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Mallory míří 
do Světa

Do Kina Svět se vrací Jeden svět. 
Míří na něj i hrdinka filmu Mallory. 
Mezinárodní festival dokumentár-
ních filmů o lidských právech bude 
ve znojemském kině již popáté. 

Od 6. do 8. dubna se festival do-
tkne aktuálních témat, která hýbou 
společností. Především však v několika 
podobách ukáže věčnou touhu člověka 
po domově. O jeho hledání ví své i hlav-
ní hrdinka oceněného časosběrného 
dokumentu Heleny Třeštíkové Mallory, 
která bude také jedním z výrazných 
hostů znojemského festivalu. Více 
na str. 5.  lp

Velikonoce ve Znojmě se od 23. 
do 27. března ponesou v duchu tradič-
ního trhu, charity a několika novinek.

Křesťanský svátek navazuje na tra-
dici původně pohanského svátku jara. 
A právě s příchodem jarních měsíců 

Znojemské Velikonoce 
budou tradiční i nové

 Jarní ošatka barevných vajíček patří neodmyslitelně k Velikonocům.   Foto: Archiv ZL

mají zvláště ateisté Velikonoce pevně 
spojeny. Bez rozdílu vyznání si je ale 
budou moci v centru města užít všich-
ni lidé. Znojemské Velikonoce s trhy 
a bohatou nabídkou akcí pro ně připra-
vilo město v režii Znojemské Besedy. 

V tomto roce s několika novinkami. 
Jednou z nich jsou Velikonoční pro-
hlídky města s tématem 790 let historie 
Znojma. Více se o všech novinkách 
a nabídce pestře poskládaného progra-
mu dozvíte na stranách 8 a 9.  lp

V  letošním roce se s  Rodinou 
Okurkovou zaměříme na čistotu na-
šeho krásného města. 

Ačkoliv se město snaží nabídnout 
občanům možnosti odstraňování 

všech druhů odpadů a vynakládá na to 
nemalé prostředky, stále se najdou tací, 
kterým čistota a ekologie moc neříká. 
Tito lidé se k  životnímu prostředí 
a ke svým spoluobčanům nechovají tak, 
jak by měli. Místo do kontejneru nebo 
sběrného dvoru odkládají odpad všude 
možně. Nehyzděme si místo, ve kte-

rém žijeme. Černé skládky do Znojma 
nepatří! Společně se proto zaměřme 
na odstranění těchto nevzhledných 
šrámů našeho města a  na  preven-
ci a eliminaci vzniku černých sklá-
dek. Připravili jsme pro vás proto 
nejčastěji kladené otázky související  
s černými skládkami. Více na str. 4. tp

Rodina Okurkova brojí proti černým skládkám  Mallory.  Foto: JS

Orli Znojmo
v semifinále!

Znojemští hokejisté slaví his-
torický postup mezi čtyři nejlepší 
týmy EBEL! 

Vůbec poprvé se jim podařilo pro-
lomit čtvrtfinále a vstupují do bitvy 
o přední příčky této mezinárodní hoke-
jové soutěže. „Orlům bych chtěl pogra-
tulovat k postupu do semifinále a přeji 
jim hodně sil a hlavně štěstí do dalších 
bojů. Zažívají skvělou sezónu, proto 
věřím, že ani semifinále nebude jejich 
konečnou. Se všemi fanoušky jim bude-
me držet palce – jsme přece jeden tým!“ 
říká místostarosta Znojma Jan Grois. 
Více na str. 16.  zp
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NEZAPOMEŇTE SI 
PŘEPARKOVAT!
Od  29. března začíná pravidelné 
blokového čištění. Nezapomeňte 
si včas přeparkovat! Z důvodu no-
vely zákona o  pozemních komu-
nikacích je totiž město povinno 
vracet odtažené auto na původní 
místo, a  odtah tak vyjde hříšníka 
na 2662 korun!

TERMÍNY BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ
Nezapomeňte si včas přeparkovat! 
Z důvodu novely zákona o pozem-
ních komunikacích je totiž město 
povinno vracet odtažené auto 
na  původní místo, a  odtah tak 
vyjde hříšníka na  2662 korun! Je 
to podstatně více než v minulých 
letech. Termíny blokového čištění 
jsou připraveny na delší dobu do-
předu tak, aby si každý mohl v do-
statečném předstihu zjistit, kdy se 
bude čistit právě jeho ulice a kdy 
je nutné přeparkovat. 
Čištění je naplánováno na  rok 
2016 celkem pětkrát. Rozpis ulic, 
kde bude čištění probíhat, nalez-
nete na webu www.znojmocity.cz 
v  sekci Praktické odkazy. Podrob-
né informace o  termínech blo-
kového čištění na  jednotlivých 
ulicích získáte také na telefonním 
čísle společnosti FCC Znojmo, 
s.r.o., tel.: 515 226 631. 

ÚŘAD TESTUJE NOVINKU
Městský úřad testuje novinku, 
a  to zveřejňování stavu vyřízení 
žádostí o doklady (občanské prů-
kazy, pasy, řidičské průkazy a kar-
ty do  digitálních tachografů). 
Odkaz na  stránku s  těmito údaji 
je na  úvodní straně webu města 
v  sekci Praktické odkazy – Stav 
vyřízení žádosti o doklady a také 
v sekci Elektronické služby – Elek-
tronické objednávání klientů.

ZNOJEMSKÉ LOKALITY 
S NOVÝMI NÁZVY
Nové názvy budou mít veřejná 
prostranství v  místní lokalitě za-
hrad Pražská a Cínová hora. Druhá 
jmenovaná získá jednotné ozna-
čení Cínová hora A-U. V  lokalitě 
zahrad navazující na  ulici Praž-
ská to bude Pražská – zahrady A, 
B, C, D. Pro tento typ veřejného 
prostranství bude použito zele-
nobílé provedení uličního štítu. 
Osazení tabulek provedou pra-
covníci Správy nemovitostí města 
během měsíce března. V  případě 
zájmu vlastníků zahrad je možné 
dohodnout termín umístění ozna-
čení přímo na  tel.: 603  165  284 
(pan Holeček), popřípadě na  tel.: 
515 216 391 (MÚ – odbor správní).
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Znojemští radní a zastupitelé roz-
hodli o přidělování dotací na kulturu, 
sport a volnočasové aktivity. Z cel-
kové částky 28 milionů korun získali 
nejvíce peněz znojemští sportovci 
– 23 645 000 korun.

„Sport je jednou z hlavních pod-
porovaných oblastí, ať už jde o sport 
mládežnický, amatérský, nebo profe-
sionální. Prioritou jsou oddíly, které 
navštěvují děti a mládež, neboť pohyb 
patří ke zdravému životnímu stylu 
a k němu bychom měli naše děti vést,“ 
říká starosta Znojma Vlastimil Gabr-

Město podpoří své sportovce
částkou 23,6 milionů korun

hel a dodává, že mládežnické týmy fot-
balistů a hokejistů získají dohromady 
rovných 6 miliónů korun.

Kromě podpory sportovních akti-
vit dětí a mládeže se mohou na peníze 
z městského rozpočtu těšit také vrcho-
loví sportovci. „Díky nim je o Znojmě 
slyšet daleko za hranicemi města,“ 
připomíná místostarosta pro školství, 
kulturu a sport Jan Grois.

V obou nejpopulárnějších znoj-
emských sportech se hokejisté i  fot-
balisté perou o čelo tabulky a radnice 
oběma týmům přispěje na provoz mi-

lionovými částkami. Hokejový tým 
HC Orli Znojmo hrající mezinárodní 
hokejovou ligu EBEL získá 8 milionů 
korun a  fotbalisté bojující o postup 
do první ligy obdrží na svou činnost 
4,6 milionů. „Kromě hokejistů a fot-
balistů podpoříme pěti miliony i další 
sporty,“ vysvětluje Grois. Florbalis-
té získají letos z městského rozpočtu 
1,1 milionů korun a plavci rovný mi-
lion. Zbylé téměř 3 miliony rozdělila 
znojemská radnice mezi dalších více 
než třicet menších znojemských spor-
tovních klubů.  zp

Jednotka dobrovolných hasičů 
(JSDH) v Mramoticích bude likvido-
vat oheň s novým požárním zásaho-
vým vozidlem.

Původní Avia z roku 1987, kterou 
hasiči používali dosud k výjezdům, 
už nesplňovala standardy pro zajišťo-
vání bezpečnosti občanů. „Doufám, 
že nové vozidlo bude jednotce dob-
rým a dlouholetým sluhou při hašení 
požárů a  ochraně našich obyvatel, 
i když bych byl samozřejmě daleko 
raději, pokud by vozidlo nemuselo 
vyjíždět vůbec. Pokud ale už k ně-
jakému neštěstí dojde, je potřeba, 
abychom na  něj mohli adekvátně 
reagovat,“ uvedl Vlastimil Gabrhel, 
starosta města Znojma, které na ná-
kup moderní techniky přispělo část-

Avii v Mramoticích vystřídalo
moderní hasičské auto

 Nové požární vozidlo předal mramotickým hasičům starosta Znojma Vlastimil Gabrhel 
(uprostřed).  Foto: Archiv ZL

Finanční podporu schválili za-
stupitelé pro volnočasové aktivity, 
vzdělávání a cestovní ruch.  Dotace 
do sociální oblasti schvalovalo měs-
to již na konci minulého roku.

Důležitou položkou dotací je pod-
pora Soukromé vysoké školy ekono-
mické ve Znojmě, která od roku 2005 
vychovala už více než 1 000 absol-
ventů. Na provoz a vědeckou činnost 
proto putuje 1,3 milionů korun. 

Již dříve avizovanou dvou set ti-
sícovou podporu dostal projekt vi-
nařského autobusu Vinobus VOC 
Znojmo, podporující turistický ruch. 
První cestující přivítá Vinobus letos 

Nezapomnělo se na vzdělávání a cestovní ruch. 
Rekordní částka šla do sociální oblasti

v dubnu. Nadační fond sv. Hypolita, 
který plánuje další úpravy, moder-
nizaci a vybavení muzejní expozice 
Velkomoravský Znojem na Hradišti, 
dostane 50 000 korun.

Volnočasové aktivity podpořilo 
město částkou 826 000 korun, přičemž 
nejvyšší podporu v této oblasti obdr-
žel Vodácký oddíl Neptun Znojmo, 
který organizuje stále vyhledávanější 
aktivitu sjíždění řeky Dyje. Na zlepšo-
vání souvisejících služeb hodlá město 
s  vodáky pracovat i  letos. Šedesáti 
tisíci korunami město podpořilo Juná-
ka a padesáti tisíci Středisko volného 
času Znojmo (dříve DDM – pozn.

red.). Mezi další podporované subjek-
ty patří různá sdružení rodičů a přátel 
při školách a jiné organizace.

Dotace do sociální oblasti zastu-
pitelé schvalovali již na sklonku mi-
nulého roku, rozdělili rekordní část-
ku téměř 5,5 milionů korun. Přes tři 
miliony putovalo do Oblastní charity 
Znojmo a 1,1 milionů pak do Dět-
ského centra Znojmo. Další sociální 
služby město poskytuje v rámci své 
příspěvkové organizace Centra soci-
álních služeb, které provozuje mimo 
jiné domov pro seniory, Centrum 
denních služeb nebo pečovatelskou 
službu.  zp

kou 640 000 korun. Požární vozidlo 
vyšlo na 1 140 000 korun a zbylých 

500 000 korun pak pokryla dotace 
z Jihomoravského kraje.  lp
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ŘEZ STROMŮ V PARKU
Pracovníci Městské zeleně dělají 
výchovný řez vysázených stromů 
ve střední části městského parku, 
aby se vytvořil pevný základ ko-
runy. Mění i  poškozené opěrné 
konstrukce adoptovaných stromů, 
včetně štítku se jmény jejich dár-
ců. Současně, u stromů rostoucích 
v páteřním stromořadí, se postup-
ným odstraňováním nejspodnějších 
větví vytváří podmínky pro cílovou 
podchodnou výšku (výšku nasaze-
ní koruny) na cca čtyři metry. Řez 
v pozdnějším období, po výrazném 
zesílení kosterních větví, by mohl 
znamenat negativní zásah do zdra-
votního stavu stromů. 

ROLBA PRO STADION
Na zimním hokejovém stadionu 
upravuje ledovou plochu nová rol-
ba, která patří k nejmodernějším 
u nás i ve světě.  Rolba Olympia 
ICEBEAR electric, s tichým provo-
zem bez motorových a výfukových 
zplodin, vyšla město na 3,8 milionů 
korun. Na nákup dostalo dotaci 
1 161 000 korun od Jihomoravského 
kraje. Stará rolba po patnácti letech 
již dosloužila.

NOVÉ STROMY V LÉRÁCH
V lokalitě Znojmo – Léry vysadi-
la Městská zeleň loni v listopadu 
osmapadesát nových stromů. Nejví-
ce je zastoupena lípa (45 kusů), dále 
hrušeň (8 kusů) a třešeň (5 kusů). 
Cena stromů včetně výsadby byla 
skoro celých 111 000 korun. Téměř 
celá tak byla hrazena z  dotace 
102 000 korun od Ministerstva ži-
votního prostředí. 

SOMMELIEŘI VE FILMU
Zcela nový krátký spot shrnující 
soutěž Junior Sommelier Moravy 
v Louckém klášteře je hotový. Video 
podává důkaz, že být sommelierem 
není nic jednoduchého. Mladí znoj-
emští sommelieři opět prokázali, že 
rok od roku jsou lepší a mají o víně 
hlubší znalosti. Úspěchy, kterých 
dosahují, jsou tak zasloužené. Spot 
je na webu sommeliermoravy.cz

SEMAFORY ZAPNUTY DŘÍVE
Z důvodu zvýšení bezpečnosti do-
šlo ke změně času spuštění semafo-
rů v úseku od křižovatky ulic Pražská 
– Přímětická až po křižovatku ulic 
Vídeňská – Brněnská. Nyní na tomto 
úseku fungují od 5.15 hodin, běžně 
byly zapnuty o půlhodinu později. 
Úpravou času prošly všechny sema-
fory na trase. Semaforu na křižovat-
ce Dukelských bojovníků - Melkuso-
va se tato úprava netýká, neboť zde 
se signalizace přes noc nevypíná.

STALO SE
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 Vizualizace

Na  podporu kulturních akcí 
znojemští zastupitelé a radní rozdě-
lili necelé 2 miliony korun. Dalších 
19 milionů již dříve získala na svou 
činnost Znojemská Beseda, příspěv-
ková organizace města, která pořádá 
většinu kulturních akcí ve městě.

Nejen v  souvislosti s  oslavami 
 790.  výročí od  povýšení Znojma 
na královské město má příspěvková 
organizace města, která pořádá většinu 
kulturních akcí ve městě, včetně té 
největší – Znojemského historického 
vinobraní, letošní rozpočet navýšen 
o 2,5 milionů korun.

„Letos Znojmo čeká opět rok 
nabitý kulturními akcemi, ať už jde 
o tradiční akce nebo o ty nové, které 
budeme pořádat v souvislosti s osla-

vami 790. výročí. Do kulturního dění 
se každoročně zapojují i  soukromé 
subjekty, za což jsme velice rádi – roz-
šiřují tím nabídku aktivit ve městě. 
Z bohatého programu si tak určitě 
vybere každý, včetně návštěvníků Zno-
jma. Nezapomínejme totiž, že kulturní 
akce jsou také častým cílem turistů,“ 
říká starosta Vlastimil Gabrhel.

Nejvíce peněz zastupitelé tradičně 
schválili Hudebnímu festivalu Znoj-
mo (300 000 korun), dále Šramlfestu 
a dalším akcím pořádaným občanským 
sdružením Šramlfest (140 000 korun) 
a akci JazzFest Znojmo (100 000 korun).

Zvlášť město podpořilo kulturní 
projekty zaměřené na oslavy 790 let 
města Znojma. Nádech královského 
města bude mít letošní Festival vína 

VOC Znojmo, který zastupitelé pod-
pořili částkou 280 000 korun. Jiho-
moravské muzeum na aktivity v rámci 
oslav obdrželo 120 000 korun. Částkou 
40 000 korun město podpořilo sdruže-
ní Cantores Gradecenses na uvedení 
oratoria Svatá Ludmila Antonína Dvo-
řáka. Třicet tisíc korun dostalo sdruže-
ní Umění do Znojma na pořádání akcí 
PechaKucha Night s tématem Znojmo 
790 a  stejnou částku obdrželo také 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák 
na setkání pěveckých sborů Zpíváme 
městu – Cantamus urbi.

Zbylými financemi město podpo-
řilo další čtyřicítku kulturních projek-
tů ve Znojmě. Celkem šlo na podporu 
kultury formou dotací 1 948 000 ko-
run.  zp

Do kultury jde 21 milionů korun

Vedení města Znojma chce s po-
mocí privátních peněz v blízké bu-
doucnosti vybudovat ve městě úpl-
ně novou rezidenční čtvrť. Vyroste 
v klidné severní části města a bude 
se jmenovat Pod Městským lesíkem.

Město Znojmo se rozhodlo v břez-
nu oslovit stavební investory a develo-
pery s nabídkou odkupu atraktivního 
pozemku v  lokalitě Pod Městským 
lesíkem. „Rádi bychom v lokalitě Pod 
Městským lesíkem vytvořili na ploše 
čtyř hektarů novou moderní rezidenč-
ní čtvrť. Máme představu, že by zde 
vyrostly maximálně čtyřpodlažní by-
tové domy s přibližně 110 byty a 27 in-

dividuálních rodinných domů,“ říká 
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Město si již dříve nechalo vypraco-
vat architektonickou studii, která počí-
tá s tím, že celá lokalita bude rozdělena 
do dvou prostorových celků odděle-
ných navzájem výrazným blokem ve-
řejné zeleně. „Chceme, aby se budoucí 
investor zavázal k převzetí zpracované 
urbanistické studie. V žádném případě 
zde nechceme vybudovat žádné mra-
kodrapy,“ říká starosta Gabrhel.

Minimální kupní cenu pozemků 
stanovilo město na 37 milionů korun, 
tzn. přibližně na 950 Kč za metr čtve-
reční. „Prodejní cena je na  jihomo-

Ve Znojmě má vyrůst nová rezidenční 
čtvrť Pod Městským lesíkem

ravské poměry možná trochu vyšší, 
ale podle našeho názoru odpovídá 
atraktivitě lokality jen kousek od his-
torického centra našeho královské-
ho města. Věřím, že by naše nabídka 
mohla developery oslovit a že našim 
občanům budeme moci v blízké bu-
doucnosti poskytnout další atraktivní 
možnost bydlení,“ říká starosta Znoj-
ma Vlastimil Gabrhel.

Nabídky na odkup pozemků mo-
hou zájemci podat do 31. března. Více 
informací získají zájemci na investič-
ním portále www.znojmobusiness.cz, 
na úřední desce města nebo na telefo-
nu 515 216 340.  zp

Zdravotní záchranáři i policisté 
budou už od září ve Znojmě vyjíždět 
z jednoho místa. 

Zahájena byla stavba nové budovy 
zdravotnické záchranné služby na Praž-
ské ulici, kde se nachází areál Policie 
ČR. Symbolického poklepu na základní 
kámen se účastnil i hejtman Jihomorav-
ského kraje Michal Hašek. V nejbližší 
době by se ve stejném areálu měla začít 
stavět také hasičské stanice. Všechny 
tři složky integrovaného záchranného 
systému (IZS) tak budou co nevidět 
fungovat na jednom místě.

Zdravotnická záchranná služ-
ba ve Znojmě v současnosti působí 
v dlouhodobě nevyhovujících pod-
mínkách ve staré nemocnici. O jejím 
přesunu se hovoří již od roku 2009. 

Začala stavba záchranné služby

Původně se jako možné řešení jevil 
přesun do nové nemocnice, ale před-
nost nakonec dostalo vytvoření jed-
noho areálu na Pražské ulici. Umístit 
záchranáře, policisty a hasiče na jedno 
místo totiž znamená velkou výhodu 
v  součinnosti složek i v  jejich vzá-
jemné komunikaci. Poloze na Pražské 

navíc nahrává fakt, že se 
jedná o hlavní znojemskou 
komunikaci, díky které bu-
dou moci záchranáři nejen 
rychle zasahovat ve městě 
jako takovém, ale i  v  ce-
lém spádovém území se 
113 000 obyvateli.

D vojpodlažní  areá l 
zdravotnické záchranné 
služby, financovaný pře-

vážně z prostředků Jihomoravského 
kraje, má být hotový do konce srpna 
letošního roku. Předpokládané nákla-
dy na výstavbu činí přes 65 milionů. 
V budově bude zázemí pro aktivity 
v rámci celého územního oddělení, 
garáže nebo datové centrum. Střecha 
má sloužit jako relaxační plocha.  zp



V  letošním roce se s  Rodinou 
Okurkovou zaměříme na  čistotu 
našeho krásného města. 

Ačkoliv se město snaží nabídnout 
občanům možnosti odstraňování 
všech druhů odpadů a vynakládá na to 
nemalé prostředky, stále se najdou tací, 
kterým čistota a ekologie moc neří-
ká. Tito lidé se k životnímu prostředí 
a ke svým spoluobčanům nechovají 
tak, jak by měli. Místo do kontejne-
ru nebo sběrného dvoru odkládají 
odpad všude možně. Nehyzděme si 
místo, ve kterém žijeme. Černé sklád-
ky do Znojma nepatří! Společně se 
proto zaměřme na odstranění těchto 
nevzhledných šrámů našeho města 
a na prevenci a eliminaci vzniku čer-
ných skládek. Připravili jsme pro vás 
proto nejčastěji kladené otázky souvi-
sející s černými skládkami.

Co je černá skládka?
Černá skládka je odkládání od-

padů tam, kam nepatří – většinou 
na místa, která jsou dobře dostupná, 
ale je zde malé riziko, že někdo bude 
při vyhazování odpadků zahlédnut. 
Černou skládkou je i umisťování od-
padů k jiným druhům popelnic, než 
pro které jsou určeny. 

ze které je patrný čin a jeho původce 
(číslo auta a podobně).

Kdo odstraní černou skládku?
Jestliže se setkáte s  již založenou 

černou skládkou, obraťte se na měst-
skou policii nebo na Odbor investic 
a  technických služeb MÚ Znojmo 
(Petra Holíková, tel.: 515 216 133,  
petra.holikova@muznojmo.cz). Je tře-
ba sdělit místo, kde se černá skládka 
nachází, její rozsah a případně připojit 
fotografii. Z vašich podnětů vzejdou 
lokality, kde je třeba provést úklid. Ty 
budou dle možností vyčištěny v  jar-
ních měsících. Velké díky již nyní 
patří mnoha dobrovolníkům, kteří už 
řadu let pravidelně na jaře čistí pro-
blémové lokality našeho města. Info 
na www.rodinaokurkova.cz tp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
14. dubna. Uzávěrka je 4. dubna.

UPOZORNĚNÍ OD FIRMY 
A-TENDER
Firma A-tender, která v minulých 
letech ve Znojmě zajišťovala elek-
tronické aukce na nákup elektři-
ny a plynu, které jsou určeny pro 
občany, podnikatele, živnostníky 
a společenství vlastníků jednotek, 
upozorňuje občany na podvodné 
jednání určitých osob vydávajících se 
za zástupce této společnosti. Společ-
nost A-tender žádné klienty osobně 
nenavštěvuje! Zájemci o zařazení 
do e-aukce se mohou hlásit elektro-
nicky na www.setrime-lidem.cz.

LETNÍ ČAS
Na velikonoční neděli 27. března 
začíná letní čas. Ve 2.00 hodiny 
ráno posuneme ručičky hodin 
na 3. hodinu.

POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé 
(majitelé) psů zaplatit poplatky 
za své čtyřnohé přátele. Platby 
v  hotovosti 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). Nahlásit nového psa 
musí jeho majitel do 15 dnů ode 
dne, kdy ho získal, na finančním 
odboru MÚ, Obroková 10 (u paní 
Bohunky Dehnerové). Poplatek je 
vyměřen od tří měsíců stáří psa.

POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé 
Znojma čas na zaplacení poplat-
ků za odpad. Částka je stejná jako 
v minulém roce. Za osobu je vybírán 
poplatek 400 korun, který lze uhra-
dit na pokladně v podatelně Měst-
ského úřadu Znojmo, Obroková 12.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 6. dubna ve 12.00 hod.  

NEPŮJDE ELEKTŘINA
7. 4. a 28. 4. od 7.30 do 16.00. ZNOJ-
MO: Čermákova 13–19, nám. Re-
publiky 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
16, Rudoleckého 2–14, Lidická 3–5.

OZNÁMENÍ PRO PODNIKATELE
Pro OSVČ rozšiřuje Okresní správa 
sociálního zabezpečení ve Znojmě 
ve dnech 29. 3.–7. 4. (mimo 1. 4.) 
pro účely podání přehledu o pří-
jmech a výdajích za rok 2015 úřed-
ní hodiny od 8.00 do 17.00 hod.
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Rodina Okurkova brojí
proti černým skládkám

Jaký je postih?
Zakládání černé 

skládky je přestup-
kem. Fyzické osobě 
hrozí pokuta od 3 000 
do 50 000 korun. Fir-
mám hrozí postih až 
do  výše 10  milionů 
korun. Postih za ne-
dovolené nakládání 
s odpady se liší podle 
původců odpadu.

Kam s odpadem?
Širokou škálu od-

padu, který nepatří 
do  běžného komu-
nálního odpadu, je možné ZDAR-
MA odložit do areálu sběrného dvo-
ra. Ve Znojmě jsou k dispozici dva. 
Jeden se nachází na ulici Dobšická 
(10a) a  druhý v  Příměticích (uli-
ce K Suchopádu). Odpad sem mů-
žete dovážet od  pondělí do  pátku  
(7.00–18.00), v sobotu (8.00–14.00).

Jak na černé skládky?
Jednou stranou mince je odstra-

nění nepořádku a druhou, aby čistota 
na uklizených místech zůstala co nej-
déle. V tomto směru má nezastupitel-
nou roli městská policie (tel. číslo 156), 
na kterou je třeba se obrátit, pokud jste 
svědky zakládání černé skládky nebo 
jiného nesprávného nakládání s odpa-
dy. Je možné, že i vy sami dotyčného 
upozorníte nebo pořídíte fotografii, 

Barevný den
Velká akce s Rodinou Okurkovou 
na podporu třídění a správného na-
kládání s odpady bude 20. května. 

 Buďme ke svému okolí ohleduplní a dávejme odpad tam, 
kam patří!  Foto: Archiv ZL

Ve Znojmě přibydou od 18. břez-
na velkoobjemové kontejnery, kam 
budou moci lidé vhodit trávu, větve 
a listí. Městská zeleň se pak postará 
o  odvoz. Služba bude pro občany 
zdarma.

V rámci zkvalitnění slu-
žeb pro občany města se tak 
již od tohoto měsíce rozšíří 
svoz biologicky rozložitel-
ného odpadu. Městská zeleň 
Znojmo (s využitím dota-
ce z  fondu Evropské unie 
a Státního fondu životního 
prostředí) k  tomuto úče-
lu pořídila již v  loňském 
roce dvě svozová vozidla. 
Ve Znojmě bylo nyní vytipo-
váno šest lokalit, v nichž bu-
dou jednou za čtrnáct dní, 
vždy od pátku do pondělí, 

umístěny velkoobjemové kontejnery, 
do kterých budou lidé moci vhodit trá-
vu, listí a větve. Vše bude následně od-
vezeno a zpracováno na kompostárně  
v Únanově. 

Poprvé budou velkoobjemové 
kontejnery umístěny 18. března v lo-
kalitách Přímětice – sídliště (za křižo-
vatkou ulic Větrná x Dlouhá), Pražská 
– zahrádkářská kolonie (po  jednom 

kontejneru na  levé straně 
a pravé straně), Kuchařo-
vická ulice (u zahradnictví 
Městské zeleně), Suchohr-
delská ulice (u zahrádek) 
a  Holandská ulice (u  za-
hrádek). Daná místa, kde 
přesně bude kontejner 
umístěn, budou označena 
cedulí.

Dotace z  EU činila 
5,1 milionů korun, ze Státní-
ho fondu životního prostře-
dí 300 tisíc korun a Městská 
zeleň se podílela částkou 
660 tisíc korun.  tp, lp

Ve městě přibydou kontejnery na biologický odpad

 Kontejner na bioodpad bude stát i na Kuchařovické ulici vedle za-
hradnictví Městské zeleně.  Foto: Archiv MZ



Už pošesté mohou studenti i zá-
jemci z řad veřejnosti získat ve Znoj- 
mě certifikované jazykové zkoušky 
z angličtiny. Na Soukromé vysoké 
škole ekonomické (SVŠE) proběhnou 
14. května.

Těm, kteří zkoušky úspěšně ab-
solvují a  splňují podmínky projek-
tu Znojmo mluví anglicky, proplatí 
certifikát znojemská radnice. Kdo 
není studentem nebo absolventem 
s trvalým pobytem ve Znojmě nebo 
jeho městských částech, může ales-
poň využít možnost skládat zkoušku 
za zvýhodněných podmínek. Škole se 
podařilo dohodnout nižší ceny, než 
které se běžně platí. Svým studentům 
pak nabízí SVŠE příspěvek 2 000 ko-
run. Ti, kteří se na zkoušku chystají, 
mohou absolvovat krátký přípravný 
kurz seznamující s  formou zkoušky. 
Uchazeči registrovaní ke zkoušce mo-
hou navíc absolvovat zdarma zkouš-
ku FCE nanečisto. Více informací 
naleznete na  webových stránkách  
www.svse.cz.  zp, lp

 Do prostředí Černobylu míří snímek Bábušky.  Foto: Archiv JS
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Osmnáctý Mezinárodní festival 
dokumentárních filmů o lidských prá-
vech Jeden svět letos nese v hlavní 
kategorii podtitul Hledání domova. 
Festival Jeden svět ve Znojmě ho bude 
v Kině Svět nacházet i ztrácet od 6. 
do 8. dubna.

Domov, místo bezpečí. Potřebuje-
me ho k šťastnému životu. Vytváříme 
si ho i na pár metrech čtverečních třeba 
ve starém autě jako jedna z filmových 
hrdinek. Ničí nám zdraví, přesto v něm 
zůstáváme. Vyhání nás z něho válka, 
a i když před ní utíkáme, stále ho máme 
v sobě. Nikdy po něm nepřestaneme 
toužit. 

Právě o nelehkém hledání domova 
vypráví hned úvodní snímek festivalu. 
Německý film Amal se dotýká palčivé-
ho problému současné Evropy - mig-
race. Ukazuje, jak je složité zapadnout, 
naučit se jazyk a najít si práci v místě, 
které si lidé, prchající před válkou, pro 
život vlastně nevybrali.

Jeden svět odhalí ve Světě věčnou touhu člověka
Film V paprscích slunce je příběh 

o zdánlivě šťastném životě v novodo-
bé potěmkinovské vesnici. Natočil ho 
uznávaný ruský dokumentarista Vitalij 
Mansky.

Český pohled představí snímek Ne-
musíš s láskou, stačí s citem o sexualitě 

a rodičovství lidí s mentálním hendike-
pem. Debatu k tématu povede režisérka 
Lenka Vochocová a odborníci z Denní-
ho stacionáře sv. Damiána na Hradišti.

Publikum uvidí také nejlepší do-
kument loňského karlovarského fil-
mového festivalu, mnohokrát oceněný 

časosběrný snímek režisérky Heleny 
Třeštíkové Mallory, a to za účasti hlavní 
protagonistky, která „potkala svého 
Bartošku“.

O dlouhodobě neudržitelné nad-
produkci módního průmyslu a nutnosti 
upcyklace hovoří film Co se nenosí. 
A svědectví o tom, jak hluboce v sobě 
máme zakořeněný domov, kterého se 
nechceme vzdát ani za cenu postupného 
ničení vlastního zdraví, podává americ-
ko-ukrajinský dokument Bábušky. 

Projekce hlavních dokumentů bu-
dou vždy obohaceny o debaty se zají-
mavými hosty, které bude moderovat 
David Grossmann. Jako pozdně večerní 
bonus nabízí organizátoři festivalu, pra-
covníci Znojemské Besedy, pro vytr-
valé diváky krátké, několikaminutové 
originální snímky. Vstupné na festi-
valové filmy je symbolických 50 ko-
run na pokladně Kina Svět. Aktuality 
znojemského Jednoho světa najdete  
na facebook.com/jedensvetznojmo.  lp

STŘEDA 6. 4.
18.00 Slavnostní zahájení festivalu
Amal (Německo), 55 min.
S vidinou lepší budoucnosti přijímá 
rodina ze Sýrie možnost jít do Němec-
ka. Tým německých filmařů sleduje 
proces jejich zabydlování v novém 
prostředí. Děti si postupně najdou 
přátele. S dospělými je to horší. Deba-
ta s hostem: Tomáš Lindner, redaktor 
časopisu Respekt, Salaheddin Farho, 
uprchlík ze Sýrie, Martin Pichelhofer, 
radní města Retz.

V přestávce The Entropies 
česko-perské hudební uskupení, Vi-
nařství Hanzel – víno, Restaurace 
Panorama – gastronomické speciality.

20.30 V paprscích slunce
(Rusko, Česko), 106 min.
Severokorejská dívka se připravuje 
na oslavy výročí nejvyššího vůdce. 
Dokumentaristé nechali běžet kameru 
i ve chvílích, kdy jsou scény předem 
aranžovány severokorejskými „reži-
séry“. Debata s hostem: po  filmu se 
pokusíme na dálku spojit s režisérem 
snímku.

Po debatě Tohle není hra 
(Slovensko), 22 min.
Uprostřed slovenských hvozdů pro-
bíhá intenzivní výcvik party náctile-
tých mladíků, kteří si říkají Slovenští 
branci. Ohání se tradicemi, nesnášejí 
menšiny a v maskáčových uniformách 
hledají vlastní identitu. 

ČVRTEK 7. 4. 
18.00 Co se nenosí 
(Estonsko), 58 minut
Upcyklace dokáže využít materiál 
z přebytečných výrobků k vytvoření 
produktu vyšší hodnoty. Podle toho-
to principu pracuje i estonská mód-
ní návrhářka Reta Ausová. Využívá 
k tomu oblečení, které by jinak skon-
čilo na skládce. O nutnosti upcyklace 
chce přesvědčit i vedení nadnárodních 
módních korporací. Debata s diváky.

20.00 Mallory (Česko), 101min.
Mnoho drogově závislých matek je při 
narození dítěte skálopevně rozhod-
nuto s narkomanií přestat, málokterá 
to však zvládne. Mallory to dokáza-
la, přestože „nečekala, že to bude tak 
hustý“. Nemalou úlohu přitom sehrálo 
setkání s hercem Jiřím Bartoškou. Její 
život v průběhu třinácti let zachycuje 
nejnovější časosběrný snímek režisér-
ky Heleny Třeštíkové, oceněný na MFF 
v Karlových Varech. Debata s hostem: 
Mallory

Po debatě Rovnováha 
(Rakousko), 5 min.
Dvacetiletá Denise se snaží na kolotoči 
Tagada ve vídeňském Prátru udržet 
vestoje rovnováhu. Za jízdy zaplatila 
už tolik eur, že by to vydalo na ojetý 
sporťák. Zoufale potřebuje něčeho 
dosáhnout a znovu získat ztracenou 
sebedůvěru. Pomůže jí zábavní park 
překonat psychické problémy a složi-
tou rodinnou minulost? 

PÁTEK 8. 4.
18.00 Bábušky z Černobylu 
(USA, Ukrajina), 72 minut
Po černobylské katastrofě se okolí ja-
derného reaktoru stalo zemí nikoho. 
Přesto zde v dřevěných chatrčích pře-
bývají bábušky. Ženy, které se po nu-
cené evakuaci vrátily ilegálně do svých 
domovů. Navzdory kontaminaci zde 
obdělávají svá políčka, sbírají lesní plo-
dy a suší byliny na své neduhy. Opustit 
domov by pro ně bylo horší. Debata 
s hostem: Petr Pokorný, Centrum pro 
teoretická studia Univerzity Karlovy 
a AVČR a další.

20.00 Nemusíš s láskou, stačí s citem 
(Česko), 52 minut
Je sexualita lidí s  mentálním han-
dicapem v dnešní společnosti stále 
tabu? Pokud ano, tento dokument se 
ho snaží zbořit. Partnerství, sexualita 
a otázka rodičovství jsou ústředním 
tématem diskusí čtyř hlavních aktérů, 
dvou žen a dvou mužů. Debata s hos-
tem:  Lenka Vochocová, režisérka, Soňa 
Foitová, vedoucí Denního stacionáře sv. 
Damiána na Hradišti, Jana Svobodová, 
vedoucí Sociální rehabilitace – Ateliér 
Samuel.

Po debatě Strip (Česko), 10 minut
Mladá studentka zkoumá ve stylizova-
né dokumentární rekonstrukci rozpad 
svého milostného vztahu. Její partner-
ka se živí jako striptérka a tento fakt 
vráží mezi dvojici klín. 
 lp

Program festivalu v Kině Svět 6.–8. dubna

ZKOUŠKA FCE
Registrace: do 28. 3. 2016

Pozdní registrace: do 18. 4. 2016
Termín zkoušky: 14. 5. 2016

Registrujte se 
na jazykové 
zkoušky



domácí bezdrátová

síť s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

450,- Kč 

(372,- Kč bez DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

245,- Kč / měsíc 
k tomu  kabelová TV s více než 40 programyzdarma
100 Mbit/s 

opravdu rychlé připojení s bonusem
kabelová televize zdarma

s širokou nabídkou programů v HD kvalitě

INTERNET 100 Mbit/s

INTERNET na optické síti

+
od září 2015 na nové adrese:

       Palackého 1058/30

                Znojm
o
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Už zítra se
dozvíte vše o vaší
nové střeše

Zaměření střechy ze 

vzduchu do 24 hodin 

ZDARMAZZaamměěřření střechy zee 

vvzduchu do 24 hodin 

ZDARRMMAA
v

 510 000 140
www.strechy.cz
info@strechy.cz

1 Zaměření

2 Kalkulace

4
5

Realizace

Záruka

3 Financování

 Někteří lidé přišli cíleně, jelikož o akci slyšeli ve vysílání rádia, jiní byli náhodní kolem-
jdoucí.  Foto. Archiv ZL

V  preventivní aktivitě, jejíž cí-
lem je zvýšení bezpečnosti, se spoji-
la Městská policie Znojmo s rádiem 
Krokodýl. 

V  okolí Komenského náměstí 
rozdávali lidem retroreflexní pásky 
a  seznámili je s  novou povinnos-
tí chodců mít na  sobě při pohybu 

Bezpečnost občanů 
na prvním místě

po  neosvětlených komunikacích 
mimo obec viditelný reflexní prvek. 
Bude jen ku prospěchu, když pásky 
či jiný takový prvek budou lidé nosit 
i při přecházení silnice večer nebo 
za šera. Ochránit sebe i druhé musí 
být prioritou všech účastníků silnič-
ního provozu.  zp, lp



7Městský úřad informuje

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

PRÁCE V ČESKU

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
hledá na zříceninu hradu Cornštejn 
v období od 28. 5. do 29. 9.  2016 
PRŮVODCE, POKLADNÍ, NOČNÍ 
VRÁTNÉ na HPP a DPČ. 
Vaše žádosti posílejte na e-mail: 
zapletalova@znojmuz.cz, případně 

Umývač/ka nádobí
Abwäscher/In
Gasthof Buchinger, Horn
andreas.b@buchingerscatering.at
+43/660/3465040 Andreas 
BuchingerMytí nádobí a úklidové 
práce.
Min. mzda 1.400 EUR/měs. brutto.

Truhlář/ka
Tischler/In

ZNOJEMSKÉ LISTY  17. BŘEZNA 2016

www.vzdelavanivsem.cz

Domluvte si osobní konzultaci ještě dnes.
Kontaktujte Mgr. Kateřinu Geislerovou na
T: 727 969 592; E: znojmo@vzdelavanivsem.cz

Hledáte práci? Chcete změnu?
Kariérové poradenství ZDARMA ve Znojmě

se informujte na tel.: 515 282 216 (paní 
Zapletalová) do 15. dubna 2016.

Restaurace Na Věčnosti hledá 
ČÍŠNÍKY/ČÍŠNICE. Nástup možný 
od dubna. Zájemci se mohou 
domluvit na telefonním čísle 
775 939 898.

SKLÁŘSKÉ STROJE ZNOJMO, s.r.o.
Hlavní 136/34, Přímětice, 66904 Znojmo

www.sszn.cz
přijmou uchazeče na pracovní pozice

Programátor CNC obráběcích strojů
• tvorba 3D modelů v Autodesk Inventoru

• tvorba CNC programů v EdgeCam
• tvorba technologických postupů, výběr nástrojů

• stanovování časových norem

Konstruktér
• příprava technické dokumentace pro výrobu

Ostřič nástrojů
• ostření nástrojů, broušení na plocho a na kulato

Obsluha CNC soustruhu
Obsluha frézovacího CNC centra

Obsluha horizontky
• samostatná obsluha obráběcího stroje

Nabízíme práci ve stabilní rozvíjející se společnosti, 
včetně řady benefitů, možnost okamžitého nástupu. 

Informace u paní Ensingerové na tel.: 515 282 316 
nebo na www.sszn.cz\job.

Životopisy zasílejte na: personalni@sszn.cz

Moravskoslezské cukrovary, a.s.
přijmou pro závod Hrušovany nad Jevišovkou

zaměstnance na pozici

MECHANIK MaR

Požadujeme:
středoškolské vzdělání

elektrotechnická zkouška dle vyhl. č.50/78 Sb., §6
praxe v oboru výhodou

dobrý zdravotní stav pro práci ve směnném provozu s nočními 
směnami,

pro práci v potravinářském průmyslu

Nabízíme:
zajímavé platové podmínky, 

odměna v období kampaňového provozu
13. plat, stravování

dlouhodobý pracovní poměr
možnost ubytování

Stručný životopis pošlete 10. 4. 2016 na adresu:
Moravskoslezské cukrovary, a.s., Gabriela Bartošová,

Cukrovarská 657, Hrušovany nad Jevišovkou, PSČ 671 67
nebo e-mail: gabriela.bartosova@agrana.com

Informace na personálním oddělení 
Gabriela Bartošová, tel.: 515 209 221

PRÁCE V RAKOUSKU Binder Wolfgang, Retz
+43/664/5327531 Wolfgang Binder
Min. mzda dle KS 9,52 EUR/hod. 
brutto + možné příplatky.

Kameník 
Steinmetz
Stone4you e.U.
Hollabrunn
+43/664/80008800
Georg Leeb
Min. mzda dle KS 12,24 EUR/hod. 
brutto
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BŘEZEN | 11. STOLETÍ
Do historie nahlédneme očima dětí

V  měsíci Velikonoc do  oslav 
790.  výročí od  povýšení Znojma 
na královské město poprvé zasáhnou 
děti.

„Březen symbolizuje v našem spe-
ciálním kalendáři akcí 11. století, tedy 
období výstavby rotundy a znojemské-
ho hradu. Právě tyto dva objekty jsou 
tématem výtvarné soutěže pro děti ze 
znojemských mateřských a základních 
škol, která nyní probíhá a kterou vyhod-
notíme na konci měsíce,“ přibližuje akci 
místostarosta Znojma Jan Grois. Vý-
tvarná soutěž je vyhlašována v několika 
kategoriích a je určená jak žákům klasic-
kých škol, tak žákům základních umě-
leckých škol, kteří ale mají vždy svou 

vlastní podkategorii. Vyhlášení výsledků 
soutěže bude v pondělí 21. března v za-
sedací místnosti zastupitelstva na Obro-
kové 1/12. Výstava, zahájena v ten samý 
den, bude umístěna symbolicky na Jižní 
přístupové cestě. „Jedná se o vstupní 
bránu k rotundě a znojemskému hradu, 
proto jsme zvolili pro výstavu toto ne-
tradiční, avšak příznačné místo. Výstava 
tu bude umístěna až do 29. května, a tak 
to bude i zajímavé zpestření pro turisty, 
kteří tudy k rotundě a hradu půjdou,“ 
dodává Grois. Výstava bude přístupná 
podle otevírací doby Jižní přístupové 
cesty (viz strana 14).  zp

BŘEZEN A HISTORIE 
PRŮLET 11. STOLETÍM

Výstavba přemyslovského hradu 
a rotundy
V letech 1019/1029 se ze Znojma stalo 
vedle Olomouce a  Brna jedno ze tří 
hlavních středisek země a sídlo vedlej-
ší rodové linie Přemyslovců. Ke konci 
11. století se správní centrum přesunulo 
z Hradiště na nový znojemský hrad, je-
hož střed ozdobila rotunda Panny Marie 
a sv. Kateřiny, která je svými unikátními 
malbami nejstarší obrazárnou české 
státnosti. Přemyslovci se zde ojedinělým 
způsobem přihlásili k sounáležitosti 
s křesťanským světem a zdůraznili svá 
rodová nástupnická práva na trůn.

 Malba v rotundě.  Foto: Archiv JMM

Znojmo, město Znojmo a Znojemská 
Beseda.

V centrum města bude k vidění 
také ohrada s živými zvířaty, výstava 
všech návrhů log k oslavám 790 let 
města Znojma i degustace sladkých 
vín s ochutnávkou tradičního veli-
konočního mazance. Děti se mohou 
těšit na  pohádky a  oblíbené Jájiny 
dílničky nebo na tradiční sbírání ve-
likonočních vajíček ve Znojemském 
podzemí. Se zajíčky za vajíčky se vy-
dají v sobotu 26. března.  lp

Jaro patří dětem a Velikonocům

Opět po roce se můžete zapojit 
do soutěže o nejkrásnější venkovní 
a interiérovou velikonoční výzdobu. 
Letos mohou soutěžit také podnika-
telé v městské památkové rezervaci 
i mateřské a základní školy.

Výherci se mohou těšit na vstu-
penky na Znojemské historické vi-
nobraní 2016 a na poukázky do za-
hradnictví Městské zeleně. Školáci 
a školačky zase na výlet turistickým 
vláčkem. Výsledky soutěže budou zve-
řejněny na  internetových stránkách 
města Znojma a ve Znojemských LIS-
TECH. Soutěž tak má tři kategorie:

O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VELIKONOČNÍ VÝZDOBU

Odborná porota vyhodnotí ven-
kovní a  interiérovou výzdobu domů 
a bytů ve městě Znojmě a v jeho měst-
ských částech. Hodnotit se bude ven-
kovní výzdoba předzahrádek, vchodů 
do domu, oken a výzdoba interiéru.

Velikonoční soutěž láká na ceny

Do této kategorie je nutné se při-
hlásit elektronicky na adrese zuzana.
pastrnakova@muznojmo.cz zasláním 
soutěžní fotografie s uvedením adresy 
a data pořízení fotografie (do před-
mětu uveďte Soutěž - Velikonoční 
Znojmo). Fotografie je nutné zaslat 
do pátku 1. dubna.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VELIKONOČNÍ VÝLOHU

Odborná porota vyhodnotí nej-
krásnější velikonoční výzdobu obcho-
dů a dalších provozoven v městské pa-
mátkové rezervaci. Do této kategorie 
není nutné se přihlásit. 

O NEJKRÁSNĚJŠÍ 
VELIKONOČNÍ BŘÍZKU

Odborná porota vyhodnotí nej-
hezčí nazdobenou břízku v Obrokové 
ulici – jednu za mateřské školy a jednu 
za základní školy. Do této kategorie 
není nutné se přihlásit. zp

 Ilustrační foto Archiv ZL

 Tradice Velikonoc je uchovávána díky 
mladé generaci. Archiv ZL

V  programu Znojemských Veli-
konoc najdou lidé vedle tradičních 
trhů a hudebních vystoupení hned 
několik novinek.

Velikonoce, které začínají v první 
jarní den, 20. března, Květnou nedě-
lí, jsou nejvýznamnější křesťanský 
svátek oslavující zmrtvýchvstání Je-
žíše Krista. Pro mnohé jsou znám-
kou končící zimy a  příchodu jara. 
Užít si ho budou moci všichni, kteří 
přijdou oslavit v centru města Zno-
jemské Velikonoce s  trhy a bohatou 
nabídkou akcí, které pro ně připravi-
la Znojemská Beseda. V tomto roce 
s novinkami. 

Jednou z  nich jsou ve  čtvrtek 
24.  března Velikonoční prohlídky 
s  tématem 790 let historie města. 
Jsou zdarma v  časech 11.00, 13.00 
a v 15.00 hodin. Trasa začíná vždy 
u Radniční věže a končí před Rajskou 
vinicí. Průvodcem bude Eva Štítarská, 
u které je možné provést rezervaci 
na www.podzemiznojmo.cz nebo tel.: 
515 221 342.

Poprvé se také v  rámci Znoj-
emských Velikonoc bude konat Ka-
belkománie. Lidé budou moci přijít 
do stanu na Horním náměstí a za sym-
bolickou cenu zde zakoupit kabelku. 
Všechny získané peníze pak půjdou 
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. 
Akci s charitním podtextem podporují 
známé osobnosti, znojemští hokejisté 
a fotbalisté, řada dobrovolníků, VOC 

Čekají vás sladká vína a mazanec, 
Kabelkománie i prohlídky
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10 Sociální služby a školství

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMAHÁJÍ VŠEM

Pečovatelská služba je terénní služ-
ba, která pomáhá převážně seniorům 
a občanům se zdravotním postižením 
žít co nejdéle v pohodlí svého domova, 
a to i ve chvíli, kdy sami nezvládnou 
zabezpečit svoji domácnost a potřebují 
tak podporu druhé osoby.

Služba uživatelům umožňuje za-
chovat si soukromí, navyklý způsob 
života, kontakt s rodinou a vrstevníky. 
Poskytovanou péčí se u uživatelů služ-
by oddaluje nebo dokonce vylučuje 
nutnost jejich umístění do pobytového 
zařízení (domov pro seniory, domov se 
zvláštním režimem). Vše probíhá dle 
individuálních potřeb uživatele.

Pečovatelská služba prostřednictvím 
kvalifikovaných pracovníků zajišťuje 
tyto úkony: 
  pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu (pomoc při po-
dávání jídla a pití, oblékání a svléká-
ní, prostorové orientaci, přesunech 
na lůžko nebo vozík);

  pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při úkonech osobní 
hygieny, základní péči o vlasy a neh-
ty a při použití WC);

  poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy (zajištění stravy, do-
voz nebo donáška jídla, příprava 
a podávání jídla a pití);

  pomoc při zajištění chodu domác-
nosti (běžný úklid, zajištění velkého 
úklidu domácnosti, běžné nákupy 

Kdy můžete využít pečovatelskou službu?
a pochůzky, praní a žehlení ložního 
a osobního prádla);

  zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím (doprovázení 
k lékaři, na úřady apod. a doprová-
zení zpět). Více informací o všech 
sociálních službách na www.social-
nisluzby-znojemsko.cz 

Na Znojemsku je možné využít 
pečovatelskou službu u těchto 
organizací:
Centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace
Vančurova 17, 669 02 Znojmo, 
tel.: 515 241 001, 
e-mail: kmotorkova.z@cssznojmo.cz, 
web: http://cssznojmo.ic.cz
Cílová skupina: senioři, osoby s chro-
nickým duševním onemocněním, 
osoby s jiným zdravotním postižením 
starší 40 let; rodiny s dětmi ve věku 
0–4 let, ve kterých se narodily součas-
ně 3 nebo více dětí.

 Oblastní charita Znojmo – Charitní 
pečovatelská služba Znojmo
Pontassievská 1, Znojmo,
tel.: 731 402 781, 
e-mail: chps@znojmo.charita.cz, 
web: www.znojmo.charita.cz
Cílová skupina: senioři, osoby s chro-
nickým onemocněním, osoby s těles-
ným postižením od 19 let.

Radka Sovjáková
koordinátorka KPSS

Nikoliv poprvé zprostředkova-
la ve  svých prostorách Mateřská 
škola Pražská setkání prarodičů  
s vnoučaty. 

V doprovodu svých nejmladších 
ratolestí přišlo z každé třídy několik 
babiček a  dědečků, kteří si udělali 
čas na  společné vzpomínání. Roz-
povídali se o  svém dětství, o  tom, 
co se jim na školce líbilo či co měli 
neradi. Děti jim na oplátku zazpíva-

Když se vzpomínky 
potkají s mládím

ly a zatancovaly. Spousta prarodičů 
se k  nim zpěvem přidala a  pak se 
všichni pustili do  výroby srdíček. 
Bylo více než zjevné, že taková se-
tkání jsou pro děti i jejich prarodiče 
důležitým okamžikem v  jejich živo-
tě. „Rozcházeli jsme se s úsměvem 
na tváři a s pocitem pěkně strávené 
chvíle ve společnosti našich nejstar-
ších a nejmladších,“ řekla ředitelka 
školy Milena Zachová.  lp

 Než se všichni rozešli, stačili si ještě v pohodové atmosféře společně vyrobit srdíčko pro 
radost, které si odnesli domů.  Foto: Archiv školy

 Starší děti chodí předčítat svým mladším 
kamarádům.  Foto: Archiv ZŠ Mládeže

Azylový dům ve Znojmě poskytu-
je nově nocleh i ženám. Dosud byla 
nejbližší noclehárna až v Brně.

Sociální služba poskytující pomoc 
a podporu lidem, kteří se ocitli v tíži-
vé životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení, dosud nabízela noclehárnu 
pouze pro muže. Od 7. března je nově 
zařízena i pro  ženy. V azylovém domě 
teď může během jedné noci přespat 
pět mužů a dvě ženy.

„Sociální služba noclehárny je 
poskytována pouze k přespání na jed-
nu noc, a to za jednorázový poplatek 
40  korun. Uživatelé mohou denně 
mezi 19. a 21. hodinou přijít do azy-
lového domu a ráno ho v 7.00 hodin 
musí opustit. K dispozici jim je vlastní 
sociální zařízení, možnost uvařit si čaj 
nebo kávu a dostanou také čisté lůžko-
viny. V případě mrazivého počasí jim 
nabídneme i teplou polévku, “ uvedla 
sociální pracovnice Miluše Jakubová.

V  návaznosti na  nedávnou re-
konstrukci budovy azylového domu 
došlo k několika vnitřním úpravám. 
Noclehárna má nový sprchový kout 
a sociální zařízení.

V azylovém domě poskytuje soci-
ální služba uživatelům také možnost 
celodenního ubytování na přechod-
nou dobu. Třetím rokem zde bydlí 
i ženy. Pětačtyřicet lůžek znojemského 
azylového domu tak momentálně vyu-
žívá pětatřicet mužů a deset žen.

Člověk, který se z jakéhokoli důvo-
du ocitne na ulici, potřebuje okamži-
tou pomoc, aby se jeho problémy dále 
neprohlubovaly. Pracovníci služby 
poskytují ženám i mužům v azylovém 
domě odborné sociální poradenství 
a pomoc směřující k navrácení do běž-
ného života. Nabízí lidem v nesnadné 
životní situaci pomocnou ruku, ale 
záleží na každém, jak se svým životem 
naloží. lp

V azylovém domě najdou 
nově nocleh i ženy

Poskytovatelem Azylového 
domu je Centrum sociálních 

služeb, příspěvková organizace 
Města Znojma. Více informací 

o službě získáte na webu  
www.cssznojmo.ic.cz, 

na telefonu 515 221 021, 
případně osobně v Azylovém 

domě, Přímětická 42.

Příprava do  školy nemusí být 
nepříjemnou záležitostí, kterou 
děti školou povinné rády přesunují 
„na později“.

Přijít ze školy domů a hned se pus-
tit do domácí přípravy na následující 
den je představa, která obecně mnoho 
dětí příliš neláká. Ovšem žáci 5. tříd 
Základní školy Mládeže ve Znojmě 
mají v této oblasti velkou výhodu. Je-
den čtvrtek v měsíci se vydají do zno-
jemské mateřské školy na  náměstí 
Armády a malým dětem předčítají 
před spaním pohádky. Nejenže si tak 
mohou odškrtnout splněný úkol ze 
čtení, ale učí se pracovat s mluveným 
slovem, rozvíjí své komunikační do-
vednosti i paměť a především vztahy 
mezi sebou. A zvláštní forma učení je 
prospěšná i druhé straně. Je všeobecně 
známé, že pro předškolní děti je čte-
ní literatury mimořádně důležité pro 
rozvoj budoucího učení se na vyšším 
stupni vzdělání.  lp

Děti čtou dětem
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Věk: 2 roky
Plemeno: kříženec pudla. Kris má rád společnost, s  jinými psy se snese 
velmi dobře a je možné ho zařadit i do smečky. Je velice poslušný. Je vhodný 
do rodinného domu se zahradou, potřebuje pohyb. 

Městský útulek Načeratice, 
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Kris

Tereza připravila soutěž s téma-
tem domácího násilí, jejímž cílem je 
vyvolat diskuzi a zvýšit informova-
nost dětí na základních školách o do-
mácím násilí a možnostech pomoci.

„Ne každý si dokáže představit, 
co prožívá týraná osoba a jak domácí 
násilí prožívají děti, které se často stá-
vají svědky či jsou samy obětí násilné 
osoby,“ uvádí Lucie Tomášková, ve-
doucí služby Tereza – pomoc obětem 
domácího násilí, která se ve Znojmě 
tímto tématem zabývá. 

V těchto dnech uspořádala Tereza 
soutěž Domácí násilí očima dětí ze 
základních škol, ve které mají žáci 
za  úkol výtvarně ztvárnit domácí 
násilí. Hotové výtvory pak odevzdat 
do 31. 5. do kanceláře služby Tereza. 
Nejlepší z nich budou oceněny. 

Domácí násilí je citlivé téma, 
zvláště bavíme-li se o něm s dětmi. 
S nabídkou zapojení se do soutěže byly 
proto osloveny všechny základní školy 
na Znojemsku. Více o soutěži na webu 
Oblastní charity Znojmo.  lp

Domácí násilí očima dětí

 Setkání v knihovně.   Foto: Archiv ZL

 Praktickou část soutěže si automechanici odbyli na profesionálně vybaveném pracovišti 
společnosti PSOTA Transport.  Foto: Archiv ZL

Výměna rozvodů i stovka otázek 
vědomostního testu. Nejen toto mu-
seli zvládnout mladí automechanici, 
kteří bojovali v soutěži Autoopravář 
– junior 2016. Zlato nakonec zůstalo 
doma!

Novinkou letošního, již dvacáté-
ho druhého ročníku byla pořádající 
instituce. Poprvé se jí stalo znojem-
ské Střední odborné učiliště a Střed-
ní odborná škola na Přímětické ulici. 
Do krajského kola do Znojma se tak 
sjelo dvanáct zástupců škol Jihomorav-
ského kraje. Soutěžní disciplíny byly 
rozděleny do tří kategorií. Tou první 

Zlato pro automechanika 
zůstalo doma

byla teoretická část s náročným testem. 
Následovala poznávací část, v níž sou-
těžící určovali například části motoru. 
Nejvíce dala mladým automechanikům 
zabrat praktická část, ve které museli 
zvládnout výměnu rozvodů, demontáž 
a montáž pneumatik nebo diagnostiku 
zážehového motoru. 

O pořadí pak rozhodoval celkový 
součet bodů. Nejvíce jich nakonec získal 
domácí soutěžící Otmar Střecha z po-
řadatelské školy, a právem si tak odnesl 
zlato. Stříbro patřilo Adamovi Domkaři 
z Moravského Krumlova a bronz Davi-
dovi Pospíšilovi z Brna.  lp, kk

Střední odborná škola na Dvo-
řákově ulici ve Znojmě získala oce-
nění za  vysokou úroveň praktické 
přípravy svých žáků a zároveň se její 
absolventka Kristýna Jančová stala 
nejlepší cukrářkou v republice. 

Znojemská střední škola se zapo-
jila do soutěže samostatných odbor-
ných prací, ze které její žákyně odešla 
jako vítěz a stala se tak důkazem, že 
práce pedagogů se studenty nese své 
ovoce. „Čestné uznání Hospodářské 
komory České republiky za vysokou 
úroveň praktické přípravy je odměnou 
především učitelům odborného výcvi-

ku a všem pracovníkům zapojeným 
do výchovy a vzdělávání žáků, které 
připravují na výkon sladkého cukrář-
ského řemesla. Je také dobrou propaga-
cí školy,“ uvedla za učitelský sbor peda-
gožka Helena Rokoská a svá slova ještě 
upřesnila: „Je důkazem, že naši žáci 
jsou výborně připraveni na výkon své 
profese a pro budoucí zaměstnavatele 
jsou přínosem. Toto ocenění pro školu 
je závazkem a směrem, kterým se chce 
ubírat i v budoucnu. Charakterizuje ho 
prvotřídní kvalita našich absolventů 
a jejich uplatnění na trhu práce,“ říká 
Helena Rokoská.  lp

Dvořákova s vysokou úrovní 
praxe má nejlepší cukrářku

V Městské knihovně ve Znojmě 
se setkali tváří v tvář čeští a rakouští 
studenti ze tří gymnázií. Před dvěma 
měsíci dostali shodné zadání. Na-
psat esej na téma Sousedé – blízcí, 
či vzdálení? 

Studenti z GPOA Znojmo, Sou-
kromého gymnázia ad Fontes z Jihlavy 
a vídeňského Brigittenauer Gymnasi-
um si tak na prvním společném setká-
ní mohli porovnat své 
názory, postoje a obhá-
jit nebo poopravit to, 
o čem v zadaném téma-
tu psali.

Práce psali ano-
nymně a  organizátoři 
projektu tak sledova-
li, jak mladá generace 
vidí sousedy na  obou 
stranách státní hranice. 
Ve výsledku se ukázalo, 
že názory rakouských 
a  českých studentů 
na  sousedské souži-
tí jsou téměř totožné. 
Samozřejmě se v každé 

Studenti neřeší, co bylo
skupině vyskytly i ty extrémní. Setkání 
ale potvrdilo, že pro novou generaci 
nejsou zásadní činy historie, ať již spo-
lečné nebo rozdílné. Mladí lidé neřeší 
to, co bylo, ale zajímá je budoucnost. 
Vidí v ní spolupráci, poznávání a nava-
zování nových kontaktů. Nezáleží jim 
na tom, zda je někdo Moravan, Čech 
nebo Rakušan. Školy se na  setkání 
domluvily na další spolupráci.  lp
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Přijedou vodní skauti
První dubnový víkend přivítá 

Znojmo desítky vodních skautů z celé 
republiky. 

Přijedou 1.–3. 4. na celostátní sraz 
pořádaný Kapitanátem vodních skautů 
ve  spolupráci s Vodáckým oddílem 
Neptun Znojmo a za podpory měs-
ta Znojma. Akce se koná pravidelně 
každého půl roku v různých koutech 
republiky a pro všechny účastníky je 
příležitostí nejen potkat staré i poznat 
nové přátele, ale především nechat se 
inspirovat a něco nového se naučit. lp

12 Společnost

&

VZALI SE

Jarmila Prodělalová (Znojmo) 
Zdeněk Bauer (Štítary)

Jana Peterová (Jaroslavice)

Martin Kania (Holešovice)

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 BŘEZNU
Pondělí 10.00–13.00 18.00–20.00
Úterý 10.00–12.00 18.00–20.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Sledujte webové stránky.

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–pátek 18.00–20.00 
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 
Neděle 9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.
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Jihomoravské muzeum ve Znoj-
mě otevřelo novou expozici archeolo-
gie. Po třech letech, kdy uzavřelo staré 
výstavní prostory s archeologickou 
tematikou, se nyní veřejnost dočkala 
expozice s množstvím nálezů a s vyu-
žitím moderních interaktivních prvků.

„Původní expozice archeologie 
byla instalována v šedesátých letech 
minulého století, a tak tvorba nové ex-
pozice byla za ta léta výzkumů a nále-
zů více než nutná. Dlouhé čekání nám 
nakonec přineslo velké pozitivum. 
Díky tomu, že město Znojmo předalo 
našemu zřizovateli, Jihomoravskému 
kraji, minoritský klášter, jsme získali 
mnohem větší výstavní plochu, na kte-
ré teď archeologii prezentujeme na-
šim návštěvníkům,“ uvedla Vladimíra 
Durajková, ředitelka Jihomoravského 
muzea ve Znojmě. 

Nosným tématem nové expozice 
archeologie je regionální vývoj země-
dělství. „S ním bezprostředně souvisí 
i další lidské aktivity, především rozvoj 
technologií a  řemesel, který může-

Muzeum otevřelo novou archeologii. 
Po téměř padesáti letech

me také v místním kontextu sledovat. 
Právě proto je možné prostřednictvím 
tématu zemědělství pestře a bohatě 
představit pravěk Znojemska i nej-
pozoruhodnější archeologické nálezy 

 Hned při vstupu se před návštěvníky ote-
vře prostor, na jehož konci je ozářená replika 
hrobu ze starší doby železné.  Foto: lp

uchovávané ve sbírce muzea,“ vysvětlil 
archeolog muzea David Rožnovský, 
který se společně s kolegyní Alenou 
Nejedlou autorsky podílel na obsahu 
celé expozice. 

Skvosty znojemského pravěku na-
jdou návštěvníci v největší místnosti, 
jejíž dominantou je dvaadvacet metrů 
dlouhá, otevřená vitrína, ve které jsou 
prezentovány nálezy od prvních ze-
mědělců takzvané kultury s  lineární 
keramikou až po dobu římskou. 

Poté se přesunou do období stěho-
vání národů a přes kolonizaci slovan-
ským etnikem se ocitnou v prostředí 
Velké Moravy. Mimo jiného zde na-
jdou různá odvětví lidské činnosti, 
jako rybolov, tavba železa či výroba 
velkomoravského šperku. To vše do-
plněné o figurínu bojovníka ze 7. sto-
letí, která, tak jako ostatní v expozi-
ci, vznikla v ateliéru sochaře Jakuba 
Lipavského. Expozice je zakončena 
multimediálním koutkem s poutavý-
mi filmy. Školní výpravy zde najdou 
edukační programy.  lp

Jak vypadal kostým Ohnice, kte-
rou hrála herečka Jitka Schneiderová, 
nebo v jakých šatech si vykračovala 
Iveta Bartošová v hudební pohádce 
Plaváček? 

Vizuální odpovědi najdou ná-
vštěvníci výstavy Zpátky do pohád-
ky v Domě umění. Prostřednictvím 
šedesáti kostýmů, rekvizit a kulis si 
na ní připomenou čtrnáct známých 
pohádek z tvorby Československé a ná-
sledně České televize z let 1969–2008. 

Nejstarší kostýmy z  pohádek  
Popelka a  Zlatovláska pochází 
z 60. a 70.  let minulého století a  ty 
nejnovější jsou staré pouhých pět 
let z pohádky Kouzla králů. Fantazii 

Co na sebe oblékli Lotrando a Zubejda
pustili kostýmní výtvarníci na špacír 
u šatů, klobouků a turbanů pohádky 
Plaváček, ve které hráli a zpívali Iveta 
Bartošová, Stanislav Hložek a řada 
dalších populárních zpěváků. 

Originalita pak nechybí ani kostý-
mům z pohádek Ať přiletí čáp, králov-
no! a Kouzla králů, ve které se do kos-
týmu královny ohně oblékla v úvodu 
zmíněná herečka Jitka Schneiderová. 

Tahákem jsou Krkonošské po-
hádky, jediný hraný večerníček, kte-
rý získal ocenění za nejoblíbenější 
večerníček všech dob. A na výstavě 
jsou k vidění i další pohádkové kos-
týmy, které budou v  Domě umění 
až do 23. dubna.  lp

 Jitka Schneiderová v kostýmu Ohnice.
  Foto: Pavla Černá, zdroj: ČT.

Cena Ď – poděkování mecená-
šům a dobrodincům – má ve Znojmě 
po loňské premiéře pokračování. 

V budově Jihomoravského mu-
zea (Přemyslovců 8) se 23. března 
v  18.00  hodin sejdou nominovaní 
s  těmi, kteří je na  cenu přihlásili. 
Městské kolo již podruhé organizuje 
Rotary klub Znojmo. A stejně jako 
vloni i  letos nad ním převzal záštitu 
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 

Cena Ď patří podruhé dobrým lidem
Mezi nominovanými jsou Přátelé 

dětí Dětského domova – Josef Rá-
ček, Lenka Valterová a Hana Toiflová, 
Divadelní studio Martiny Valíkové 
Výhodové, zakladatelka Rodinného 
centra Maceška Dagmar Entlerová, 
Radim Mikulenka za velkorysý dar 
zmíněnému centru, Pavlína Veselá 
za organizaci kulturních, společen-
ských a vzdělávacích akcí a za pod-
poru dětí ze speciální školy, dále 

za pomoc dětem i seniorům Romana 
Čurdová, DEK stavebniny, PEGAS 
NONWOVENS s.r.o, MUDr. Milan 
Podlipný a  Iveta Hlobilová, kterou 
za její pomoc při hledání dárců kost-
ní dřeně nominovala Nemocnice  
Znojmo. 

Setkání moderuje Antonín Míček 
a slavnostní atmosféru obohatí Cim-
bálová muzika Antonína Stehlíka. 
Veřejnost je srdečně zvána!  lp
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Znojemská Restaurace Panora-
ma v Hotelu Kateřina Na Valech je pro 
své návštěvníky důkladně připravena 
na krásné jarní měsíce.

Pro všechny, kteří se již nemohou 
dočkat jara a s ním spojené tolik oblí-
bené procházky do přírody zakončené 
u dobrého jídla a pití, připravil tým ku-
chyně Restaurace Panorama speciální 
Velikonoční menu. Servírováno bude 
od 21. do 28. března. Nenechte si proto 
ujít možnost stolovat v jedinečně pří-
jemné atmosféře!

Restaurace Panorama již pravidel-
ně denně vítá strávníky na poledním 

Restaurace Panorama 
nabízí menu s novinkou

menu, které představují chutné pokrmy 
z kvalitních surovin za cenu více než 
symbolickou – 98 korun. V této ceně je 
zahrnuta i horká novinka – nyní dosta-
nou hosté ke každému polednímu menu 
domácí dezert zdarma!

Návštěvníci Restaurace Panorama 
budou mít již brzy příležitost také ocenit 
novou podobu restaurační terasy, jejíž 
modernizace je téměř u konce. Čeká je 
milá obsluha, dobré jídlo a kvalitní vína 
s bonusem úchvatné vyhlídky do pro-
bouzející se zeleně Národního parku 
Podyjí.

Elegantní interiér samotné Restau-
race Panorama je pak 
přímo stvořen k roman-
tické večeři, rodinnému 
posezení, oslavě s přáteli 
či jiné soukromé akci. 
Ochotný personál pak 
na přání připraví i hosti-
nu tak významného dne, 
jako je den svatební. In-
teriér a exteriér Restau-
race Panorama vítá kaž- 
dého hosta s otevřenou 
náručí.  (placená inzerce)

ZVEME VÁS DO DIVADLA

Ostravské Divadlo Petra Bezruče 
veze do Znojma mnohokrát oceně-
nou komedii roku 2014 Můj roman-
tický příběh. 

Publikum ji v  Městském di-
vadle ve  Znojmě uvidí 11. dubna 
od  19.00  hodin a  rozhodně se má 
na co těšit. Komedie mladého skot-
ského dramatika D. C. Jacksona nabízí 
zábavný, a přesto nekompromisní po-
hled na hledání toho pravého partnera 
dnešními třicátníky. Pod slupkou zá-
bavné hry se ukrývá originální vzta-
hová tragikomedie, jejíž vtip je navíc 
umocněn hereckým obsazením: vždyť 
pětice představitelů ztvárňuje téměř 
šestnáct postav! 

„Myslím, že teď je téma hledání 
partnera po třicítce takový fenomén 

Smutná hra, u které se
publikum válí smíchy

především proto, že je úplně jiná doba. 
Nabízí se spousta možností, nic není 
problém, způsoby komunikace se 
zrychlují, ale lidé jako by kvůli tomu 
byli mnohem zranitelnější, neschop-
nější. Žijeme ve velmi odcizené době,“ 
říká režisér Daniel Špinar, který je 
podepsán i pod výběrem hudby.

Divadelní hru už viděli v Austrá-
lii, Německu, Řecku, Srbsku, Slovin-
sku, Švédsku, USA. Můj romantický 
příběh popsal výstižně jednou větou 
Ladislav Vrchovský z  Ostravan.cz 
jako smutnou hru, u které se publi-
kum válí smíchy. Zda se budete válet 
smíchy, nebo se jen pousmějete, záleží 
jen na  vás. Vstupenky na  oceněné 
představení jsou již v  předprodeji 
v TIC na Obrokové ulici.  lp

 Ondřej Brett a Tereza Vilišová, která za svůj strhující výkon v roli Amy dostala Cenu Alfré-
da Radoka i Cenu Thalie.  Foto: Tomáš Ruta

Znojemská sportoviště zachytily 
filmařské kamery. A nejde jen o zim-
ní stadion, fotbalový stadion nebo 
městské lázně.

„Spotem o  našich sportoviš-
tích chceme Znojemským ukázat, co 
všechno mohou využít, co 
všechno jim ke sportovnímu 
vyžití nabízíme,“ vysvětluje 
přítomnost kamer Tomáš Štu-
rala, ředitel Správy nemovi-
tostí města Znojma. „Správa 
nemovitostí provozuje vedle zimního 
i  fotbalového stadionu a městských 
lázní různá sportoviště, o mnohých 

Na sportoviště zamířily 
filmařské kamery

možná Znojemští ani nevědí. Přitom 
správa sportovišť a jejich zvelebování 
stojí město nemalé finanční prostředky. 
Na druhou stranu jsme rádi, když jsou 
tato sportoviště hojně využívána. A že 
opravdu jsou! Je vidět, že Znojmáci rádi 

sportují a jsou i věrnými fa-
noušky různých sportovních 
klubů ve městě,“ doplnil Štu-
rala. Nové video propagující 
sportovní vyžití ve Znojmě 
pochází z dílny bratří Otrubů 

– Videobrothers a je k vidění na www.
youtube.com/znojmo.tv. Video lze na-
číst také zde z QR kódu.  lp

Na Znojemsku začíná v přenese-
ném slova smyslu 1. dubna vinařská 
sezóna. 

V tento den totiž otevírá Infor-
mační centrum VOC Znojmo ve Vl-
kově věži, které nabízí nejen krásný 
pohled na město, ale také degustaci vín 
VOC Znojmo nebo informace o ote-

Začíná vinařská sezóna
vřených sklepích a vinařských akcích. 
Od 1. dubna bude Znojemsko brázdit 
také dlouho očekávaný vinařský turis-
tický autobus Vinobus VOC Znojmo, 
který má za cíl podpořit vinařskou 
turistiku v regionu. 

Vyzkoušejte jej i vy! Více informa-
cí na www.vocznojmo.cz.  zp

Znojemští studenti dostali jedi-
nečnou šanci v Londýně a využili ji 
beze zbytku. 

Z ostrovního království si odvezli 
to, co se nedá koupit – zkušenosti, lepší 
angličtinu a také pochvalu za pracovi-
tost, svědomitost a aktivitu. 

Patnáctka mladých lidí z Gymná-
zia, Střední pedagogické školy a Ob-
chodní akademie (GPOA) odletěla 
do Velké Británie v únoru. V rámci 
programu Erasmus+ tam pracovali 
jako stážisté v oborech, které studu-
jí. Studenti informačních technologií 
měli domluvenou praxi u počítačových 
firem, studenti pedagogických oborů 
ve školkách a dětských centrech a stu-

Z království si přivezli to, 
co se nedá koupit

denti obchodní akademie pracovali 
v kancelářích. Všechny své svěřence 
navštívila u britských zaměstnavatelů 
učitelka Olga Veselá a všude na ně sly-
šela samou chválu. Kladná hodnocení 
zvedla zdravé sebevědomí mladých 
lidí. A  až jednou budou svému za-
městnavateli předkládat životopis, jistě 
k němu rádi přiloží získané mezinárod-
ně uznávané dokumenty potvrzující 
jejich dovednosti a schopnosti. Vždyť, 
jak se sami studenti shodují, výrazně 
se zdokonalili v angličtině, mají dobrý 
pocit z toho, jak dobře zvládli zcela sa-
mostatně pracovat v cizojazyčné firmě 
a dokázali se orientovat i v kosmopolit-
ní metropoli, jakou je Londýn.  lp
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 
(rezervace Adrenalinové trasy 
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: 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, 
mimo sezónu: 515 282 211,  
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,  
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,  
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne 
10.00–12.30, 13.00–16.00. 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Zavřeno
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
mimo sezónu: 515 282 211,  
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo,  
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,  
www.znojmuz.cz. Otevřeno: říjen 
až duben Po–Pá  9.00–11.30, 12.00–17.00 
Stálé expozice: Živá a neživá 
příroda Znojemska, Černé řemeslo, 
Sbírka orientálních zbraní, Pravěcí 
zemědělci – nová expozice 
archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 
dumumenizn@volny.cz,  
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 
Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.  
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, J. T. Fischer Medailérská tvorba.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,  
mimo sezónu: 515 282 211,  
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,  
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu,  
tel.: 604 891 875, 
mimo sezónu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května. 

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
předprodej vstupenek
Obroková ul. 10
tel.: 515 222 552
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: listopad až duben 
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–13.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM 
na Jižní přístupové cestě k hradu 
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
Otevřeno: TIC říjen až duben Út–So 
9.00–16.00, Jižní přístupová cesta 
říjen až duben Po 9.00–17.00, Út–Ne 
9.00–20.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM  
VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul., 
tel.: 737 815 402 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz 
Otevřeno: od 1. dubna

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

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo, 
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
studovna Po–Pá 12.30–18.30, 
knihovna Út–Pá 8.30–18.30. 
Nahlášení návštěvy a konkrétního 
požadavku je nutné nejméně den 
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 
tel.: 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém informačním 
centru na Obrokové ulici, 
tel: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 
představení jsou vždy v prodeji.

18. 3. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie o jednom 
hypochondrovi, mladé lásce a chamtivé 
manželce. Hrají: Václav Beran, Petra 
Šulcová, Marie Nejedlíková, Nina 
Steindorfer, Antonín Míček, Adam 
Šich, Marek Machal, Kamil Tomek, 
Šárka Drozdová. 19.00.

21. 3. BÍLÁ NEMOC
Klasická hra Karla Čapka. Hrají: 
L. Trojan/J. Szymik, M. Písařík 
a další. 9.00, 11.00.

21. 3. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie o jednom 
hypochondrovi, mladé lásce 
a chamtivé manželce. 19.00.

29.–31. 3. KAŠPÁRKOVY 
POHÁDKY
Předplatné pro mateřské školy. 
Vždy 8.30, 10.15.

5. 4. V PAŘÍŽI BYCH TĚ 
NEČEKALA, TATÍNKU
Petr Nárožný v hlavní roli komedie 
o pařížském dobrodružství 
sympatického venkovana. 19.00.

6. 4. AFRIKA
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana  
– Afrika aneb Češi mezi 
lidožravci. Hrají: Z. Svěrák, 
P. Brukner/M. Čepelka a další. 19.00.

11. 4. MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH 
Komedie roku 2014 získala mnohá 
ocenění a herečka Tereza Vilišová 
dostala za roli Amy Cenu Alfréda 
Radoka a Cenu Thalie. Více na str. 13. 
19.00.

12. 4. ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Slavná Moliérova komedie o jednom 
hypochondrovi, mladé lásce 
a chamtivé manželce. 19.00.

KINO SVĚT

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

VÝSTAVY

15. 1.–18. 3. DOMÁCÍ LOUTKOVÁ 
DIVADLA
Minoritský klášter – výroba loutek 
patří k české tradici. Výstava Muzea 
hraček v Rychnově n. Kněžnou.

25. 2.–31. 3. NEJMOHUTNĚJŠÍ 
PAMÁTNÉ STROMY ČR
Městský park, střední část – výstavu 
fotografií Pavla Hössla a kreseb 

Jaroslava Turka organizují Městské 
lesy Znojmo. V TIC na Obrokové 
ulici je v prodeji brožura k výstavě.

26. 2.–25. 9. POKLADY 
Z MORAVSKÝCH SKAL
Minoritský klášter – drahé 
a dekorační kameny pocházejících 
z okolí Znojma a jižní části 
Českomoravské vrchoviny.

29. 2.–2. 4. MARTIN JABŮREK  
– I´M LUCKY
Dům umění – obrazy M. Javůrka 
(1980–2015), který žil a tvořil 
v Hodonicích u Znojma.

2. 3.–23. 4. ZPÁTKY 
DO POHÁDKY
Dům umění – výstava šedesáti 
kostýmů, rekvizit a kulis většinou 
z hudebních pohádek z tvorby 
Československé a České televize  
z let 1969–2008. Více k výstavě  
na str. 12.

21. 3.–29. 5. ZNOJEMSKÝ HRAD 
A ROTUNDA SV. KATEŘINY
Jižní přístupová cesta – výstava 
vítězných prací výtvarné soutěže 
v rámci oslav 790 let Znojma.

25. 3.–10. 6. NÁRODNÍ PARK 
PODYJÍ – ČTVRT STOLETÍ PRO 
PŘÍRODU
Minoritský klášter – výstava 
bilancující 25 let ochrany 
přírody v národním parku, 
vzniklá ve spolupráci Správy NP 
a Jihomoravského muzea. 

7. 4. – 26. 5. POSLOVÉ JARA  
ANEB ČÁPI NA FOTOGRAFIÍCH
Dům umění – fotografická výstava 
vzniklá z nejlepších snímků soutěže 
uspořádané Českou společností 
ornitologickou v roce 2014, kdy byl 
čáp v centru pozornosti jako pták 
roku.

KONCERTY

19. 3. KUMBALU
Dům Na Věčnosti – ethno/alternative 
Brno. 20.30.

24. 3. JINDRA HOLUBEC 
Y AMOGOS
Dům Na Věčnosti – ethno-funk 
Brno/Ostarava/Wien. 20.30.

30. 3. KONCERT KE DNI 
UČITELŮ
Znojemská Beseda – účinkují 
pedagogové a žáci ZUŠ Znojmo 
a hosté. 19.00.

22. 3. KONCERT KRUHU PŘÁTEL 
HUDBY
Znojemská Beseda – Keiser kvartet. 
19.00.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

ZNOJEMSKÉ LISTY  17. BŘEZNA 2016



 PUBLIKACI

Publikace NO MO mapuje nezávislou kulturu Znojma
Nová stostránková publikace 
NO MO zaznamenává dění 
na  nezávislé umělecké scéně 
ve  Znojmě. Časopis obsahuje 
reportáže, rozhovory, básně, 
povídky či reprodukce ob-
razů a  fotografií. K  NO MO 
vyšla také magnetofonová 
kazeta s  nahrávkami mladých 
kapel z  našeho regionu. Au-
tory projektu jsou výtvarný 
umělec Luděkeim a  hudební 
publicista Karel Veselý, který 
spolupracuje s  Českým roz-
hlasem či Aktuálně.cz a  je 
spoluautorem knihy Kmeny. 
V  NO MO se zájemci dočtou 
například o  tatérovi Ondřeji 
Konupčíkovi, spisovateli Petru Šestákovi či hiphopové skupině yee-
zuz2020. Fotograf Jakub Skokan v  rozhovoru představuje svůj pro-
jekt ZNOJMO JINaK, kurátorka Andrea Krejčí mluví o  akcích Umění 
do  Znojma a  architekt Jeník Hora nabízí fotografickou meditaci nad 
mizejícím světem drobných stavebních detailů. Svá umělecká díla 
v  NO MO prezentuje výtvarnice Tereza Lišková nebo fotograf Adam 
Holubovský. Obsáhlé články pak mapují historii kultovní Hospůdky 
Na  Věčnosti nebo místní graffiti scény. Publikaci lze již nyní pořídit 
na různých místech ve Znojmě, třeba v Butiku Brusinky. Další informace  
na www.facebook.com/nomo2016.  lp

 KONCERT

Cestující muž a sedmdesát Žalmanových jar
Ve svém kalendáři má Pavel „Žalman“ Lohotka u data 15. dubna napsá-
no – zájezd do Znojma. Ikona českého folku si pro výroční koncertní tour 
Sedmdesát jar připravil speciální repertoár, kterým mapuje veškerou 
svoji tvorbu a tvorbu své skupiny Žalman a spol. Ve znojemském divadle 
ji uslyší posluchači 15. dubna od 19.00 hodin a součástí koncertu bude 
také představní nového alba Cestující muž. Připomeňte si Žalmanovu 
cestu hudebním životem a nechte se unášet tam, kde voní z hor „divo-
kej tymián“. Vstupenky si již nyní můžete zakoupit v předprodeji v TIC 
na Obrokové ulici.  lp

 PAMÁTKY

Brány památek se otevřou dokořán. Letos i v klášteře v Louce
Brány památek se ve Znojmě po roce opět otevřou 
návštěvníkům dokořán. Vybrané památky si budou 
moci prohlédnout zdarma. Zpřístupněny budou 
15. a 16. dubna například expozice adrenalinové-
ho podzemí a speciálně u příležitosti oslav Znojmo 
790 také areál Louckého kláštera včetně baziliky 
Panny Marie a sv. Václava. V pátek bude areál ote-

vřen pro školy a  v  sobotu pro širokou veřejnost. Na  nádvoří kláštera 
připravilo muzeum po oba dny doprovodný program Staletí Louckého 
kláštera. Malí i velcí návštěvníci si tak mohou vyzkoušet různé hry, kvízy 
a skládačky spjaté s historií této památky.  
V  Domě umění bude připravena netradiční prohlídka sklepení rene-
sančního paláce – Co vypráví kamení? V pátek opět pro školy, v sobotu 
pro rodiny s dětmi. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si návštěvu 
Domu umění předem zamluvit! 
Ve výčtu zpřístupněných památek nelze zapomenout na Weinbergero-
vu vilu, kterou si lze prohlédnout v sobotu 16. dubna. Více informací 
na www.znojmocity.cz a v příštím vydání Znojemských LISTŮ.  lp

15Společnost

 NENECHTE SI UJÍT23. 3. SLAVNOSTNÍ 
VELIKONOČNÍ KONCERT
Kostel sv. Mikuláše - Edita Adlerová 
(mezzosoprán), Vladimír Roubal 
(varhany). 19.00. 

23. 3. IVAN HLAS TRIO VI
VŠ klub Harvart – Ivan, Olin a Norbi 
po pěti letech znovu v Harvartu. 
19.30.

2. 4. VODA – FUGY – VZRUCHY
Dům Na Věčnosti – na polyfonii 
založené, vodou inspirované skladby. 
20.30.

3. 4. VELIKONOČNÍ HUDBA 
U SV. KŘÍŽE
Kostel sv. Kříže – účinkují: 
Chrámový sbor sv. Kříže, vokální 
skupina Mosty, vokální skupina 
Minima, orchestr Znojemští 
hudebníci a Soňa Kružíková, 
vstupné dobrovolné. 15.30.

8. 4. CITRON 
S LÁĎOU KŘÍŽKEM
Dukla – Rebelie rebelů Radegast tour 
2016 – host Tanja. 19.30.

9. 4. HELEMESE
Dům Na Věčnosti – svižný šanson-
punk. 20.30.

13. 4. LUCIE REDLOVÁ
Vysokoškolský klub Harvart – 
koncert v  rámci Hudebních sklepů. 
Předprodej tel.: 515 221 865. 19.30.

15. 4. PAVEL „ŽALMAN“ 
LOHOTKA: 
SEDMDESÁT JAR
Městské divadlo Znojmo – koncert 
mapující tvorbu ikony českého 
folku. 19.00.

22. 4. MICHAL HRŮZA
Městské divadlo – Divadelní turné 
s Kapelou Hrůzy. 19.00.

DALŠÍ AKCE

19. 3. ZNOJEMSKÝ KOŠT
Loucký klášter – XXVII. přehlídka 
vín Znojemské vinařské podoblasti. 
Více www.znojkost.estranky.cz

19. 3. VODÁCKÝ A SKAUTSKÝ PLES
Lidový dům – sedmý ples v pořadí 
pořádají Vodácký oddíl Neptun 
Znojmo a Junák Znojmo.
Pokud svůj slavnostní oděv doplníte 
vodáckým či skautským doplňkem, 
získáte zdarma tři lístky do soutěže 
o ceny! 20.00.

22. 3. MUZIKOTERAPIE
Centrum Vodárna – relaxaci vede Jiří 
Výmola, pokračování 5. 4., 19. 4., 
3. 5. 19.00–20.30.

23.–27. 3. ZNOJEMSKÉ 
VELIKONOCE 2016
Centrum města – podrobnosti 
na str. 8–9.

XXXVI. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA 
VE ZNOJMĚ
Dům umění – vždy od 19.00 
(www.znojmuz.cz, tel.: 515 282 211) 
17. 3. Archeologické výzkumy 
Jihomoravského muzea v roce 2015
Přednášející: Mgr. David Rožnovský 
(JMM Znojmo).
24. 3. Příroda na talíři – za léčivými 
rostlinami pestré krajiny v širším 
okolí města Znojma. Přednášející: 
Ing. Radomír Němec (JMM Znojmo).

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ZNOJMO 
www.svcznojmo.cz
23. 3. Jízda za velikonočním 
zajíčkem – soutěž železničních 
modelářů a další akce.
21.–22. 3.  Dětská scéna 2014 
– recitační přehlídka ve spolupráci 
se Střediskem služeb školám 
a další akce.
24.–25. 3.  Velikonoční prázdniny 
se SVČ – taneční seminář, turnaje 
v rybolovné technice, účast 
na závodech v biketrialu a další akce.

29. 3. O LIDOVÝCH TRADICÍCH 
Z KONIC, POPIC A OKOLÍ
Dům Ch. Sealsfielda v Popicích – 
přednáška etnografa JMM Jiřího 
Mačudy. 17.30.

3. 4. SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ
RC Maceška – balet pro děti, 
Janáčkovo divadlo v Brně. Více 
na www.maceska.kibo.cz, přihlášky 
do 28. 3.

6.–8. 4. JEDEN SVĚT
Kino Svět – filmový festival 
dokumentárních filmů o lidských 
právech. Více na str. 5.

12. 4. HOUBY JEDLÉ, NEJEDLÉ 
I LÉČIVÉ
Dům Ch. Sealsfielda v Popicích 
– beseda houbaře s botanikem 
Radomírem Němcem. 17.30.
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Znojemští hokejisté se rozhodli 
v průběhu letošního play-off podpo-
řit Český národní registr dárců kostní 
dřeně a kampaň Znojemsko na dřeň, 
která podporuje dárcovství dřeně. 
Nadaci věnovali 45 000 korun jako 
výtěžek z dražby dresů z pohárové-
ho utkání proti Kometě Brno v rám-
ci oslav 790. výročí založení města 
Znojma.

Transplantace kostní dřeně je pro 
mnoho nemocných jediným způso-
bem záchrany života. Jedním takovým 
zachráněným se stal i dnes devítiletý 
Adam Hlobil ze Znojma. Realita je 

Hokejisté i fotbalisté podpořili dárcovství kostní dřeně
ale taková, že každý čtvrtý 
nemocný vhodného dárce 
nikdy nenajde. „Testování 
dárců nad 35 let bohužel 
nehradí zdravotní pojiš-
ťovny, jeden takový test 
přijde na patnáct set ko-
run. Proto se Orli rozhodli 
formou sbírky pomoci na-
daci, která tak bude moci 
zvýšit počet dárců, a tím 
potenciálně zachraňovat 
lidské životy,“ uvedl ma-
nažer Orlů Znojmo Petr 
Veselý.

 Adam Hlobil společně s maminkou Ivetou Hlobilovou 
převzal z rukou manažera klubu Petra Veselého a kapitá-
na A-týmu Jiřího Berouna symbolický šek na 45 000 ko-
run. Foto: archiv HC Orli Znojmo 

Svou pravděpodobně nejúspěš-
nější sezónu v historii zažívá letos 
znojemský hokej. Orli se v  mezi-
národní Erste Bank Eishockey Lize 
(EBEL) umístili po  základní části 
a  nadstavbě na  skvělém druhém 
místě, čímž si vybojovali právo účas-
ti v příštím ročníku nejprestižnější 
evropské klubové soutěže, Ligy mis-
trů. Po dramatické čtvrtfinálové sérii 
proti Dornbirnu pak navíc po  pěti 
letech postoupili mezi nejlepší čtyři 
celky EBEL.

Oba úspěchy se rodily za poměrně 
dramatických okolností a věrní diváci 
na znojemském zimním stadionu si 
užili pravá dramata do poslední vte-
řiny. Kvalifikaci do Ligy mistrů získal 
znojemský tým velkým obratem z 1:3 
na 4:3 během posledních deseti mi-
nut v závěrečném kole základní části 
na domácím ledě proti Dornbirnu.

O týden a půl později už Orli bojo-
vali  v rozhodujícím zápase čtvrtfinále, 
opět proti Dornbirnu, o první postup 
do semifinále EBEL v historii klubu. 
Dlouho se série nevyvíjela podle zno-

jemských představ. Rakouský soupeř 
zvládl první dvě utkání a měl nakroče-
no do dalšího kola. Poté však Orli za-
brali, změnili systém hry a zvítězili čty-
řikrát za sebou. „Tři roky jsme tu něco 

Historický úspěch znojemského hokeje: 
Semifinále EBEL a postup do Ligy mistrů!

budovali, dnes se to zúročilo,“ řekl 
po zápase trenér Jiří Režnar a dodal: 
„Hráči ukázali, že mají srdce, zvládli 
to parádně a zaslouží pochvalu.“ Se-
mifinále s Lincem hrané opět na čtyři 

vítězná utkání začalo v neděli. Orli, 
podobně jako v sérii proti Dornbir-
nu, začínali doma a znovu v úvodním 
zápase podlehli. Po dramatickém prů-
běhu těsně prohráli 3:4, když v závěru 
zápasu sahali po vyrovnání. 

„Připomnělo mi to první zápas 
s Dornbirnem. Chtěli jsme hrát dů-
razně, aktivně, ale to jsme na začátku 
nesplnili a důraz tam chyběl. Zlep-
šilo se to až ve druhé třetině, tu třetí 
už jsme hráli aktivně tak, jak by to 
mělo vypadat. Ovšem především jsme 
propadali v defenzivě. Ve třetí třetině 
jsme ze čtyř střel dvakrát inkasovali, 
ani za jeden gól přitom nemohl Lukáš, 
proti kterému tam byli samotní hráči. 
Ano, na druhé straně jsme nepromě-
nili šance, ale myslím, že zásadní byly 
právě ty chyby v defenzivě,“ hodnotil 
úvodní duel semifinále trenér Orlů 
Jiří Režnar.

Další domácí zápas se hraje už 
v pátek. Informace k prodeji a cenám 
vstupenek jsou k dispozici na webu 
hcorli.cz. Přijďte Orly podpořit v se-
mifinálových bojích! 

Zrekonstruovaný stadion přinese 
fotbalovým fanouškům další radost. 
Na Městském stadionu v Horním par-
ku ve čtvrtek 24. března sehrají přátel-
ské mezistátní utkání reprezentační 
celky U20 České republiky a Francie. 

„Jsem rád, že utkání mezi českou 
a  nizozemskou reprezentací, které 

ve Znojmě proběhlo na podzim, ne-
bylo tím jediným, které jsme hostili. 
Ostatně naším cílem je dostat sem 
více mezinárodních utkání, abychom 
nabídli fanouškům atraktivní fotbal, 
za kterým by nemuseli nikam jezdit. 
Společně s klubem 1. SC Znojmo a Fot-
balovou asociací se nám to zatím daří,“ 

říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 
Předprodej vstupenek bude v gesci 1. SC 
Znojmo. „K prodeji bude 2000 vstupe-
nek – jak v předprodeji, tak k zakoupení 
přímo na místě před začátkem utkání. 
Vstupné bude 50 korun. Věříme, že 
se utkání bude fanouškům líbit. Češ-
tí a francouzští mladí fotbalisté patří 

k evropské špičce,“ říká Michal Bělák, 
manažer klubu 1. SC Znojmo. Repre-
zentační duel tak vyplní dlouhou pře-
stávku, kterou mají v domácím prostře-
dí fotbalisté 1. SC Znojmo. Po vítězství 
2:1 nad Ústím v první březnový pátek se 
doma opět představí až v pátek 1. dubna 
od 18.00 hod. v utkání proti Sokolovu.

Podpořit dárcovství kostní dřeně 
se rozhodli i  fotbalisté 1. SC Znoj-
mo. Do registru dárců kostní dřeně se 
v únoru v rámci projektů Znojemsko 
na dřeň a Kopeme za Dennise připojili 
nejen hráči A-týmu, ale také realizační 
tým včetně trenérů. Nezůstalo však jen 
u pomoci v podobě zápisu do registru, 
Rostislav Šamánek předal za kabinu 
A-týmu kampani Znojemsko na dřeň 
finanční dar ve výši 9 000 korun. Pro-
jektu se budou fotbalisté nadále ak-
tivně věnovat, již v dubnu připravují 
další část kampaně v rámci domácího 
utkání se Sokolovem.

Do Znojma zavítá fotbalová reprezentace


