22. 16.30, 2D 18. 16.30, 21. 16.30, 

23. 16.30. 

17. 10. TANEC MEDZI 

ČREPINAMI

Příběh postaven na představách 

hlavního hrdiny, který prožívá životní 

situace prostřednictvím tance, hudby, 

a básnického slova. Slovensko. 20.30.

17.–19. 10. FESTIVAL 

ZNOJEMSKÝ HROZEN

Více informací 

na www.znojemskyhrozen.cz

18.–23. 10. PLÁN ÚTĚKU

SYLVESTER STALLONE a ARNOLD 

SCHWARZENEGGER se potkávají 

v jednom fi lmu a jednom vězení, ze 

kterého se ještě nikdo nedostal. USA. 

18. 18.30, 19. 20.30, 20. 20.00, 

21. 18.30, 22. 20.00, 23. 18.30.

18. – 23. 10. NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

Uzavřený samotář Virgil Oldman 

(GEOFFREY RUSH) je uznávaný 

znalec v oblasti výtvarného umění. 

Je pronásledovaným mnohými 

obsesemi a jeho vášní je sbírka 

ženských portrétů. Itálie.  

18.–19. 20.00, 20.–23. 19.30.
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 NENECHTE SI UJÍT

� KULTURNÍ SEZONU 2013/2014
Startuje další sezona nejen pro seniory

Znojemská Beseda ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a s jednotlivý-

mi domy s pečovatelskou službou a domy pro seniory (dále DPS) připravu-

je každoročně kulturní a osvětový program pro důchodce. Nejinak tomu 

bude i v letošním roce. Až do června příštího roku budou několikrát do mě-

síce organizované různé koncerty, taneční zábavy, přednášky, divadelní 

představení, zájezdy a další akce, které bývají mnohdy určeny nejen pro 

seniory z Klubu důchodců a členy DPS, ale zúčastnit se těchto akcí může 

i širší veřejnost. Konkrétní programová nabídka je postupně aktualizována. 

Zájemci se mohou o programové nabídce informovat průběžně během 

celé kulturní sezony na  Znojemské Besedě na  tel. č. 515  300  245 nebo 

603 274 484. Nová sezona 2013/2014 bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 

24. října v sále budovy Městského úřadu Znojmo na náměstí Armády, kde 

od 14.00 do 18.00 hodin k poslechu a tanci zahraje Jan Balada.  lp, ad

� KONCERT
Tradiční večer při cimbálu

V sobotu 19. října pořádá Hotel Weiss v Lechovicích již tradiční podzim-

ní večer s cimbálovou muzikou. Letos přijede milovníkům moravských 

lidových písniček do příjemného prostoru hotelu zahrát Horňácká cim-

bálová muzika Petra Mičky. Páni muzikanti se chopí svých nástrojů úde-

rem 19.00 hodiny. 

� DIVADLO
Poslední představení Rotundy

Derniérou zakončí Divadelní spolek Rotunda další své úspěšné předsta-

vení Slaměný klobouk. Komedie volně napsaná Miroslavem Horníčkem 

podle stejnojmenné frašky Eugéna Labiche o záletném panu Fadinardo-

vi a jeho nepředvídaných dobrodružstvích ve svatební den sklízela ně-

kolikrát v podání znojemských divadelníků obrovský potlesk. Ten si pod 

taktovkou režiséra Václava Berana zasloužili herci Marek Machal, Kamil 

Tomek, Luděk Horák, Iva Janíčková, Pavel Hofmann, Vítězslava Rosec-

ká, Roman Mráka, Jarmila Tomková, Šárka Drozdová, Draha Juračková, 

Antonín Míček, Radka Lakyová, Eman Macoun, Michaela Vrbicová i sám 

pan režisér. Derniéra Slaměného klobouku bude 25. října v 19.00 hodin 

v Městském divadle Znojmo. 

VÝSTAVY

2. 10.–29. 10. TADY ŽIJEME 

Galerie Domu porozumění na Slepičím 

trhu (otevřeno Po, St, Pá, Ne 11.00–

17.00 hod.) – výstava obrazů Zdeňky 

Mlýnkové. 

8. 10.–30. 10. ZDENĚK MAIXNER

Galerie AGNES (Kollárova 13, 

naproti Vlkově věži, otevřeno Po–Pá 

11.00–18.00 hod.) – sochařská tvorba 

znojemského umělce.

5. 9.–15. 11. VELKOMORAVSKÉ 

ZNOJMO

Minoritský klášter – výstava 

u příležitosti 1150. výročí příchodu 

byzantské misie Cyrila a Metoděje 

na Moravu. 

13. 9.–31. 10. ZNOJMO JAKO 

NA DLANI

Dům umění – výstava obrazů 

znojemského selfmademana Pavla 

Davida.

20. 9.–1. 11. SECESNÍ ŠPERK 

OČIMA SOUČASNÝCH ŠPERKAŘŮ

ArtFashion – šperkařský ateliér (ul. 

Přemyslovců) prodejní výstava šperků 

podle dobových návrhů a moderních 

variací ve stylu Art Nouveau z dílen 

profesionálních i amatérských šperkařů 

z celé republiky.

DALŠÍ AKCE

RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA 

Pražská 80 (areál MŠ Pražská), 

tel.: 723 454 091, 

e-mail: rc.maceska@volny.cz, 

www.maceska.kibo.cz. 

13. 10. 9.30–12.30 hod. – seminář 

Rozvoj myšlení vodnářského věku 

s Květou Franclovou, 13.30–18.00 hod. 

– seminář Soběstačnost automatickou 

kresbou – terapeutické vykreslování 

18. 10. 16.00 hod. – interaktivní zábavná 

show ilustrátora Adolfa Dudka pro 

děti i dospělé Hrajeme si na malíře 

19. 10. 9.00–17.00 hod. – kurz malování 

s ilustrátorem Adolfem Dudkem 20. 10. 

9.30 hod. – meditativní seminář Vnitřní 

úsměv pod vedením Květy Franclové

10. 10. MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

ITVV FREE SHOP Hatě (18.00 hod.) 

– přehlídka modelů ve velikostech 

35–52, dárek 20 %.

19. 10. COUNTRY BÁL

Hotel Dukla (19.00 hod.) – hrají 

skupiny Schovanky a Paroháči. 

Na programu taneční exhibice 

La Quadrilla Brno, půlnoční kankán 

a křest kalendáře k 10. výročí vzniku 

Taneční country skupiny Zuzana. 

Dopoledne: taneční soutěž O pohár 

starosty města Znojma s večerním 

fi nále na Country bále.
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Pořádná dřina, ale taky velká 

zábava. To jsou závody dračích lodí. 

Znojmo zažilo už 6. ročník Festivalu 

dračích lodí, který se tradičně koná 

na řece Dyji u Sedlešovického mos-

tu. Letos se ho zúčastnilo 16 školních 

a 25 dospělých posádek ze Znojem-

ska i celé České republiky, Slovenska 

a Rakouska.

Znojemští organizátoři kromě 

sportovního náboje dokázali této akci 

vtisknout také zábavnou formu, když 

se každý ze soutěžících týmů prezentuje 

zároveň jako zástupce některé země, 

a tu by měl zvýraznit na svých dresech. 

A tak bylo možné při neofi ciálním mis-

trovství světa na Dyji vidět bodré Ba-

voráky v kožených šortkách s padacím 

mostem, Mexičany se širokými sombre-

ry či tahitské tanečnice s květinovými 

věnci kolem krku.

Posádky závodili na prestižní trati 

200 m a večerním gladiátorském vy-

řazovacím klání na 50 m osvětleném 

loučemi, při kterém musela posádka 

týmu ohlásit svůj příjezd do cíle úderem 

na zavěšený zvonec. Letošní závody 

pak zakončil společenský večer v areálu 

Louckého kláštera a koncert skupiny 

Katapult. 

Vítězem závodů školních týmů se 

stala posádka s názvem Santa Maria 

ze základní školy náměstí Republiky. 

Nejlepším fi remním kolektivem a ví-

tězem závodu firem se stal tým Pe-

gas, v ženské kategorii vrátili titul opět 

Bubny, pádla a zábava, to byli draci na Dyji

do Znojma Dračice Znojmo. Celkovým 

vítězem VI. ročníku Festivalu dračích 

lodí ve Znojmě pro rok 2013 se sta-

la posádka Excalibur City startující 

v barvách Austrálie.

VÝSLEDKY: Závod škol, starší žáci: 

1. Nám. Republiky, 2. Jaroslavice, 

3. Jevišovice. Mladší žáci: 1. Tasovice, 

2. Mikulovice. 

Firemní týmy: 1. Pegas Nonwovens 

s.r.o., 2. Nevoga, 3. SÚS Znojmo 

Kategorie FUN: 1.  Zbrašov I , 

2. MeoDraci, 3. Do Počtu Znojmo 

Kategorie Ženy: 1. Dračice Znojmo, 

Dlouhých devět kol čekali fotba-

listé 1. SC Znojmo na své premiéro-

vé vítězství v první lize. To přišlo až 

v kole desátém, které hrál znojemský 

tým v Brně na Srbské proti Mladé Bo-

leslavi na svátek Sv. Václava. A sym-

bolicky vítěznou branku vstřelil muž 

se jménem Václav Vašíček. Znojemští 

nakonec porazili soupeře z Boleslavi 

2:0, když druhý gól vstřelil těsně před 

koncem Patrik Hrošovský po pěkné 

akci dalšího Václava – Tomečka. 

„Za výkon proti Mladé Boleslavi 

musím hráčům poděkovat. Těch de-

vadesát minut makali tak, jak by to 

mělo vypadat každý zápas. Jsem pře-

svědčený o tom, že když do toho dají 

všechno, ty branky musí přijít. Výhra 

proti Boleslavi potěší o  to víc, pro-

tože tento tým patří mezi Top týmy 

v naší lize,“ komentoval první výhru 

v nejvyšší soutěži trenér Znojma Leoš 

Kalvoda.

Spokojený byl samozřejmě i střelec 

prvního gólu v „domácím“ prostředí 

v Králově Poli Václav Vašíček. „Je to 

super pocit dát gól, ještě když to bylo 

na můj svátek. Ale těší hlavně ta vý-

hra. Dotáhli jsme se zase na ostatní 

týmy, ale musíme v tom pokračovat. 

Tentokrát všichni kluci jezdili na do-

raz, soupeř měl hodně standardek, ale 

ubránili jsme je. Klobouk dolů před 

všemi ostatními hráči. Jinak jsem sa-

mozřejmě rád, že mi tam začaly padat 

góly a doufám, že jich bude ještě hod-

ně,“ konstatoval Vašíček. 

Znojemští hráči mají nyní v  lize 

volno až do 19. října, kdy je čeká duel 

v Ostravě. Přestávku jim vyplnil první 

ze dvou pohárových zápasů se Spartou 

a nyní je čeká příprava s Trnavou. 

Svatý Václav přinesl fotbalistům první výhru

� Střelec první znojemské branky Václav Vašíček (v bílém) bojuje o míč s Petrem Johanou. eks

2. Dalmatin´s tým, 3. Ohnivé ženy  

Kategorie amatérských posádek: 

1. Excalibur City, 2. Raptoři Chvalovi-

ce, 3. Vienna Police Dragons

Cenu za nejlepší reprezentační dres 

si odnesli Maníci (Mexiko) a Zbrašov 

I (Bavorsko).  eks


