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znojmocity.cz

Vysázíme sto tisíc stromů

#MASTOZADAX
na startu

Znojmo plánuje letos vysázet více
než 100 tisíc sazenic převážně listnatých dřevin. Dominovat bude dub letní. Nejvíce se bude zalesňovat v okolí
Vranovské Vsi a Pavlic. S výsadbou již
město začalo.

„V lesích vznikly během kůrovcové kalamity rozsáhlé holiny. Tyto se
snažíme co nejrychleji zalesnit a zároveň založit pestré a stabilní lesy.
Na zeleni nám neskutečně záleží.
Díky našim příspěvkovým organi-

zacím Městské lesy a Městská zeleň
má znojemská zeleň precizní péči. Už
v loňském roce Městské lesy vysázely
170 tisíc stromů,“ vysvětluje starosta
Znojma Jakub Malačka.

Pokračování na str. 2.

znojmocity_cz

Na startu je druhá jízda úspěšného a čerstvě oceněného projektu
#MASTOZADAX.
Projekt Znojmo Zadax, který
město Znojmo a Znojemská Beseda
spustily v loňském roce jako novinku
na podporu místních podnikatelů,
získal na odborné konferenci Travelcon Velkou cenu cestovního ruchu.
I v letošní aktuální sezoně budou moci
projekt využít Znojemští a návštěvníci našeho města. Více se o novém
ročníku #MASTOZADAX dozvíte
na str. 13. 
lp

Více za plazmu

 Výsadba zeleně i stromů je jednou z priorit města Znojma. 

Foto: Archiv ML Znojmo

Město Znojmo chce zpět jatka
„Budova bývalých jatek by se měla
vrátit do vlastnictví města. Je naše povinnost chránit majetek města,“ říká
starosta Znojma Jakub Malačka.
Nepřímo tak vysvětluje veřejnosti
důvod, proč se zastupitelé rozhodli
odstoupit od smlouvy se společností,
která nesplnila, co ve smlouvě slíbila.
Vedení města Znojma se na mimořádném jednání zastupitelstva vrá-

tilo k palčivému tématu – k objektu bývalých jatek na Průmyslové ulici, který
30. ledna 2014 od města odkoupila
společnost K-Produkt Holding s.r.o.
se záměrem výstavby výrobní a skladovací haly. „I přes prodloužené lhůty
jak pro zahájení, tak pro dokončení výstavby, nebyla k dnešnímu dni
(22. 3. 2021 – pozn. red.) stavba zahájena. Od roku 2015 kupující postupně

pozemky zatěžoval zástavním právem
a odstoupení od smlouvy by pro nás
v tomto období znamenalo riziko, že
budeme splácet desítky milionů cizích
dluhů. Nyní již pozemky zatíženy dluhy nejsou, proto jsme se rozhodli pro
radikální, ale logický a nutný krok –
odstoupit od smlouvy z důvodu neplnění závazků kupujícího,“ vysvětluje
starosta. 
Pokračování na str. 3.

Nemocnice Znojmo nabízí dárcům krevní plazmy vyšší částku
700 Kč za každý odběr.
Cílem zvýšení finanční odměny
je rozšíření dárcovské základny Hematologicko-transfuzního oddělení
v oblasti odběrů krevní plazmy pomocí přístrojové plazmaferézy. Odebraná
plazma (ale i krev) dárců z našeho
regionu je po zpracování lékaři použita
primárně opět pro pacienty znojemské
nemocnice. Dárcem může být každý
ve věku 18–65 let. Odběrové dny jsou
pondělí a čtvrtek (7.00–14.00), pátek
(7.00–12.00). 
Více na str. 10.

Buďte v obraze
s Mobilním Rozhlasem
Pravidelné týdenní reporty
z radnice, informace o blokovém
čištění a možnost vyjádřit svůj
názor v anketách. To
vše nabízí Mobilní
Rozhlas a aplikace
Zlepšeme Česko.
REGISTRUJTE SE
A BUDETE V OBRAZE!
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ZASTUPITELSTVO ŽIVĚ
NA YOUTUBE
Nejbližší jednání zastupitelstva
v pondělí 26. dubna bude vysíláno živě na YouTube kanále města
Znojma. Začne v 15.00 hodin.
Zasedání jsou vždy veřejná. Program jednání je k dispozici minimálně týden dopředu na webu
města (www.znojmocity.cz).
Následně se zastupitelé sejdou
14. června.
UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH
Ve Znojmě se uskuteční pietní
shromáždění u příležitosti státního
svátku 8. května. Pokud to epidemiologická situace a opatření
dovolí, zástupci města a různých
spolků a sdružení si památku
padlých připomenou v sobotu
8. května v 9.00 na městském
hřbitově. Poté následuje přejezd
na Mariánské náměstí, kde se
budou u sochy znojemského
Rudoarmějce rovněž klást květiny.
SKLUZAVKA PRO MRAMOTICE
Blíží se realizace projektu Umístění vícegenerační skluzavky
na koupaliště v Mramoticích,
který vzešel z participativního
rozpočtování (Tvoříme Znojmo).
Díky Tvoříme Znojmo se pořídí
nová skluzavka a nad rámec
projektu se provedou potřebné
technologické úpravy. Koupaliště
se tak zase o kousek zmodernizuje. Více informací o projektu
na www.tvorimeznojmo.cz.
VYSPRINTUJÍ NA VĚŽ POŠESTÉ
Závod ve výběhu na radniční věž,
Znojmo Extreme 790, se letos uskuteční až v srpnu. Původně plánovaný červnový termín organizátoři
z důvodu nejistoty kolem vládních
opatření zrušili. Startovné závodu
putuje vždy v plné výši na dobročinné účely. S kým bude letos
závod spolupracovat, bude jasné
během jara. Kdo chce zažít skvělý
závod plný adrenalinu a zábavy,
a ještě pomoci dobré věci, měl by
sledovat web www.extreme790.cz
a Facebook města Znojma! Informace také včas přineseme ve Znojemských LISTECH.
VLKOVA VĚŽ OTEVÍRÁ
1. KVĚTNA
Již 9. sezonu na prvního máje
odstartuje Informační centrum
ve Vlkově věži. Pro návštěvníky se
otevře zatím pouze přízemí Vlkovy
věže, a to za podmínek, které vládní
opatření dovolí. Budou si moci zakoupit vína od všech vinařů spolku
VOC Znojmo.

Vysázíme sto tisíc stromů
Pokračování ze str. 1.
Vloni byl vysazován převážně dub
zimní, borovice lesní a lípa srdčitá.
Smrk tvořil 4,5% z celkového množství
vysázených dřevin. Jsou však místa,
kde odborníci nechávají typ porostu
čistě na přírodě. „Téměř pod každým
mateřským porostem se ukrývá generace nového lesa, jde o takzvané přiro-

zené zmlazení. Za příznivých podmínek se ze semenáčků vyklubou nové
stromky a není nutné vysazovat sazenice vypěstované v lesních školkách.
Zde je potřeba pečlivý přístup našich
lesníků, kteří musí jednotlivé plochy
individuálně posuzovat. Loňský vlhký rok našim lesům a jejich obnově
velmi prospěl a v současné době už

Finišuje revitalizace
Znojmo dokončuje revitalizaci
vnitrobloku ulic Dukelských bojovníků a Sokolovská, která je jednou
z největších investic minulého roku.
Na realizaci projektu s rozpočtem
přibližně 20 milionů korun získalo
město dotaci 6 milionů korun ze Státního fondu rozvoje bydlení. Hotovo
má být do poloviny května.
„Na kompletní revitalizaci vnitrobloku pracujeme od května loňského roku. Hotové jsou nové chodníky,
veřejné osvětlení, kontejnerová stání,
nové je také dětské hřiště, kde jsou
herní prvky jednoduchého moder-

 Městská zeleň už vysela trávníky. 

ního vzhledu, odpovídající celkovému konceptu revitalizované plochy.
Vysázena byla téměř stovka stromů.
Kvůli nepříznivému počasí se odložilo položení tartanového povrchu
hřišť, které potřebuje vyšší teploty.
Nyní ještě Městská zeleň vysela nový
trávník. A pak bude už opravdu úplně
hotovo,“ říká starosta Znojma Jakub
Malačka.
Do sídliště, které pochází ze 70. let,
se od jeho vzniku prakticky neinvestovalo. Obyvatelé se tak po mnoha
letech budou moci těšit, že s jarem se
vnitroblok zazelená a zkrásní.
kj

Foto: Archiv ZL

jsou další sazenice na cestě do našich
lesů,“ vysvětluje ředitel Městských lesů
Zdeněk Trojan.
V loňském roce nezaháleli ani
pracovníci Městské zeleně, kteří vysázeli 327 vzrostlých stromů v různých
lokalitách. Ulici Jarošovu zkrášlily
lísky turecké a sakury ulice Palackého
a 17. Listopadu. 
kj

Ocenění
pedagogové
Město Znojmo každoročně u příležitosti oslav Dne učitelů oceňuje
výrazné osobnosti z řad pedagogů,
kteří působí na znojemských školách.
Cílem ocenění je upozornit veřejnost na náročnou každodenní práci
pedagogů ve znojemských školách.
Návrhy na ocenění pedagogů projednala komise složená z pracovníků
z oblasti školství a na její doporučení
je schválili znojemští radní. Jména
letošních oceněných jsou již známá.
Za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost byli letos oceněni Milan
Škorpík ze ZŠ a MŠ Pražská, Marta
Malenová ze Střediska volného času
Znojmo, Alena Mahelová ze ZŠ Mládeže a Luděk Gross z GPOA na Pontassievské ulici. V kategorii výrazná
pedagogická osobnost získala ocenění Gabriela Hagarová ze základní
školy JUDr. Josefa Mareše. Jakmile
to situace dovolí, převezmou od zástupců města i školství na památku
speciálně vyrobenou plaketu. Do příštích vydání Znojemských LISTŮ připravujeme s oceněnými pedagogy
medailonky. 
pm

V městských částech budou kontejnery
na velkoobjemový odpad
Město rozmístí v městských částech velkoobjemové kontejnery,
do kterých mohou místní odevzdat
velkoobjemový odpad a elektroodpad.
Služba je zdarma a je určená občanům Znojma, proto je nutné prokázat se občanským průkazem pracovníkovi FCC, který bude
na místě dohlížet na správné roztřídění
odpadu.
První kontejnery se přistaví v Kasárnách u trafa v pondělí 17. května.

Během dvou týdnů přijdou na řadu
další městské části. Na stanovišti budou umístěny vždy nejméně dva kontejnery po dobu jednoho dne (od 7.00
do 17.00 hodin).
Do přistavených kontejnerů lze
odevzdat: starý nábytek, koberce, matrace, starý textil (peřiny…), pračky
a jiné spotřebiče.
Do kontejnerů nepatří: nebezpečný odpad, pneumatiky a odpad
v tekuté formě (chemikálie – barvy,
ředidla…). 
pm

STANOVIŠTĚ
VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ
17. 5. 2021 Kasárna, u trafa
18. 5. 2021	Mramotice, u zastávky MHD
19. 5. 2021 Hradiště, u garáží
20. 5. 2021	ul. Koželužská, parkoviště
u mostu
21. 5. 2021 Popice, zatáčka u obchodu
24. 5. 2021 Konice, u hospody
25. 5. 2021 Derflice, u zastávky MHD
26. 5. 2021 Načeratice, u obchodu
27. 5. 2021 Oblekovice, u Casina
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Poděkování prvnímu českému starostovi
Před 76 lety zahynul v Terezíně
první český starosta města JUDr. Josef Mareš. Jeho památku uctilo vedení města Znojma vzpomínkou a položením věnce u pamětní desky.
Starostou Znojma byl Josef Mareš
zvolen 23. června 1920 a poté i v letech 1924 a 1929. Za jeho starostování
byly postaveny v dolní části města rodinné domky, tato čtvrť nese dodnes
jeho jméno – Marešov. Prosazoval
národnostní politiku, byl rozený diplomat a svoji znalost německého
jazyka uplatnil právě na poli česko-německých vztahů. Přesto byl často kritizován německými zástupci
radnice. Koncem srpna válečného
roku 1944 byl potřetí zatčen gestapem a převezen do Malé pevnosti
v Terezíně, kde 12. dubna 1945 podlehl útrapám koncentračního tábora.
„S obrovskou pokorou jsme jménem
všech občanů našeho města položili věnec k jeho pamětní desce a poděkovali za jeho službu veřejnosti.

 U pamětní desky JUDr. Josefa Mareše se sešli (zleva) Jiří Kacetl, Lukáš David, Jakub Malačka, Karel Podzimek a Pavel Jajtner. 
Foto: Archiv ZL

Čest jeho památce,“ uvedl starosta
Jakub Malačka. Dne 5. dubna 1946
bylo JUDr. Josefu Marešovi uděleno
Čestné občanství města Znojma in
memoriam. V roce 1990 byla přejmenována jedna ze znojemských ulic
na ulici Dr. Mareše. V květnu 2003 ne-

chala ČSSD zhotovit pamětní desku,
která je umístěna na Lidovém domě
ve Znojmě.
Více se o životě a přínosu pana starosty Mareše dočtete například na internetu (https://bit.ly/3a2nXSb).

pm, lp, zdroj: Š. Svatoňová

Město Znojmo chce zpět jatka
Pokračování ze str. 1.
„V současné době už měla být
v provozu nová výrobní a skladovací
hala, místo toho v objektu teprve probíhají demoliční práce a majitel opětovně
požádal město o další prodloužení lhůty. Společnost K-Produkt Holding s.r.o.
ztratila u zastupitelů důvěru, a proto
bylo na mimořádném zastupitelstvu navrženo, a následně i schváleno, odstoupení od kupní smlouvy, ve které je jasně
uvedeno, že prodávající má oprávnění
od smlouvy odstoupit, pokud kupující
poruší svůj závazek zahájení výstavby,
potažmo dokončení výstavby,“ vysvětluje starosta Malačka.
Město nechtělo platit dluhy firmy
Zastupitelstvo města schválilo odstoupení od smlouvy až nyní z něko-

lika zcela logických důvodů. V kupní
smlouvě z roku 2014 se společnost zavázala, že dokončí výstavbu do roku
2019 a zajistí tím pro Znojmo několik desítek nových pracovních míst.
Doposud tak, i přes vstřícné kroky ze
strany města a prodloužení původních
termínů, neučinila. Druhým důvodem
bylo zatížení pozemků zástavním právem. Kupující totiž za pozemky ručil
u banky. Výši zástavy město průběžně
monitorovalo. V únoru 2020 byla výše
zástavy v řádu několika desítek milionů korun. Pokud by město přistoupilo
k odstoupení od smlouvy v té době,
vystavilo by se riziku, že by muselo
dluhy splatit. Od března 2021 nejsou
pozemky zatíženy žádnými dluhy, proto
z pohledu města nastala nejvhodnější
doba pro odstoupení od smlouvy.

 Stav objektu bývalých jatek k 23. březnu 2021. 

Foto: lp

Očekávají se právní postupy
„Uvědomujeme si, že se jedná o extrémní krok. Investor měl však dostatek
času a pochopení ze strany města, ale
my musíme chránit i prodaný majetek města jako řádní hospodáři. Velmi
děkuji všem zastupitelům, že návrh
na odstoupení od smlouvy podpořili,“
říká Jakub Malačka.
Město Znojmo po jednání zastupitelstva 22. března podniklo následující kroky: kupujícímu – společnosti
K-Produkt Holding s.r.o. – doručilo
písemné odstoupení od kupní smlouvy
z roku 2014 a oznámilo tuto skutečnost
katastrálnímu úřadu. Společnost na odstoupení od smlouvy reagovala vyjádřením nesouhlasu (vznesla námitku
neplatnosti a neúčinnosti zmíněných
kroků) a vyzvala město k podání žaloby o určení vlastnictví k předmětným
nemovitostem. Město 8. dubna 2021
doručilo na Okresní soud ve Znojmě
žalobní návrh na určení vlastnického
práva k nemovitým věcem, které byly
předmětem kupní smlouvy, a v návaznosti na něj informovalo i katastrální
úřad. Následovat budou kvalifikované
právní kroky, jak soudní, tak i mimosoudní cestou. Jednatel výše zmíněné
společnosti Jiří Kún již vydal tiskové
prohlášení, ve kterém s kroky města
Znojma nesouhlasí a upozornil, že se
bude společnost bránit všemi zákonnými prostředky. 
kj, lp
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STALO SE
BOLZANOVA S OMEZENÍM
Z důvodu provádění stavebních prací v souvislosti s uložením nového
plynovodu musí řidiči do 13. května 2021 počítat v ulici Bolzanova
s dopravním omezení. Práce probíhají postupně po úsecích.
TESTOVACÍ MÍSTO
NAVÝŠILO KAPACITU
Mobilní testovací místo v Hatích
prodloužilo již podruhé od svého
vzniku provozní dobu. Kapacita
se tak zvýšila o 240 testovaných
osob za týden. Nové termíny jsou
již dostupné a lidé se na ně mohou
registrovat. Mobilní testovací místo
funguje formou drive-in, tedy testování přímo z auta (Po 15.00–20.00,
St 12.00–19.00, So 8.00–15.00).
Registrace na test je nutná předem
přes web www.covidtestjmk.cz.
Antigenní testy zde prováděné
jsou hrazené ze zdravotního pojištění. Kdo by však test potřeboval
častěji než jednou za tři dny, může
se tady nechat otestovat také jako
samoplátce.
ČESKÁ POŠTA MĚNÍ
OTEVÍRACÍ DOBU
Česká pošta upravila otevírací dobu
na pobočce Znojmo 2, ulice M. Horákové (u nádraží). Nová otevírací
doba je v sobotu od 9.00–12.00
hodin. V pracovním týdnu zůstává
otevírací doba zachována v současné podobě.
NEMOCNICE SPUSTILA
ČÁST OPERATIVY
Znojemská nemocnice spustila 12.
dubna část plánované operativy,
která byla 30. prosince 2020 pozastavena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. V rámci celé
nemocnice bylo odloženo přibližně
1000 výkonů napříč všemi obory
ortopedie, chirurgie, urologie, gynekologie a ORL. Díky poklesu počtu pacientů v intenzivní péči bylo
možné nyní začít operovat na dvou
třetinách kapacity operačních sálů.
VÝZKUM VE ZNOJMĚ
Znojmo podporuje vědu a výzkum,
a to i v oblastech odpadového
hospodářství. Studenti univerzity
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí
nad Labem provedli ve dnech
9. až 11. dubna ve Znojmě výzkum
v oblasti tzv. litteringu. Studenti
se zapojili do výzkumu projektu
EKO-KOM, v rámci kterého sbírají
a následně hodnotí volně pohozený odpad. Výsledky této činnosti
budou sloužit jako podklad pro
plán řešení problematiky tzv. litteringu obalů v České republice.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 27. května 2021, uzávěrka je 17. května.
UZAVÍRKA ULICE HAVLÍČKOVA
V termínu od 28. dubna
do 16. května musí řidiči počítat
s dopravním omezením v ulici Havlíčkova ve Znojmě (silnice I/38).
Ve dvou etapách tu proběhne rekonstrukce povrchu vozovky, a to
v úseku od Mariánského náměstí
po křižovatku s ulicí J. Palacha
(u zdravotní školy). Provoz bude
veden v jednom jízdním pruhu –
ve směru na Jihlavu. V opačném
směru bude provoz veden po objízdných trasách.
ZA ODPAD PLATBA 600 KORUN
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů jsou pro rok 2021
stanoveny na částku 600 korun
na osobu. Poplatek je splatný
k 30. červnu 2021. Platit je možné
na pokladně MÚ na ulici Obroková
12. Lze využít i platbu poštovní poukázkou (na vyžádání), bankovním
převodem na účet nebo prostřednictvím služby SIPO České pošty.
Více na www.rodinaokurkova.cz/
komunalni-odpady.
SVOZ BIOODPADU
Ve Znojmě a jeho městských
částech probíhá každý lichý týden pravidelný svoz bioodpadu,
ke kterému slouží sběrné nádoby
hnědé barvy.
AKCE PRO SENIORY
Do odvolání jsou zrušeny všechny akce, které pro seniory pořádá
město Znojmo a Znojemská Beseda.
Aktuální informace získáte na tel.
515 300 251, 731 401 918 nebo
na webu www.znojemskabeseda.cz/
akce pro seniory.
INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat vždy
zdarma! Informace získáte na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel. 515 300 251.
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, tel.
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00,
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická
záchranná služba – telefon 155,
112.

V lesíku potkáte metrové brouky
Život v trávě – to je další z hotových projektů Tvoříme Znojmo.
Jak vypadá v reálu, se mohou lidé
podívat do Městského lesíka. V druhém
ročníku participativního rozpočtování
Tvoříme Znojmo byla jeho navrhovatelkou Lenka Ptáčková, která s nápadem brouků ve velikosti 1–1,5 metru
vyrobených ze dřeva uspěla u veřejnosti. Autorem dřeveného hmyzu je řezbář
Petr Steffan. Sochy pěti brouků – roháče, střevlíka, tesaříka, chrousta a májky – lidé určitě při procházce v zeleni
lesíka nepřehlédnou.
lp

Připomeňte si s námi Den Země
Den Země připadá každoročně
na 22. dubna. Znojmo si svátek letos
připomene online 23. dubna.

Den Země – ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostře-

dí – oslaví letos Znojmo jinak než
v minulých letech v prostředí Beach
Clubu.
Z důvodu aktuální epidemiologické situace tato varianta nyní není
možná, a tak Zdravé město Znojmo
nabízí online variantu ve formě videí,
a to ve spolupráci se správou Národního parku Podyjí a společností FCC
Znojmo, která zajišťuje úklid odpadu

ve městě. Video s tématem třídění odpadu odhalí autentické záběry z třídící linky odpadu ve Znojmě a informace o samotném třídění. Pracovníci
národního parku budou ve videu hovořit mimo jiného o lese, pastvinách,
vřesovištích a hlavně, jak se máme
v národním parku chovat. Videa budou ke zhlédnutí i na YouTube kanále
města Znojma. 
pm, lp

Jarní Dny zdraví se přesouvají
do online prostoru

ŠEST ONLINE AKTIVIT

V souvislost s mimořádnými
Videa Jarních Dnů zdraví jsou
opatřeními vlády se Jarní Dny zdraví zveřejněna na facebookových událosv klasické podobě ruší. Místo společ- tech jednotlivých níže uvedených akcí.
ného programu venku nabízí organi- Souhrnně pak získáte odkazy a více
zátoři sérii videí.
informací na webových stránkách
I když se plánované aktivity neu- znojmo-zdravemesto.cz.
skuteční, zájemci si je
mohou vyzkoušet sami.
Jak začít, se dozví ve videích, které organizátoři ze Zdravého města
Znojma natočili se svými partnery.
„Už při plánování akce jsme připravili
rovnou i online variantu kampaně – sérii videí
s ukázkami některých
lekcí a přednášku o otužování. Zároveň vyzýváme, aby lidé neseděli
doma a vyrazili na kolo
nebo na vycházku. Třeba na trasy, které jsme
chtěli absolvovat společně,“ říká koordinátorka
 Kruhový trénink se Sylvou Hermanovou.  Foto: Archiv ZL
akce Soňa Bystřická.

OTUŽOVÁNÍ
(otázky k otužování zodpověděl
Jaroslav Jenšovský z Plaveckého
klubu Znojmo)
KRUHOVÝ TRÉNINK
(se Sylvou Hermanovou)
TRÉNINK BĚHU
(s Lenkou Brabcovou – trenérkou
kondičního běhu ČAS
TIP NA CYKLOVÝLET
(odkaz na mapu trasy na webu)
TIP NA PĚŠÍ VÝŠLAP
(odkaz na trasu kolem Hradiště)
TIP NA POHODOVÝ BĚH
(odkaz na trasu z Podmolí)

Zároveň Ferticare clinics poskytuje do 25. dubna možnost nechat se
vyšetřit zdarma na plodnost či spermiogramy (nutná je objednávka předem na tel. 530 350 260, e-mail: info@
znamed.cz). Při objednání doplňte, že
se jedná o využití akce v rámci kampaně Jarní Dny zdraví Znojmo.  pm, lp
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Tvoříme Znojmo: Potřebujete poradit?
Přijďte na konzultaci
První fáze aktuálního ročníku
Tvoříme Znojmo 2022 je v plném
proudu. Lidé mají ještě déle než měsíc
na odevzdání svých návrhů, jak chtějí
zlepšit své okolí.
S přípravou návrhu se mohou poradit. Město Znojmo chystá 12. května druhé konzultační odpoledne, a to
od 14.00 do 17.00 hodin. Navrhovatelé mohou získat praktické informace,
které usnadní tvorbu jejich návrhu.
Konzultace proběhne s každým
navrhovatelem individuálně.
Z toho důvodu je nutná rezervace
přesného času,
a to u koordinátorky projektu
Soni Bystřické
(sona.bystricka@muznojmo.cz,
730 524 153).

Správná tvorba a formulace návrhu
může zvýšit šance samotného projektu
při následném posouzení jeho proveditelnosti. Na konzultacích budou navíc
přítomni zástupci vybraných odborů
Městského úřadu Znojmo. Dozví se tak
například, jak je daný projekt náročný
z hlediska financí, zda existují překážky
ze strany legislativy nebo majetkoprávních vztahů a další informace.
Svůj návrh může podat každý
občan s trvalým pobytem ve Znojmě
včetně městských částí starší 18 let, a to
do 31. května 2021. Navrhované projekty by měly mít minimální hodnotu
50 000 korun a maximální 1 000 000
korun. Celkem ze svého rozpočtu město vyčlenilo 2 miliony korun na návrhy
umístěné ve městě a 2 miliony na návrhy v městských částech. Všechny potřebné informace, pravidla i přihlašo-

2 miliony
Znojmo
2 miliony
městské
části

Máte nápad, jak zlepšit naše město či městskou část?
Nenechávejte si ho pro sebe!

Získejte pro svůj projekt
50 000 – 1 000 000 Kč

1. 4. – 31. 5. 2021
Zpracujte a odevzdejte projekt.

2. 9. 2021
Prezentujte svůj projekt veřejnosti
a získejte pro něj podporu.

6. 9. – 30. 9. 2021
Online hlasování

vací formulář naleznete na webu www.
tvorimeznojmo.cz. 
pm

Do práce na kole: Chystáme pro vás
společné aktivity i dárky
Do zahájení květnové kampaně a soutěže Do práce na kole 2021
zbývají poslední dny. Zdravé město
Znojmo s partnery akce nabízí doprovodné aktivity, slevy i ceny.
Podmínkou pro získání slevy je být
registrovaný a navštívit provozovny
partnerů v soutěžním tričku. Zapojte se
tak do kampaně a registrujte se do konce dubna na www.dopracenakole.cz,
kde získáte také podrobnější informace.
Úkolem soutěžících bude od 1.
do 31. května dopravit se do práce
na vlastní pohon a své ekologické cesty
si zapisovat v registračním systému či

pomocí aplikace. V ceně registrace je
triko z bio bavlny s originálním potiskem, účastník získá fungující registrační systém, přístup na doprovodné
akce či slevy u lokálních partnerů akce,
a ti s nejlepšími výsledky v soutěži získají hodnotné ceny například od Znovínu Znojmo či od Vojenské zdravotní
pojišťovny ČR.
Vyhlášení soutěže proběhne
17. června. Oceněni budou: nejlepší
žena, nejlepší muž a nejlepší tým.
VYRAZÍME NA CYKLOVÝLET
I NA PROCHÁZKU
Se sportovním
k lub em Winners
Znojmo vyrazíme na cyklovýlet
(9. května). V červnu, po skončení kampaně, bude společná
procházka ulicemi
města s ochutnávkou kávy a vína pod
taktovkou BALANCE coffee & wine
a Znojemské B esedy (17. června).
Obě zmíněné akce
proběhnou pouze
v případě, že to epidemiologická situace
a opatření dovolí. pm

AKCE NA TRIKO
PIVO NA TRIKO
10 % sleva na nákup v prodejně
Znojemského městského pivovaru
v ulici Hradní (celý květen).
VÍNO NA TRIKO
15 % sleva na nákup ve vinařství
U dvou zvířat (objednávky po celý
květen na: udvouzvirat@seznam.cz).
POJIŠTĚNÍ NA TRIKO
25 % sleva na pojištění
domácnosti a domu od ČSOB
Pojišťovny (objednávky po celý
květen u monika.proche@obchod.
csobpoj.cz).
NÁKUP NA TRIKO
15 % sleva na celý nákup
v Naturela – dary přírody (každé
květnové pondělí).
SERVIS NA TRIKO
20 % sleva na servis kola v Cyklo
Kučera, s.r.o. (každé květnové
pondělí).
KÁVA NA TRIKO
20 % sleva na nákup v BALANCE
coffee & wine (18. května).
ENERGIE NA TRIKO
Energy drink od Excalibur City
zdarma na úřadu OHK (každé
pondělí a středu od 1. 5. do 19. 5.).
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
NAHÉ VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
Na Velikonoční pondělí přijali
strážníci oznámení o nahé ženě
pobíhající po ulici Průmyslová.
Po příjezdu na místo našli ženu
ležet pod zaparkovanými vozidly.
Zjistili, že jde o jim známou devětadvacetiletou uživatelku drog.
Žena nekontrolovala svoje chování a byla zjevně i tentokrát pod
vlivem omamných látek. Přivolaná
zdravotnická služba si ji převzala
k ošetření.
STRÁŽNÍKY ZAMĚSTNALA
ZVÍŘATA
Strážníci odchytili v městském
parku netopýra. Nejevil známky
zranění, a tak jej vypustili do volné
přírody. Naopak černého labradora,
který se pohyboval po vozovce
na ulicích Přímětická a Gagarinova, odchytili a převezli do útulku
v Načeraticích. Domluvou majiteli
vyřešili volně pobíhajícího psa bez
náhubku a vodítka, kterého na ulici
Krylova odchytila žena. Ve chvíli
příjezdu hlídky se na místo dostavil
i majitel psa. Uvedl, že pes mu utekl,
když otevřel dveře u domu. Vše
bylo vyřešeno domluvou.
PODNAPILÝ SE DOŽADOVAL
ZÁCHRANKY
Na Dobšické ulici nalezli strážníci
na základě oznámení sedícího podnapilého muže (46), který sdělil, že
byl před několika dny hospitalizován a bolí jej hlava a není schopný
chůze. Orientační dechová zkouška
vyšla s výsledkem 3,67 ‰ alkoholu
v dechu. Přivolaní záchranáři muže
prohlédli a neshledali důvod k převozu do nemocnice.
KRÁČEL UPROSTŘED VOZOVKY
O půlnoci si na náměstí Republiky všimla motohlídka muže s batohem na zádech, který se bez
ochrany úst a nosu vrávoravou chůzí pohyboval uprostřed vozovky.
Hlídka zjevně podnapilého muže
zastavila a poukázala na porušení
zákona o vycházení i nutnosti mít
nasazený respirátor. Muž reagoval
arogantně a nešetřil vulgárními
výrazy. Odmítl prokázat totožnost,
proto byl k jejímu zjištění hlídkou
převezen na služebnu. Zde dvakrát
nahlásil vymyšlené jméno a příjmení. Až napotřetí se osobní údaje
shodovaly s registrem občanů.
Jelikož vzniklo důvodné podezření
z několika přestupků, po zvážení
všech okolností mu strážníci udělili
pokutu 5000 korun. Muž s pokutou
nesouhlasil, a tak byl případ odeslán ke správnímu orgánu.
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SLOVO ZASTUPITELE

Na dalších 30 let!
Znojmo má poklad, jehož hodnotu
si často neuvědomujeme. V nejtěsnější
blízkosti máme natolik unikátní přírodní krásy, že je můžeme už 30 let hrdě
nazývat Národním parkem Podyjí.
Neocenitelné benefity přináší NP
nejen jako fantastické lákadlo pro turisty, ale slouží nám všem, kteří máme
rádi přírodu, procházky a pohyb na čerstvém vzduchu. Zvláště v této pro zdraví
tělesné i duševní náročné době. Čísla, která zveřejnil NP, vyrážejí dech.
Za dobu existence NP správci chráněného území opravili šest rybníků a vybudovali desítku tůní pro obojživelníky.
Zatravnili 346 ha orné půdy a vysázeli
přes 24 000 stromů a keřů ve volné
krajině. Správa parku také vykoupila na 1000 ha ekologicky hodnotných
pozemků a obnovila a zachránila osm
památkových objektů v majetku státu.
Výraznou proměnou k lepšímu
prošla i infrastruktura pro turisty. Zatímco před rokem 1989 se lidé mohli
vydat jen na dva krátké okruhy nedaleko Znojma, dnes na zájemce čekají desítky kilometrů značených turistických
a cyklistických stezek i tras pro jezdce
na koních. Lidé mohou také přímo v te-

rénu získávat informace z řady infopanelů. Vzdělávací programy pro školy
a školky už navštívilo přes 45 000 tisíc dětí. Správa parku uspořádala přes
400 populárních komentovaných vycházek pro veřejnost.
Intenzivní je i přeshraniční spolupráce s partnerským Národním parkem
Thayatal. Právě kooperace s rakouskými partnery se v posledních letech prohlubuje. V době před omezeními, která
přinesla protipandemická opatření, se
lidé mohli zapojit do řady přeshraničních exkurzí a akcí, fungovala například
i přeshraniční strážní služba. Obě Správy národních parků ale i nyní pokračují
například na společných vědeckých
studiích nebo přípravě dokumentu,
který by měl lépe definovat společné
principy péče o území.
Ochráncům přírody, správcům
parku i panu řediteli Rothröcklovi nezbývá než poblahopřát. Odvádíte vynikající práci a těžíme z ní jako město
Znojmo i jako jednotliví návštěvníci.
Přeji vám hodně úspěchů do dalších
let.

Jakub Krainer,

zastupitel (PRO ZNOJMO)

Město odstoupí
od nevýhodné smlouvy
Město Znojmo v minulosti uzavřelo smlouvu ohledně prodeje areálu
znojemských jatek, který byl prodán
za velmi nízkou cenu. K vyvážení této
nízké ceny smlouva obsahovala povinnost výstavby výrobního podniku o určitém počtu pracovních míst.
Nový majitel však své závazky nesplnil
a před rokem žádal o třetí prodloužení této lhůty. Proti prodloužení jsem
vystupoval a prodloužení dodatku se
podařilo zastavit.
Pokud by probíhalo vše jak má,
tak by město Znojmo již před rokem
odstoupilo, vrátilo novému majiteli
částku původní kupní ceny a dostalo
by pozemek zpět. Háček byl v tom, že
pozemky byly v zástavě a vrácení pozemků by tak bylo pro město Znojmo
významně rizikovější a potenciálně

nákladnější. I tak jsem už loni byl pro
odstoupení, v případě tohoto pozemku
to riziko za to stálo.
Po více než roce však město Znojmo rozhodnutím na mimořádném
jednání zastupitelstva definitivně
od smlouvy odstoupilo a pozemky se
tak vrátí do jeho vlastnictví! Bylo zjištěno, že pozemky již nejsou zastaveny
a odpadl hlavní argument proti odstoupení od smlouvy. Město také hned
podniklo kroky, aby nyní již fakticky
bývalý majitel vrácení nezhatil. Jsem
rád, že pirátské upozornění na bezdůvodnou žádost o prodloužení smlouvy
a následně její zamítnutí přineslo nakonec navrácení pozemků do majetku
města Znojma.

Pavel Nevrkla,

člen ZMZ (Piráti)

„Příležitost pro
osoby se zdravotním
postižením“

Městský úřad Znojmo
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT/KA ODBORU SPRÁVNÍHO
oddělení registru vozidel
a registru řidičů
PP na dobu neurčitou, 9. plat. třída
Předpokládaný nástup: červen 2021
KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY:
VŠ nebo vyšší odborné vzdělání se zaměřením na veřejnou správu,
technický, popř. ekonomický směr.
POŽADAVKY NA UCHAZEČE:
orientace v právních předpisech, dobrá znalost práce na PC, výborné
organizační a komunikační schopnosti, psychická odolnost vůči zátěži
a stresu a další.
VÝHODOU:
praxe ve veřejné správě, absolvování kurzů, školení, seminářů či jiného
dalšího vzdělávání v oblastech výše požadovaných činností a rozvoje
osobnosti, znalost softwaru GINIS, řidičský průkaz sk. B.
Lhůta pro podání přihlášek je do 12.00 hod. dne 30. 4. 2021.
K přihlášce je nutno připojit strukturovaný životopis, výpis z evidence
Rejstříku trestů, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání a další.
Více informací na webu města www.znojmocity.cz

Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků

Na trhu působíme již 30 let a jsme významným zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením.

Přidáte se k nám?
Nabízíme:
• pracovní poměr s možností zkrácených úvazků (10, 15 nebo 20 hodin týdně)
• pravidelnou mzdu a zajímavé bonusy
• nenáročnou práci a zaučení, nepotřebujete žádné zkušenosti
• roznos v místě bydliště, distribuční vozík a závoz materiálů na vámi
požadovanou adresu

Práce je vhodná pro osoby se zdravotním postižením,
dokážeme se přizpůsobit specifickým potřebám a nabídnout
veškeré sociální jistoty.
O případný invalidní důchod nepřijdete.

800 800 882
nebo napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
Více informací na www.distribucni.cz
Zavolejte bezplatně na tel.
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Práce mluvčí je vždycky týmová
ještě není používání
sociálních sítí pravidlem, i když se to
zlepšuje. Někde se
politici stále bojí
a město pak neví,
jak komunikaci
s veřejností uchopit.
Nicméně sociální
sítě určitě pomáhají. Jsou na nich lidé,
tak na nich musí být
i úřad. A jsem ráda,
že jsou na nich i politici, protože oni
jsou ti volení, oni by
měli s občany komunikovat.

Na radnici nastoupila v pouhých
24 letech. Za necelých 9 let si vybudovala pevnou pozici vždy perfektně
připravené profesionálky. Vzory neměla, ale velkou inspirací jí byla práce zpravodajské redakce České televize a jejich nová média. Věčný proces
vzdělávání se u dnes již bývalé mluvčí
města Znojma Zuzany Pastrňákové
nezastaví ani po odchodu z radnice.
Své zkušenosti podpořené vynikající
jazykovou vybaveností nyní zúročí
v soukromém sektoru. Než definitivně zavřela dveře své kanceláře,
poskytla o své práci mluvčí jediný
rozhovor Znojemským LISTŮM, které
roky spoluvytvářela.
V čem je práce mluvčí na městském
úřadě jiná než práce běžného úředníka?
Určitě je výrazně jiná v tom, že
umožňuje daleko více kreativity. Je sice
taky do určité míry svázaná „úředním
šimlem“, přesněji tedy zákony, ale zároveň umožňuje realizovat vlastní vize
a nápady. Samozřejmě pro ně musí
získat podporu. Není to tedy klasická
úřednická pozice, ba naopak. Ovlivňují vás ale jiné faktory, se kterými musí
mluvčí počítat. Musí být hodně opatrná v tom, co řekne na veřejnosti. Každý
mluvčí reprezentuje nějakou instituci.
Tedy ani ne sebe, starostu nebo místostarostu, ale celou instituci. Na její
osobní názor se nikdo neptá. Někdy
je hrozně těžké udržet si odstup, protože člověk by rád vnesl do některých
situací svoje myšlenky, což je každému
z nás přirozené, ale na této pozici to
prostě nejde. Svůj názor jsem ale mohla vždy ventilovat směrem k vedení,
ke kolegům, když se něco vytvářelo
a budovalo. Tam byl pokaždé prostor
pro moji kreativitu. Ale výsledek byl
vždy to, co charakterizovalo město,
instituci. Ne mluvčí.
Na jakých projektech konkrétně jste
se podílela?
Když pominu veškou spolupráci
s Rakouskem, tak to byl v roce 2016
můj srdcový projekt 790 let povýšení
Znojma na královské město. Z toho
vzniknul i výběh na radniční věž Extreme 790. Z těch posledních akcí je
to v květnu 2019 Snídaně bez hranic –
15 let od vstupu Česka do EU a v tom
samém roce oslavy Znojemské sametové. Vždy jsem pro svoje nápady musela získat kolegy, společně jsme je pak
rozvíjeli. Výsledkem pak byla týmová
práce. Měli jsme toho pro veřejnost
hodně připraveného i v minulém roce,
třeba velkou oslavu 300 let znojemského pivovaru, ale všechno zrušil covid.

 Ing. Zuzana Pastrňáková. 

Na druhou stranu jsem si vyzkoušela
práci v krizové situaci.
Jak vypadala spolupráce s vedoucími
jednotlivých odborů?
Je to vždycky o vztazích, jejich
budování a o komunikaci. Přistupovali jsme k sobě profesionálně a lidsky. Musela jsem si ale důvěru u nich
postupně vybudovat. Vždycky jsem
za spolupráci každému z nich děkovala. A to i před vedením, které mělo
někdy pocit, že stačí říct jen mně a je
hotovo, ale já jsem často potřebovala
ke splnění nějakého zadání spolupráci
dalších kolegů na úřadě. Měla jsem
na ně velké štěstí. Na úřadě pracují
schopní lidé s velkým srdcem, kterých
si velmi vážím a poděkováním jim veřejně jsem chtěla říct, že bez nich by to
prostě nešlo. To, jaké jméno má mezi
lidmi radnice, není zásluha mluvčí, ale
je to velká týmová práce mnoha lidí.
Pomáhají mluvčí sociální sítě?
Je to dvousečná zbraň (smích).
Za mě osobně, která jsem od začátku
chtěla sociální sítě na úřadě budovat, jsem moc ráda, že do toho šlo
postupně i vedení města. V počátku
nám pomáhal externista, ale postupně
přešla práce na mě a kolegyně. Měla
jsem štěstí, že mi vedení důvěřovalo
a podpořilo mě, když jsem třeba přišla s tím, že budeme dávat informace
na Facebook. Ale také to nebylo hned.
Jsem za tu důvěru velmi vděčná, protože na mnoha městských úřadech

Někdy znojemští
politici přes sociální sítě komunikovali hodně rychle…
To byly počáteční „porodní bolesti“
(smích). Byla jsem
Foto: Archiv ZL ráda, že mají své
účty, kde prezentovali své názory, myšlenky a nápady.
Na druhou stranu se z profilů pana
starosty nebo místostarosty naučili
čerpat novináři a druhý den se vše
objevilo v novinách. Jenže od nápadu ke konečnému výsledku je často
velmi dlouhý proces, někdy celé roky.
A z těch účtů politiků měli novináři
i lidé někdy dojem, že bude vše hotové
za pár týdnů. Když se tak nestalo, zlobili se. Proto jsem zpočátku nadšení
našich politiků zveřejnit, byť dobrý
nápad, mírnila. Dnes zveřejňují vize,
které už prošly nějaký schvalovacím
procesem, informace jsou přesnější,
a tak i bližší realizaci.
Součástí vaší práce byly i výstupy
před kamerou. Bez čtecího zařízení.
To není jednoduchá disciplína. Chodila jste na rétoriku?
Neměla jsem speciální kurz rétoriky, ale absolvovala jsem několik školení pro mluvčí, kde jsem se učila, jak
vystupovat před kamerou a jak mluvit.
Už mám své postupy a vím, že mluvím
moc rychle a před kamerou se musím
výrazně zpomalovat. To mi dělá problém stále (smích). Už vím, na která
slova si musím dát pozor, u kterých
„polykám“ koncovky. Než vyjdu s nějakým prohlášením, písemným i mluveným, vždy si čtu celý text nahlas.
Hodně mi pomohla před kamerou
práce na Novinkách ze Znojma, které
jsme začali vloni natáčet. Tam jsem
v reálu viděla svoji gestikulaci i to, že
i když jsem si myslela, jak moc pomalu

mluvím, na videu bylo vidět, že je to
pořád kulomet (smích).
A jak hodnotíte spolupráci se sedmou velmocí?
Jako velmi dobrou. Zastávám
na ni úplně opačný názor, než má
pan prezident. Novinářům v drtivé
většině nejde o to někoho poškodit.
Potřebují informace, aby je mohli
předat dál. A to, že se občas zeptají
tak, že se to někomu nelíbí, to je jejich
práce. Možná bych se v jejich situaci
ptala stejně. Pro nás mluvčí i pro politiky je to zpráva, že se musíme naučit
na jejich otázky odpovědět, vysvětlit
své odpovědi, obhájit se. Na tom není
nic špatného. Moje osobní přání je,
abychom se učili kritickému myšlení.
Abychom přijmuli fakt, že mám-li
jiný názor než druhý člověk, je to
zcela přirozené a musíme se spolu
i přesto naučit komunikovat a respektovat se.
Vzpomenete si na nějaký svůj mluvený „kotrmelec“?
To určitě (smích). Od přeřeků až
po psaná slova v mailech, která mi
automaticky měnil Outlook na nesmyslné výrazy. Pamatuji si, že když jsme
natáčeli Novinky ze Znojma u Expozice pivovarnictví, mluvím na kameru
s tím, že plynule vstoupím do expozice. Mluvím, beru za kliku… a dveře se
ani nepohnuly. Prostě zavřeno. Takže
z toho vznikl takový typický silvestrovský kousek. A točili jsme znovu.
Jinak na rozmluvení necvičím jazykolamy, ale říkám si nahlas úvodní věty,
kterými zahajuji. Funguje mi, když
u toho chodím, takže jsem dost často
pochodovala po kanceláři. Ale i tak se
mi stal „kotrmelec“, dokonce na hřbitově u pietního aktu k 8. květnu. Tyto
akty mluvčí vždy vede. Speciálně toho
8. května se navíc sejde hodně lidí,
zástupců města, přijedou z ambasády.
Vždycky jsem ráda připravená, a byť
je ten harmonogram prakticky stejný,
pokaždé si vše nahlas projdu, opakuji
celá jména všech účastníků. I těch, které notoricky znám. No, a jednou jsem
prostě podcenila přípravu. Stoupla
jsem si před mikrofon - a začala koktat!
Nebyla jsem schopna ze sebe vypravit
souvislou větu. A protože vždy den
před pietním aktem 8. května býval
u radnice festival Jarovín Rosé, kde se
popíjí víno, po tom mém koktavém
úvodu za mnou přišel kolega, smál se
a povídá: „Tobě to dnes nějak nešlo, tys
přišla z Jarovínu až ráno, viď?“ A já tam
přitom vůbec nebyla, ani hlt vína jsem
nevypila (smích).

Ľuba Peterková
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Znojemské školy se mohou opřít o podporu města

Kolumbus #2 posílá školám milion korun
Do znojemských základních škol
míří další milionová finanční podpora od města Znojma, konkrétně prostřednictvím projektu Kolumbus #2,
který se zaměřuje na podporu vzdělávání v různých oblastech.

Kolumbus #2 funguje ve dvou rovinách – institucionální podpora a individuální podpora (stipendijní program),
přičemž základních škol na území města se týká ta institucionální. Více než
milion korun se tak přerozdělí školám

formou provozního příspěvku. Ty jej
využijí na projekty, které mají za cíl
například zlepšit podmínky pro vzdělávání a práci s nadanými žáky.
„Projekt Kolumbus #2 běží úspěšně už čtvrtým rokem. Záleží na školách, jak moc ho využijí. Možností je
hodně, ale první krok je zájem škol,
které si samy vytvoří smysluplné projekty, zažádají o podporu z Kolumba
#2 a poté je zrealizují. Projekty musí
vždy splňovat základní cíl, a tím je
podpora a rozvoj vzdělávání,“ vysvětluje místostarosta Znojma Jan Grois.
Letos si žádost o podporu z projektu Kolumbus #2 podaly všechny
základní školy. Celkem mezi ně město rozdělilo 1 081 000 korun. Některé
školy pořídí technickou podporu pro
výuku, jiné podpoří své žáky na sou-

těžích a olympiádách nebo použijí finance na zkvalitnění činností klubů
a kroužků.
KDE FINANCE POMÁHAJÍ
ZŠ náměstí Republiky pořídí různé pomůcky pro experimentální výuku
a experimentální sady (chemické pomůcky, pro robotiku aj.).
ZŠ Václavské náměstí využije finance ve více oblastech – pro rozvoj
výuky v oblasti umění a kultura, pro
podporu matematického a přírodovědného nadání, na zkvalitnění výuky
digitální gramotnosti žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí aj.
Na inovativní formy vzdělávání,
nákup výukového softwaru a e-learningových kurzů a pořízení specifického materiálu pro výuku přírodo-

vědných předmětů se zaměřila ve svém
projektu ZŠ JUDr. Josefa Mareše.
Na ZŠ Pražská využijí finance
na odměnu pro vedoucí klubu nadaných dětí a zájmových útvarů (Přírodní vědy v pokusech, Základy konstruování s 3D tiskem) a na pořízení
pomůcek pro jejich potřeby.
ZŠ Prokopa Diviše vynaloží částku
pro klub nadaných dětí (pořízení pomůcek pro výuku), na podporu a rozvoj uměleckého talentu (netradiční
hudební nástroje aj.) a na prvky pro
venkovní tělocvičnu.
ZŠ Mládeže pořídí nadstandartní
didaktické pomůcky a zařízení neinvestičního charakteru, didaktický
materiál na přípravu soutěží a učební
pomůcky a materiál pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin.
pm

Chtějí zvýšit kvalitu distanční a smíšené výuky.
Zapojí se do pilotního projektu
Znojemské základní školy se zapojí do pilotního projektu s názvem
Standard distančního a smíšeného
vzdělávání. Jeho primárním cílem
je zvýšení kvality tohoto typu vzdělávání.
Během dvou měsíců se uskuteční
šest setkání pedagogů s odborným
lektorem. Předmětem školení bude
seznámení s potřebnou technikou,
s možnými komunikačními platformami vhodnými pro výuku a následné
testování nejen ryze distanční online
výuky, ale i výuky smíšené (část žáků
je přítomna ve škole a část je doma).
„Zjistíme, kde existují ve školách
mezery, jak lze zlepšit podmínky pro
žáky i učitele tak, aby nejenom v těchto
časech probíhala kvalitní výuka, i když
touto alternativní formou. Po ukončení pilotního projektu vyhodnotíme
přínos pro výuku a na základě zkušeností z provozu stanovíme počet zařízení na jednotlivých školách. Budeme
také řešit finanční zdroje na jejich pořízení,“ říká místostarosta Jan Grois,
který má školství v gesci.
FINANČNÍ NÁKLADY
Na realizaci projektu Standard
distančního a smíšeného vzdělává-

ní spolupracuje město se společností
AV MEDIA SYSTEMS, a.s., která se
dlouhodobě zabývá dodávkou technologických řešení pro pořadatele
konferencí, kongresů a podobných
akcí.
Projekt odstartoval 12. dubna
a potrvá do 11. června 2021. Prvním
krokem bylo pořízení potřebného
technického zařízení pro šest základních škol (PTZ kamera, soundbar, displej LCD a mobilní stojan). Pořizovací
cena jedné kompletní sestavy se pohybuje kolem 104 tisíc korun – o tuto
částku tak budou navýšeny provozní
příspěvky škol pro rok 2021. Celkové
náklady na pilotní projekt jsou ve výši
téměř 656 tisíc korun. Kromě navýšení
provozního příspěvku školám jsou
v částce započítány i náklady na lektorské služby.
PRŮBĚH DISTANČNÍ
A SMÍŠENÉ VÝUKY
Vyučující svůj počítač či notebook
jednoduše připojí do připraveného
setu a ihned bude moci zahájit výuku,
jak je běžně zvyklý. Ke komunikaci se
žáky doma se využívají komunikační
platformy – MS Teams, Google Meet,
CISCO Webex či Zoom. S pomocí

 Systém online výuky na Základní škole JUDr. Josefa Mareše představila ředitelka školy
Eva Hubatková na jaře minulého roku Janu Groisovi a vedoucí školského odboru Denise
Krátké. 
Foto: Archiv ZL

interaktivní tabule, softwaru a používaných aktivit lze jednoduše zapojit
žáky ve třídě i doma. Žáci na svých

počítačích doma vidí sdílené materiály, navzájem se slyší a mohou na sebe
normálně reagovat. 
pm, lp
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Pomocnou ruku podává radnice také rodinám

Posedmé poskytnou
Charita a Znojmo
pomáhají s domácím dětem bezplatně obědy
vzdělávání dětí
Prostře dnic t vím
projektu Podpora
vzdělávání v domácím prostředí zajišťují
od 1. dubna 2021 společně město Znojmo
s Oblastní charitou
Znojmo pomoc rodinám s domácí výukou
jejich dětí.
Pomoc je zaměřena na děti, které mají
problémy se zvládáním
distanční výuky. „Pokud
znáte dítě, které potřebuje pomoc se školní
přípravou, neváhejte
nás kontaktovat,“ nabádá veřejnost Evžen Adámek, ředitel Oblastní
charity Znojmo. Pomoc
spočívá v pravidelných
návštěvách v rodinách
a v řešení problémů
s domácí školní přípravou. Znojemská charita
už teď pomáhá několika  V současné situaci není proces učení pro děti, rodiče, ale
Ilustr. foto.: Archiv OCH Znojmo
desítkám rodin a jejich ani pedagogy snadný. 
počet se každým dnem
zvyšuje. Vedení města Znojma se probíhat návštěvy v rodinách jednou
proto rozhodlo tyto aktivity podpořit až třikrát týdně. Rodičům se nabízí
dotací v hodnotě 462 tisíc korun, která nácvik postupů práce s dítětem podle
pokryje mzdové a provozní náklady instrukcí pedagogů, poskytnutí podna rozšíření služby charity.
pory pro přiměřené vzdělávání dětí,
„Většině dětí distanční výuka procvičení učiva, pomoc při organinevyhovuje. Jejich školní prospěch zaci dne, při získání školních potřeb
se zhoršil, někteří nemají dostatečné a vybavení, při zajištění internetovétechnické vybavení, jiní zase z růz- ho připojení, poskytování kontaktů
ných důvodů nedostatečnou podporu na jiné pomáhající instituce. Pomoc
v rámci rodiny. A těm všem bychom je poskytována rodinám zcela zdarrádi nabídli pomocnou ruku,“ říká ma a jde o dobrovolnou aktivitu. Zámístostarosta Znojma Jan Grois.
sadní pro úspěch je ale zapojení celé
rodiny.
POMOC JE POSKYTOVÁNA
ZDARMA
BUDOUCNOST SE UKÁŽE
V rámci projektu Podpora vzdě„Projekt bude zatím realizován
lávání v domácím prostředí budou do konce roku 2021, po jeho vyhodnocení zvážíme, zda budeme pokračovat s touto podporou i v dalším
Více informací podá
roce,“ říká Grois a dodává: „Moc děRadka Růžičková
kuji za aktivní přístup pracovníků
tel. 604 294 189,
znojemské charity, kteří do projektu
rodinnyasistent@znojmo.charita.cz,
vkládají své bohaté zkušenosti. Věřím,
Oblastní charita Znojmo,
že se nám společně podaří velké části
Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo.
dětí pomoci.“ 
kj, lp

Osm znojemských mateřských
a základních škol se ve školním roce
2021/2022 zapojí do projektu Poskytování bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji.
Cílem je zajistit dětem z rodin
v hmotné nouzi pravidelnou kvalitní
stravu ve školních jídelnách a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.
Znojemské školy se do projektu pravidelně zapojují a každým rokem také
stoupá počet dětí, kterým je podpora
poskytnuta. V minulých letech už bylo

pomoženo desítkám dětí ze sociálně
a ekonomicky slabých rodin. Kromě
primárního cíle nasytit tyto děti sleduje projekt i cíle sekundární – zvýšit
jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání, účast na odpoledních zájmových aktivitách a jejich
celková integrace do společnosti. Městu jako zřizovateli škol a ani školám
samotným nevzniká žádná finanční
zátěž. Výdaje projektu jsou hrazeny
z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a z prostředků státního
rozpočtu. 
kj

Zápisy do mateřských škol online
Zápisy dětí do mateřských škol
proběhnou bez osobní přítomnosti
dětí i rodičů. Žádost o přijetí je nutno poslat příslušné školce od 3. do 6.
května 2021! K zápisu dojde 6. května.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku
školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky
dítěte je předškolní vzdělávání povinné.
Děti budou přijímány do mateřských škol na základě předem zveřejněných kritérií. Spádové obvody

jednotlivých mateřských škol najdou
rodiče na stránkách www.znojmocity.cz
(odbor školství, kultury a památkové
péče, právní předpisy). Žádosti o přijetí
do mateřské školy získáte na https://
mszapis.muznojmo.cz/.
Bližší informace k zápisu jsou
na webových stránkách jednotlivých
mateřských škol. V případě více informací k vyplnění žádosti jsou k dispozici (Po–Pá, 8.00–18.00): Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz,
+420 777 562 996, a Denisa Krátká, denisa.kratka@muznojmo.cz,
+420 739 389 015. 
lp
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Za práci s mládeží
získal Robert Knebl
významné ocenění
Robert Knebl z Oblastní charity
Znojmo získal do své „sbírky“ další
z řady významných ocenění za svoji práci s mládeží. Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR mu aktuálně udělilo cenu Gratias – Sociální pracovník
roku za rok 2021.

 Robert Knebl. 

Robert Knebl pracuje jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež Klub Coolna ve Znojmě. Práci
s mladou generací se profesně věnuje
více než dvacet let. Mimo jiného je také
spoluzakladatel K-centra ve Znojmě,
iniciátor a zakladatel Maringotky – prodloužené ruky streetworku, spoluautor
skateparku v Bystřici nad Pernštejnem,
metodik, lektor či konzultant v oboru nízkoprahových sociálních služeb.
Ke svému ocenění říká: „Pociťoval jsem
radost i za nominaci. Samotné ocenění
pro mě znamená obrovskou poctu a cítím vděčnost. Je to pro mě potvrzení

toho, že jsem díky svým zkušenostem
v oboru mohl pomoci mnoha lidem
a mohl realizovat užitečné projekty,
které dávají smysl nejen mně a klientům. Těší mě, že si toho všimli i lidé,
kteří jsou kompetentní ocenit hodnotu
a význam poskytovaných služeb a mého
přístupu. Naplňuje mě
pocit radosti, smysluplnosti, že to někdo
v životě vidí a mohu
uskutečňovat své životní poslání pomáhat
lidem.“
Robert Knebl byl
za svoji práci oceněn
již několikrát a patří
v oboru mezi absolutní
špičku v České republice. Na svém kontě má
například tato ocenění:
výroční cenu Časovaná
Foto: Archiv ZL bota Osobnost roku,
Národní cenu Pečovatel roku – kategorie Sociální pracovník,
Cenu města Znojma 2020 a ve stejném
roce byl uveden do Knihy českých rekordů s titulem Nejvíce oceňovaný pracovník v sociálních službách. Podílel se
také na mnoha týmových akcích, které
byly kladně hodnoceny laickou i odbornou veřejností. „Velmi si vážíme toho, že
máme v týmu takové kolegy a odborníky, jako je právě pan Robert Knebl,“
uvedl Oldřich Haičman, ředitel Diecézní
charity Brno, ve které sociální pracovník
působí už čtrnáct let. S Robertem Kneblem připravujeme obsáhlý rozhovor.lp,
zdroj: DCH Brno

Prvňáci se zapsali
stejně jako vloni
Stejně jako vloni, i letos proběhly
zápisy do 1. tříd základních škol bez
dětí a bez rodičů.
S ohledem na trvající protiepidemická opatření byly zápisy do znojemských
základních škol už podruhé s elektronickou podporou. Největší zájem měli
rodiče o Základní školu JUDr. J. Mareše, která obdržela 110 přihlášek,
následovala škola na ul. Mládeže (87)
a přes 70 přihlášek evidují školy Pražská
a P. Diviše. O zápis do znojemských škol

projevilo zájem i 63 dětí z jiných obcí.
Dvanáct prvňáčků nastoupí od září
do třídy s prvky Montessori na základní školu v Příměticích. Počet přihlášek
se v tomto roce zastavil na čísle 480.
„Přičemž by povinnou školní docházku
mělo na podzim zahájit téměř 424 dětí.
Kolik dětí ale ve školním roce 2021/2022
do prvních tříd skutečně nastoupí, bude
jasné až 1. září,“ uvedl místostarosta
Jan Grois, který všem za hladký průběh
zápisů poděkoval. 
kj, lp
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Vyšší finanční odměna
dárcům plazmy
Odebraná plazma slouží pro potřeby
pacientům znojemské nemocnice.
Nemocnice Znojmo nabízí dárcům krevní plazmy od dubna vyšší
částku 700 Kč za každý odběr. Odebraná plazma slouží primárně pro
potřeby pacientů nemocnice.
Dárcem může být každý ve věku
18–65 let (první odběr do 60 let)
s minimální hmotností 50 kg, netrpící chronickým nebo psychiatrickým onemocněním. Samotný
odběr plazmy není bolestivý a trvá
asi 60 minut. Celková doba, kterou
stráví dárce na transfuzním oddělení,
je 90–120 minut při odběru plazmy.
Četnost odběru je jednou za 14 dní.
Maximálně je možné odebrat od jednoho dárce 25 litrů plazmy za rok.
Odběrové dny jsou pondělí a čtvrtek
(7.00–14.00), pátek (7.00–12.00).
Na Hematologicko-transfuzním
oddělení získávají krevní plazmu jednak jako složku při zpracování odběru plné krve, jednak při takzvaném
aferetickém odběru (plazmaferéze),
při kterém se dárci odebere pouze plazma a ostatní součásti krve se
vrací zpátky do krevního oběhu spolu s fyziologickým roztokem, který
doplní odebraný objem. „Plazmu je

možné použít po testování k léčbě buď
přímo, nebo po zpracování formou
tzv. krevního derivátu, tedy léku vyrobeného z krevní plazmy,“ vysvětlil
primář Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Znojmo Jan
Simonides.
Krevní plazma se podává pacientům s velkým krvácením například
u velkých operací (umělý kloub, operace nádorů, zlomenin), krvácení po porodu. Nutná je i pro pacienty v rámci
předoperační přípravy u stavů, kde je
porušené srážení krve z nejrůznějších
důvodů.
Krevní deriváty dostávají pacienti s poruchou imunity, kterým chybí
např. imunoglobuliny (protilátky).
Dále pacienti, kteří trpí vrozenou krvácivou chorobou (např. hemofilií).
Každý pacient prožívá svůj osobní příběh a každý z nich oceňuje nasazení
dárců. „Jménem vedení města Znojma
vyjadřuji i já podporu výzvě a motivaci
nemocnice k dárcovství krve a krevní
plazmy a děkuji předem všem, kteří
se pro dárcovství rozhodnou,“ uvedl
místostarosta Znojma a lékař v jedné
osobě Pavel Jajtner. 
lp

Senioři 65+ se mohou
registrovat k očkování
Zájemci o očkování z řad seniorů 65+ se mohou již od 14. dubna registrovat přes webový portál
crs.uzis.cz.
Každý, kdo se naočkuje, chrání hlavně sebe, ale pomáhá také ochránit ty,
kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu,
nízkému věku nebo jiným objektivním
důvodům učinit nemohou.
Těm, kteří si s registrací přes web
neporadí a kteří se nemohou s touto
prosbou obrátit na své příbuzné nebo
známé, opět ráda pomůže znojemská
radnice prostřednictvím speciálních infolinek, které obsluhují pracovníci odboru sociálního. Volat je možné v pracovní
dny od 8.00 do 16.00 hodin na telefonní
čísla 733 781 612 a 733 781 614. Při pomoci s registrací prosíme, aby si senioři
nachystali občanský průkaz a kartičku
pojištěnce.

S dotazy je možné obrátit
se na celostátní linku 1221
nebo krajskou linku 800 129 921.

Pokud mají zájem o registraci
i senioři, kteří se mohli registrovat už
v takříkajíc předchozích vlnách, ale zatím tak neučinili, mohou se samozřejmě
registrovat nyní také. Prosíme, aby lidé,
kterých se momentálně očkování netýká, tyto infolinky zbytečně nezahlcovali.
Pro další informace sledujte webové stránky www.opatreniznojmo.cz,
které radnice průběžně aktualizuje.
Ve Znojmě se očkovací místo nachází
na ulici Dvořákově ve sportovní hale
v blízkosti zimního stadionu. Za plného
provozu se tu může naočkovat až 500
osob za den, a to v závislosti na dostupnosti vakcín. 
kj
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Studenti z Přímky
SVŠE: Nové možnosti
podpořili lidská práva
Účastnit se mimoškolních aktivit
a soutěží v této nelehké době je náročné. Studenti ze znojemské střední
školy na Přímětické ulici to i přesto
zvládli bravurně, když uspěli v celorepublikové soutěži Vlajka pro Tibet.

Šlo o již 7. ročník soutěže zaměřené na dodržování a podporu lidských práv v Tibetu, který je okupován
Čínou. Soutěž se skládala z výtvarné
a literární části a probíhala v několika kategoriích. Zapojilo se šestnáct
škol. Elektronicky přišlo 114 výtvarných a literárních příspěvků, ze kterých odborná komise vybrala vítězné
práce. Mezi středními školami byli

studenti ze znojemské Přímky jasnými
favority.
Literární soutěž Vlajka pro Tibet
vyhrála Adéla Bohdanská, studentka
4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Napsala velmi zajímavou úvahu
s názvem Totalita. Skvělé
třetí místo za svůj smyšlený
autobiografický příběh Já
Tibeťan získal Vojtěch Bílek
ze 3. ročníku oboru Cestovní ruch. Eliška Pitrová
z 2. ročníku oboru Cestovní
ruch zaslala dvě práce, vyprávění a báseň o totalitě.
Do finále se ale neprobojovala.
Ve výtvarné části vyhrály s obrazem Oheň
(na snímku) studentky
2. ročníku oboru Kadeřník Adéla Uhlíková, Martina Sedláčková, Michaela
Medrická a Adéla Smižňanská. Za Tibetskou bohyni
získala Natalie Kredatusová, studentka 1. ročníku
oboru Sociální činnost,
druhé místo. Do výtvarné
části soutěže se také zapojila Anna Ďurišová z oboru Kadeřník. Její obrázek
Sebeupálení na protest proti okupaci
byl tematicky velmi silný. Ve finále
však neuspěla. Všem studentům blahopřejeme. Škola následně uspořádá
komorní výstavu prací všech soutěžících. Zájemci ji pak mohou navštívit alespoň virtuálně na webu školy
www.sousoszn.cz. 
KK, lp

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo je součástí skupiny vysokých škol, jejichž cílem je umožnit
vysokoškolské studium napříč Českou
republikou a zároveň napříč většímu
spektru studijních programů.
Prestižní pražská soukromá Vysoká
škola Hotelová (VŠH) se rozhodla rozšířit své působení a od akademického roku
2021/22 se na ní budou moci vzdělávat
i studenti ze Znojma. Zájemci o kombinované studium se mohou zapsat
do jedinečného studijního programu –
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing,
a to v bakalářském i magisterském stupni
studia. Unikátnost studijního programu
spočívá v tom, že je to jediný akreditovaný program v ČR, kde se může student
specializovat na studium hotelnictví
a lázeňství, cestovního ruchu nebo marketingu ve službách. Za více než 20letou
historii si VŠH vybudovala širokou síť
partnerů, díky kterým mohou studenti
už při studiu pracovat v luxusních hotelech, renomovaných marketingových
a PR společnostech nebo v cestovních

agenturách. I díky tomu mají čerství
absolventi VŠH velké uplatnění na trhu
práce.
Na rozhodnutí VŠH rozšířit své
působení nic nezměnila ani přetrvávající pandemie Covid-19. Několik
studií ukazuje, že obnova globálního
turismu by měla začít v druhé polovině roku 2021 a relativně rychle by
se měl vrátit do předkrizových let.
S podobnými odhady souhlasí i generální ředitelka Aquapalace Praha
a vyučující katedry hotelnictví VŠH
Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA.
Právě z těchto důvodů se očekává, že
poptávka po lidech z oboru bude mít
stoupající charakter a VŠH má za cíl
tuto poptávku pokrýt.
V případě, že Váš nabídka studia
na VŠH zaujala, více informací naleznete na www.vsh.cz, případně napište
na studijni@vsh.cz, kde Vám rádi naši
kolegové poskytnou více informací.
Styčnou osobou na SVŠE Znojmo je
Mgr. Jana Mlynáriková (mlynarikova.
jana@svse.cz). 
D. Melas

ENDY

Soutěž
Zemědělský opravář
Znojemská Střední odborná škola na Dvořákově ulici pořádala 3. ročník soutěže Zemědělský opravář, a to
v online prostoru.
Do soutěže se přihlásilo sedmnáct
žáků z pěti škol Jihomoravského kraje.
Soutěž probíhala formou online testu
v časovém limitu. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš Redek z Obchodní
akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou. Na 2. místě se
umístil Jiří Pikola z pořadatelské znojemské střední školy a na 3. místě Marek
Sedláček ze střední školy v Boskovicích.
„Jsem rád, že školy projevily zájem
i o náhradní řešení soutěže. Blahopřeji

vítězům a děkuji všem soutěžícím,
vedení škol, učitelům a partnerům
soutěže. Doufám, že příští 4. ročník se
už bude konat jako v předešlých letech
a setkáme se osobně,“ uvedl ředitel
školy na Dvořákově Josef Brouček.
Soutěž se uskutečnila za podpory
předsedy představenstva Agrární komory Znojmo Milana Ptáčka a ředitelky Okresní hospodářské komory
Znojmo Marie Jílkové, která poskytla
poháry pro vítěze. Soutěž sledovali
nejen ředitelé a pedagogové zúčastněných škol, ale i zástupci Krajského
úřadu Jihomoravského kraje.

lp, zdroj: M. Krutišová

Plemeno: labrador | Věk: 10 let
Endy je pohodový starší pejsek. Je velmi umazlený, miluje lidi, vycházky
a také je velmi čistotný. Doporučujeme Endyho do rodiny s většími dětmi,
a to raději jako psího jedináčka, kde bude milován a lásku mnohonásobně
vrátí. Nejlépe do rodinnému domu s dvorkem nebo zahradou.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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ADRA hledá Čínská medicína nejsou virgule
Už ti bylo 18 let a chceš pomáhat
dětem?
Staň se kamarádem školáka a věnuj
1 až 2 hodiny týdně dítěti, které potřebuje parťáka pro trávení volného času.
Nebo věnuj čas předškolákovi a pomoz
mu rozvíjet dovednosti, které potřebuje
pro úspěšný start v 1. třídě. Zájemci
získají více informací na eva.meiringerova@adra.cz, tel: 734 171 306. 
lp

Vláček se chystá
na sezonu
Pokud to situace dovolí, vrátí se
začátkem května do ulic Znojma turistický kolový vláček. Bude jezdit
pětkrát denně dle vlastního jízdního
řádu.

Lidé mohou nastoupit do vlaku
na kterékoli zastávce. Ty jsou následující: Městská plovárna Louka – Loucký
klášter, Přehrada – údolí Dyje, Kostel sv.
Mikuláše, Ulice Přemyslovců, Městské
lázně, Mariánské náměstí, Masarykovo
náměstí, ulice Milady Horákové. Jízdu
doprovází i výklad o městě Znojmě.
Základní cena okružní jízdy je 100 korun. Pro studenty, děti a ZTP jsou jízdenky cenově zvýhodněné, stejně tak pro
rodiny s dětmi. Turistickým skupinám
se vyplatí předem sjednané mimořádné
jízdy vlaku, kdy je nutná rezervace minimálně 24 hodin před uskutečněním jízdy
(na www.zds-psota.cz). Vláček je bezbariérový, svezou se tak i lidé s invalidním
vozíkem nebo rodiny s kočárky. 
pm

Nová vína
VOC ZNOJMO
VOC Znojmo zatřídilo 42 nových
vín originální certifikace, která současně
ponesou označení CHOP (chráněné
označení původu). Celkem 44 přihlášených vzorků, které na zatřiďování vín
posoudila hodnotící komise vinařů,
svědčí o skutečně vydařeném ročníku.
Součástí hodnocení byla i prestižní Královská řada VOC Znojmo, do níž byla
zařazena dvě vína ze tří přihlášených. lp

Hned v úvodu rozhovoru s Evou Tománkovou,
vystudovanou terapeutkou
tradiční čínské medicíny
(dále jen TČM), chci předejít
mylné představě, že tento
obor je šarlatánstvím. TČM
má naopak velmi pevný
systém. „Nejsou to žádné
virgule,“ potvrzuje Eva Tománková, která se daným
oborem zabývá několik let,
ve kterých nabývala zkušenosti na školách v Česku
i na několika odborných
stážích v Číně. Po letech
práce na klinice TČM v Praze se rozhodla léčit i v rodném Znojmě.

„císař“ srdíčka oslabený,
mohou se projevovat různé
psychické problémy, přes
nespavost, úzkosti, deprese
apod. Pak je možné na něho
akupunkturou působit léčebně. Existují akupunkturní body v těle, kdy jejich stimulace může zbavit člověka
třeba strachu, který ho tíží,
nebo mu dodat odvahu pustit se do nových věcí.
Jak velký podíl má na uzdravení sám pacient?
Velký. Životní styl nebo
nemoc ho dovedla do bodu,
kdy se rozhodne pro řešení.
Byliny nebo akupunktura
dokážou pomoci, ať tomu
pacient věří, nebo nevěří.
Záleží ale na tom, zda se
chce jen léčit, nebo vyléčit.
Pokud pacient k terapii přistupuje pasivně, je taková
léčba dlouhodobě neudržitelná. Chce-li se vyléčit,
musí často změnit svoje návyky, způsob myšlení, stravování, více relaxovat apod.

Kde se v Česku studuje čínská medicína?
Existuje několik vzdělávacích institucí s různou
formou studia. Já si vybrala
studium na Institutu TČM
v Praze. Jedná se o komplexní pětileté studium pěti dovedností – fytoterapie, akupunktura, dietetika, qigong
a tuina. S těmito nástroji  Eva Tománková. 
Foto: Archiv ET
Mluvíte-li o stravě, nakolik
může terapeut s pacientem
pracovat. Jaký nástroj zvolí, záleží jed- už na začátku, že nemohu pacientovi s ní TČM pracuje?
Jsou různé přístupy k volbě ponak na finančních a časových možnos- z různých důvodů pomoci, řeknu to
travin. Co je vhodné pro jednoho, netech pacienta, ale i na jeho přístupu. narovinu.
musí být vhodné s ohledem na jeho
To znamená, zda je například ochoten
konstituci pro druhého. Jinak by se
změnit své návyky nebo je ochoten Kde byliny získáváte?
investovat například v časovém horiPřímo z Institutu TČM, který má mělo jíst na jaře více zeleniny, méně
zontu půl roku do nákupu čínských vlastní výrobnu v Hluboké nad Vlta- masa a jinak například v zimě, kdy
bylin. Byliny, se kterými čínská medi- vou. Byliny se dováží z Číny. U nás se bychom si masitých pokrmů měli nacína pracuje, mají prokazatelně léčivé klinicky testují, zda neobsahují her- opak dopřávat více. Všeobecně jsou ale
látky. Jejich účinek je i měřitelný, ale bicidy, pesticidy, těžké kovy a labora- dané určité principy, které by se měly
nejsou levné.
torně se prokazuje totožnost byliny. dodržovat. Přednost má teplá strava.
Tedy zda jde skutečně o žen-šen, a ne Hodně se kombinuje maso a zelenina.
Znamená to, že čínská medicína není například o kopřivu. Z ověřených bylin Maso a silné vývary jsou vnímány jako
pro každého?
se pak připravují bylinné směsi ve for- materie, která zahřeje a vyživí. Pokud
má vývar i léčit, přidávají se do něho
Pokud danou nemoc umí TČM mách tablet, granulí nebo odvarů.
medicinální houby nebo různé byliny.
léčit, vždy se dá najít řešení a nastavit
léčbu tak, aby se dříve nebo pozdě- S čím za vámi lidé nejčastěji přichá- Mléčné výrobky jsou totálně tabu, neboť zahleňují organismus.
ji dosáhlo vytouženého cíle. Záleží zejí?
na ochotě pacienta spolupracovat
To je různé, často se jedná o trávía také na jeho důvěře a otevřenosti cí, pohybové, kožní problémy, migrény Mezi vaše pacienty patří i „klasičtí“
k dané medicíně. V mé ordinaci mám nebo gynekologické obtíže, jako např. lékaři. Spolupracujete s nimi po prona zdi napsaný velkým písmem Hip- různé menstruační nepravidelnosti, fesní stránce?
Konzultačně ano. Klinika TČM,
pokratův citát: „Než začnete někoho výtoky, cysty, endometriózy nebo neléčit, zeptejte se ho, zda je ochoten plodnost. Často také řeším psychické kde stále pracuji, je i zaštítěna lékařem.
se vzdát věcí, kvůli kterým je nemoc- problémy jako různé úzkosti, lability Každých čtrnáct dní máme supervize, konzultujeme jednotlivé případy,
ný.“ Myslím, že tady léčba začíná, ale nebo nespavost.
bylinné směsi. I přes prokazatelné
v případě neochoty pacienta končí a je
léčebné úspěchy ale obecně dodnes
jedno, jak často bude docházet na aku- Jak se dá psychika léčit?
punkturu nebo kolikrát denně užívat
Třeba pomocí akupunktury. Ne- „klasičtí“ lékaři TČM nakloněni nebylinné odvary. Pokaždé je léčba in- chci, aby to znělo nějak mysteriózně, jsou. Existují výjimky. Většinou jde
dividuální záležitost a vždy se snažím ale čínská medicína vnímá organismus o lékaře, kteří mají za sebou osobní
vyjít vstříc a zvolit takovou léčbu, která jako schránku, ve které je každému zkušenost. Je zajímavé, že třetina mých
by byla ještě úspěšná a pro pacienta orgánu připisován jakýsi „císař“, který spolužáků ze studia TČM byli klasicky
finančně udržitelná. Pokud zjistím vládne každému orgánu. Je-li třeba vystudovaní lékaři.  Ľuba Peterková
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#MASTOZADAX: Čeká nás druhá jízda
úspěšného projektu na podporu podnikatelů
Projektem Znojmo Zadax už podruhé město Znojmo a Znojemská
Beseda podpoří v nové turistické sezoně místní podnikatele v cestovním
ruchu.
Loňská novinka #MASTOZADAX
tak jde i v tomto roce naproti znojemským podnikatelům. Obyvatelé města
i jeho návštěvníci opět získají za útratu v některém z místních podniků
vstup zadax (čili zdarma) na vybrané
památky jako podzemí, radniční věž,
Expozici pivovarnictví či prohlídku
města. Volné vstupy bude možné získat
od 1. června do 30. září.
„Už v minulém roce jsme mluvili
o tom, jak je právě pro Znojmo cestovní ruch důležitý. Jsme si vědomi,
že právě hoteliéři, restauratéři a další podnikatelé jsou závislí na turistické sezoně. Projekt Znojmo Zadax
v loňském roce úspešně přilákal tisíce návštěvníků, kteří pomohli znovu
restartovat služby spojené s cestovním
ruchem. Tito podnikatelé se bohužel opět dostali do situace, kdy musí
mít svůj provoz uzavřen nebo výrazně
omezen. Právě proto naše podpora
míří k nim,“ vysvětluje obnovení projektu Jakub Malačka, starosta města
Znojma.
A že má Znojmo opravdu co nabídnout, se můžete přesvědčit na webu
Znojemské Besedy už teď. Najdete
na něm tipy na výlety kam pěšky, kam

nám jde o to táhnout s podnikateli za jeden provaz. Na webu znojmozadax.cz
naleznete online formulář, ve kterém
stačí vyplnit potřebné údaje a odeslat.
Znojemská Beseda neplánuje žádné
omezení počtu vydaných poukazů. Projekt se opět vztahuje na ty, kteří mají
své sídlo podnikání nebo provozovnu
ve Znojmě,“ popisuje princip spolupráce František Koudela, ředitel Znojemské Besedy. Detailní podmínky najdou
zájemci na znojmozadax.cz

 Nová rozměrově menší podoba poukazů je praktičtější. 

na kole a kam na vodu nebo třeba
do přilehlého Národního parku Podyjí.
S PLNÝM BŘICHEM
NA PAMÁTKU DOJDETE
Postup pro získání volňáska na znojemské památky je tak jednoduchý, že
ho zvládne každý i po vydatné svíčkové
se šesti. Stačí udělat útratu v zapojeném podniku – v gastro provozu je
nejnižší hranice útraty 150 Kč, u ubytovatelů 1000 Kč a u ostatních služeb
200 Kč. Jde o celkovou částku na jedné

Podcasty Z.BESEDY
položí otázky na tělo
Znojemská Beseda připravuje
novinku – nejvymazlenější podcasty
Z.BESEDY. Pod názvem Z.BESEDY
bude vždy připravena půlhodinka
povídání se zajímavými hosty.
Poslechnete si nejen dobrodružné
příběhy osobností ze Znojma, ale také
se dozvíte více o přípravách kulturních akcí nebo dostanete tipy, kam
vyrazit. Čekají vás příběhy mladých
podnikatelů ze Znojma a informace
o zajímavých projektech.
Otevírá se tak nová cesta k informacím pro Znojmáky nebo pro ty, co
se o Znojmo zajímají. Těmi, kdo vás
u podcastů pravidelně přivítají, budou
Radek Bortlík nebo Karel Semotam,
kteří hostům budou pokládat otázky
takříkajíc přímo na tělo. A zeptají se

třeba na to, jak se organizuje průvod
na vinobraní, který čítá na 400 účastníků? Nebo kolik známých hereckých
osobností pochází ze Znojma? Jak se
připravuje Hudební festival Znojmo?
Nebo jak je možné, že se Znojmo
stává místem kavárenských povalečů?
A co je to vlastně podcast? Jednoduchá forma rozhovorů podobná
rozhlasovým pořadům. Je jen na vás,
jestli si záznam rozhovoru pustíte
v autě, při vaření nebo jen tak pro
poslech ve volném čase. Sledujte profil Z.BESEDY na Spotify, Podcasty
nebo na YouTube a čekejte, kterého
prvního hosta během dubna představíme. Vyhledat si můžete odkaz
na podcasty Z.BESEDY i přes stránky
www.znojemskabeseda.cz. 
KS, lp

Foto: L. Jíšová

účtence s ohledem na počet osob, kteří
útratu provedli. Pak už jen stačí vybrat
pamětihodnost a do pěti dní uplatnit
poukaz #MASTOZADAX.
KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?
Znojemští restauratéři, ubytovatelé a také poskytovatelé dalších služeb
spojených s cestovním ruchem. Akce
#MASTOZADAX je určena přesně
pro ně. Do projektu se můžou zapojit
od 1. května do 30. září, a tentokrát je
způsob registrace daleko snažší. „Opět

HLEDEJTE NÁLEPKU
#MASTOZADAX
Zapojení partneři kromě poukazů
dostanou také nálepku s logem projektu,
kterou umístí na svou provozovnu. Pak
už bude jen na návštěvnících, aby hledali
restauraci, kavárnu či hotel s označením
#MASTOZADAX. Kromě nálepek připravujeme také rozsáhlou propagační
kampaň. Hlavní část poběží na sociálních sítích, a to zejména na speciálním
instagramovém účtu Znojmo Zadax
a pod hashtagem #mastozadax. Počítá
se také s celorepublikovou propagací
v tištěných médiích, v rádiu a na billboardech na příjezdech do města.
Marketingová podpora ze strany Znojemské Besedy se ale nevztahuje pouze
na projekt samotný. Osobní konzultaci si může dohodnout každý zapojený
podnikatel prostřednictvím e-mailu
zadax@znojemskabeseda.cz. 
KS, lp

#MASTOZADAX získal Velkou
cenu cestovního ruchu
Projekt #MASTOZADAX si z Prahy přivezl ocenění. Na odborné konferenci Travelcon získal Velkou cenu
cestovního ruchu.
Znojmo zažilo v předchozím roce
navzdory pandemii jednu z nejsilnějších
turistických sezon. Za tímto úspěchem
stojí právě restart projekt #mastozadax,
který byl odborníky oceněn na dubnové
konferenci Travelcon. Za hodnocením
a soutěží stojí agentura COT group
a Czechtourism. „Je skvělé, když kromě
spokojených turistů slyšíme i pozitivní
zpětnou vazbu ze strany odborníků.
Máme z toho všichni obrovskou radost,“ říká Jakub Malačka, starosta města Znojma. „Jsme si vědomi, že nejde
jen o to vymyslet a zrealizovat takový
projekt, ale také ho dokázat naplnit.

A za tím stojí zejména podnikatelé
a návštěvníci, kteří svou návštěvou významně podpořili zapojené podniky.
Děkujeme všem,“ uvedl František Koudela, ředitel Znojemské Besedy, a dodal:
„Za projektem stojí skvělý tým Znojemské Besedy, kterého si velmi vážím.
Vždy jde o týmovou práci. Nestačí jen
skvělá myšlenka, ale hlavně propojení
společných nápadů, kreativního myšlení, volnost pro tvoření a odvaha. To vše
je hybatelem úspěšných projektů. V neposlední řadě také to, že máme důvěru
vedení.“ Projekt #MASTOZADAX byl
spuštěn v červnu loňského roku a jeho
cílem bylo primárně podpořit místní
podnikatele cestovního ruchu. Ve stejném duchu pokračuje i do nadcházející
sezony. 
KS, lp
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JEDEN SVĚT bude s tématem Vypadáváš!
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT bude letos opravdu jen
jeden. Dvacátý třetí ročník proběhne
z důvodů současné pandemické situace po celém Česku od 10. května do 6. června v online prostoru.
Ve Znojmě bude v květnu.
Internetové připojení, zapnuté webkamery, neustálé klikání myší
a snaha alespoň na chvilku vidět ty,
kteří jsou na druhé straně obrazovky.
„Vypadáváš!“ se stalo jedním z nejčastějších slov, která provázejí setkání lidí
pomocí internetu. A „Vypadáš!“ je také
tématem letošního festivalu JEDEN
SVĚT. „Při výběru hlavního festivalového tématu jsme se shodli, že JEDEN
SVĚT musí jako vždy reflektovat aktuální dění doma i ve světě. S ohledem
na nejistotu v celém kulturním sektoru, kde mimo jiného není stále jasná
doba otevření kin, jsme se rozhodli
přesunout JEDEN SVĚT do primárně virtuálního prostředí. Pokud to
aktuální situace umožní, uspořádáme
koncem května také projekce v letních
kinech na řadě míst po celé České
republice,“ říká ředitel hlavního pražského festivalu Ondřej Kamenický.
Na otevřený prostor letního kina
sázejí i v regionech, kam se JEDEN
SVĚT každoročně z Prahy přesouvá,
a to včetně Znojma. Organizátoři fes-

tivalu ze Znojemské Besedy připravili
na tři květnové čtvrtky – 13., 20. a 27. 5.
projekce vybraných filmů. Program je
primárně cílený na venkovní projekce.
Připravená je i druhé varianta – projekce filmů v kině Svět. Aktuální informace
najdete na www.jedensvet.cz/znojmo
a na facebookovém profilu https://
www.facebook.com/jedensvetznojmo.
Nutné je počítat i s případnými
změnami v programové nabídce.
Školy se mohou registrovat zdarma
na www.jsns.cz a využít filmů a zpracovaných materiálů pro doplnění a zpestření výuky svých žáků. Filmy z festivalového programu mohou zhlédnout
online na výše zmíněném webu portálu
JEDNOHO SVĚTA. Nabídka bude
zpřístupněna od 10. května do 6. června. Filmy budou opatřeny doprovodnými aktivitami a připraveny budou
i debaty se zajímavými hosty. 
PROGRAM pro veřejnost
VENKOVNÍ PROJEKCE
(v případě, že nebude možné promítat
v kině)
13. května – projekce u Dyje, Stará
vodárna
21.00 Ponor
Austrálie / 65 min.
Otužování působí blahodárně nejen
na tělo, ale i na duši. Své o tom ví nizozemská potápěčka Kiki, které ponor

 Záběr z filmu Ponor, který je připravený k promítání ve Znojmě 13. května.  Foto: Archiv JS

do studených vod přinesl vysvobození
z traumat minulosti a ukázal cestu
k vědomějšímu prožívání.
20. května – nádvoří podzemí
21.00 Zákon lásky
ČR / 77 min.
Jedna věc je o rovnosti mluvit, druhá je
ctít ji a zvednout pro ni ruku. Stále nedokončenou cestu za zlegalizováním
rovnoprávného manželství všech lidí
v Česku natočila Barbora Chalupo-

vá, spoluautorka loňského úspěšného
snímku V síti.
27. května – nádvoří podzemí nebo
jiný prostor podle počasí
21.00 Krtek
Norsko, Dánsko, VB / 120 min.
Svérázný dánský režisér Mads Brügger
opět posunul hranice své originální tvorby. Tentokrát nachystal past,
do které se chytil severokorejský diktátorský režim.
lp

Diamantbraní bude letos Cesty do pravěku aneb
se závody cyklotrialu
Ve stopách Zdeňka Buriana
Diamantbraní 2021 je akce pro
celou rodinu, kterou letos navíc obohatí závody českého poháru v cyklotrialu.
Tradiční akce, letos tro chu
v jiné podobě, se bude konat v sobotu 22. května v čase od 10.00
do 17.00 hod. v areálu organizátora
Střediska volného času Znojmo (dále
SVČ) na Sokolské ulici ve Znojmě
a v přilehlých venkovních bazénech.
Návštěvníci dostanou možnost vyzkoušet si různé rodinné disciplíny,
projít okolí areálu podle mapy s úkoly, podívat se na výstavy prací členů
kroužků SVČ a na závody Českého
poháru v cyklotrialu mládeže. V rámci
akce budou také oceněni nejúspěšnější
členové SVČ Znojmo. Během Diamantbraní budou dodržována platná
epidemiologická a vládní nařízení.
Podle aktuální situace může být program upraven, a tak doporučujeme

sledovat web www.svcznojmo.cz a Facebook SVČ.
JA, lp

PROGRAM
NOVINKA: Areál starých venkovních bazénů
 Závody v cyklotrialu mládeže (Český
pohár)
 Vyhlášení a předávání ocenění
 Od 16.00 hod. kapela Paroháči
Areál SVČ
 Rodinné soutěže o zajímavé ceny
(první cena zapůjčení auta Hyundai
Tucson na víkend s plnou nádrží)
 Výstava aut, výtvarných, keramických
a online kroužků SVČ
Venkovní areál, město Znojmo
– pochůzkové rodinné aktivity
 Průzkumnící SVČ: pochůzková trať
s mapkou s úkoly

Návštěvníci Domu umění se mo- zpřístupnit vědecké poznatky široké
hou po několikaměsíční pauze těšit veřejnosti. Svou tvorbou autoři navazují
na novou výstavu, která bude nain- na dílo známého malíře Zdeňka Buristalovaná od 20. dubna do 20. června ana, od jehož úmrtí uplyne tento rok
ve výstavních sálech v 1. patře. Zpří- 40 let. Výstava ho připomene několika
stupněna bude, jakmile to opatření originálními díly zapůjčenými ze Safari
parku Dvůr Králové.
dovolí.
Součástí výstavy jsou také paleonJihomoravské muzeum zve na výstavu Cesty do pravěku aneb Ve stopách tologické ukázky fauny i flóry z depolp
Zdeňka Buriana, která představí tvorbu zitářů znojemského muzea. 
pětice výtvarníků - Jaroslava Bažanta, Pavla Dvorského, Petra Modlitby, Jiřího
Svobody a Jiřího Teichmanna. Výtvarníci se zabývají dnes velmi populárním
oborem, tzv. vědeckou
uměleckou rekonstrukcí.
Při svých paleorekonstrukcích dávného života úzce
spolupracují s přírodovědci
a umožňují tak prostředFoto: Archiv JMM
nictvím výtvarných děl  Ukázka z výstavy. 
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Gymnazisté s básníkem
skládali haiku

Knihovna je v běžném
provozu. Stále platí 3R

Gymnázium Dr. Karla Polesného
pokračuje ve spolupráci s Městskou
knihovnou Znojmo v projektu Spisovatelé do knihoven.
Studenti se tak mohou setkávat
a besedovat se spisovateli. Zatím pouze
v online prostoru.
Studenti ze třídy 5.B měli nyní
možnost poznat dalšího z řady talentovaných literátů, a to nadějného mladého básníka Radka Štěpánka, který je
navíc inspiroval k vlastní tvorbě.
„Ze svých starších i novějších sbírek
nám pan Štěpánek přečetl pár svých
básní. Řekl nám i různé příběhy a zážitky, které ho k napsání básní inspirovaly.
Dozvěděli jsme se něco i o nejznámější

Městská knihovna ve Znojmě je
již otevřena v běžné provozní době,
a to včetně poboček. Čtenáři ale musí
počítat s některými omezeními.

Ukázka haiku studentky
Andrey Czechové
Nedopatřením
se kruh zúžil tak, že jsem
zůstala sama.
Čistý a chladný
je jarní déšť co čistí
naše vědomí.

formě japonské poezie – haiku. V tomto velmi krátkém útvaru jde o vyjádření myšlenky v pouhých třech verších.
A protože máme rádi výzvy, každý z nás
si zkusil alespoň dvě haiku napsat,“
vysvětlila studentka
Adriana Talavera.
Dalším umělcem
p era, se kter ým
chystá knihovna
besedu, bude básník Luboš Svoboda.
Za sbírku Vypadáme, že máváme byl
nominován na Cenu
Jiřího Ortena.  lp

 Knihovnice Danuše doporučuje tituly
americké spisovatelky Jodi Picoultové, která ve svých dílech zpracovává silná témata
vzbuzující otázky. 
Foto: Archiv MK Znojmo
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Ta se týkají nejen počtu a pohybu
osob v prostorách knihovny. Povolen
je pouze jeden člověk na každých 15m2
a stále platí 3R – ruce, roušky, rozestupy.
Dále jsou povoleny pouze výpůjční
služby, nejsou tedy umožněny pobytové
služby (studium v budově, internet,
wi-fi apod.). Ze studovny je možné
si zapůjčit knihy na pět dní, noviny
a časopisy na 14 dní. Je možné využít
reprografických služeb (kopírování,
tisk), ideální je domluvit se předem
telefonicky nebo e-mailem s pracovnicí knihovny. Obnoveno je vybírání
poplatků (takzvané zpozdné) za pozdě
vrácené knihy.
„Prosíme čtenáře, aby pobyt
v knihovně omezili na nezbytně nutnou dobu,“ požádala veřejnost ředitelka knihovny Jana Sikorová a uvedla,
že je pamatováno také na bezpečnost
zaměstnanců: „Každý čtvrtek mezi 13.
a 14. hodinou probíhá povinné testování pracovníků, které ovlivní provoz
některých oddělení.“
Veškeré informace a podrobnosti naleznou uživatelé na webu
www.knihovnazn.cz. 
lp

Turistická karta ZnojmoRegion+ pomůže restartu
ubytovacích služeb na Znojemsku
Destinační společnost ZnojmoRegion připravila pro sezonu 2021
opět řadu novinek, kterými chce přilákat návštěvníky k co nejdelšímu
pobytu v turistické oblasti Znojemsko
a Podyjí. Zároveň tím také podpoří kvalitní služby cestovního ruchu
v regionu a pomůže jim v restartu
v „pokoronavirovém“ období.
Už loni ZnojmoRegion testoval
svůj projekt letní Turistické karty, který za návštěvu různých cílů v regionu
nabízel zajímavé odměny. Na úspěšný
pilotní ročník navazuje letošní novinka – turistická karta ZnojmoRegion+.
Zaměřuje se na podporu ubytovacích
zařízení, která v době koronavirových
vládních opatření utrpěla asi nejvíce
ze všech hlavních služeb cestovního
ruchu.
KARTA PLNÁ ODMĚN A VÝHOD
Kartu obdrží každý dospělý turista,
který se v období od 1. června do 31. října 2021 ubytuje ve vybraných hotelech,
penzionech nebo kempech v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Karta

mu zaručuje získání různých dárků,
slev a bonusů na turisticky atraktivních
místech. Na výběr jsou například volné
vstupy do památek či na koupaliště, slevy na konzumaci v restauracích, vinařstvích či regionálních pivovarech anebo

originální dárky a bonusové služby.
Nabídka odměn a výhod od více než 30
zapojených subjektů – členů ZnojmoRegionu – je velmi pestrá a vyberou
si jak rodiny s dětmi, tak mladé páry
či aktivní senioři. Čím více nocí host
na Znojemsku stráví, tím více odměn
a výhod může čerpat.
VÝZVA PRO UBYTOVATELE
ZE ZNOJMA
Ubytovateli, kteří budou letos jako
jediní karty vydávat svým hostům,
přitom mohou být všechna ubytovací
zařízení, jejichž provozovna se nachází v katastru města či obce, které je
samo členem ZnojmoRegionu. Zapojit se může každé oficiální ubytovací
zařízení kategorie hotel, penzion či
kemp, které odvádí městu ubytovací
poplatky. Musí se však přihlásit nejpozději do 30. dubna 2021 ZnojmoRegionu (na predseda@znojmoregion.
cz) a v polovině května se pak účastnit
informačního workshopu pro všechny
zapojené subjekty.
Vybraná ubytovací zařízení budou

od ZnojmoRegionu předem vybavena
zásobou karet.
Držitel karty, tedy ubytovaný host,
si sám vybere, o jakou odměnu má
zájem a podle toho si může naplánovat svůj výlet po regionu. K tomu mu
pomohou i další bezplatné tiskové materiály ZnojmoRegionu (mapy s tipy
na výlety, praktické skládačky s tipy
pro rodiny s dětmi nebo tipy na dobré
jídlo/pivo/víno...), které jsou již k dispozici u všech členů ZnojmoRegionu
a na všech regionálních infocentrech.
NABÍDKA JE ZDARMA
Zapojení všech ubytovatelů i poskytovatelů odměn je ZnojmoRegionem nabízeno zdarma a rovněž příděl
všech tiskových materiálů a karet je
bezplatný. Projekt je částečně dotován Jihomoravským krajem, ale větší
část financuje destinační společnost
z vlastního rozpočtu. Seznam všech
ubytovatelů i poskytovatelů odměn
a veškeré informace o turistické kartě
ZnojmoRegion+ najdete od května
na www.znojmoregion.cz. 
IN
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V egyptské Káhiře zazněla česká hymna
Znojemský aerobik slaví další
velký úspěch. Po nucené půlroční
závodní pauze se členky klubu Aerobic Professional Znojmo vydaly
na mezinárodní závody do Egypta,
kde ve světové konkurenci zazářily a do Znojma dovezly nejcennější
možný kov v podobě zlaté medaile.
Pandemie koronaviru sportování zrovna nepřeje, ale i přes veškerá
opatření se týden po Velikonocích
v hlavním městě Egypta, Káhiře, konaly závody v gymnastickém aerobiku.
Druhého ročníku závodu O Faraonův
pohár se zúčastnila i část reprezentace
České republiky včetně dvou závodnic
ze Znojma, Anny Klepáčkové a Natali
Fučíkové, doprovázených maminkou
Natálky Hanou Bulínovou a trenérkou
Sabinou Ondrovou.
Každá ze závodnic soutěžila v sólo
sestavě ve své kategorii – Anička v kategorii juniorů 15–17 let a Natálka
v kategorii AG1 12–14 let – pro obě to
byl jejich první start v této vyšší věkové
kategorii. Závodů se celkem zúčastnilo
393 závodníků ze 4 světových kontinentů (Jižní Amerika, Evropa, Afrika,
Asie), probíhaly tři dny a na závodní
ploše se předvedli zástupci např. Brazílie, Sýrie, Ázerbajdžánu, Běloruska
či Rumunska s mistryní světa 2015
Theodorou Cucu. Celý průběh soutěže byl vysílán živě přes internet, díky
čemuž mohli znojemské závodnice
alespoň na dálku sledovat a podpořit
jejich rodiny, přátelé a ostatní fanoušci.
Závod byl dvoukolový, Anička
s Natálkou musely projít přes kvalifikaci, ze které postupovalo do finále pouze 8 nejlepších závodnic. Obě děvčata

se s jejich prvním závodem v nové
věkové kategorii poprala na výbornou.
Natálka ve čtvrtek zajela v nejpočetnější věkové kategorii 63 závodnic
svoji sestavu s pár drobnými chybami
a v součtu se srážkou od hlavní rozhodčí za ozdobný doplněk na gumičce
skončila na 3. místě. Anička o den
později postoupila z kvalifikace do finále ze 4. místa, přičemž její známka
za technické provedení byla nejvyšší ze
všech závodnic v dané kategorii.
Obě závodnice čekalo v sobotu
velké finále. Jako první dostala šanci
potvrdit skvělou formu z kvalifikace

Natálka. Na závodní plochu nastoupila sebejistě jako profesionál, lehkou
nervozitu na sobě nedala znát. Sestavu zajela ještě lépe než v kvalifikaci,
povedly se jí všechny prvky, dokonce
od mezinárodních rozhodčích dostala nejvyšší známku za umělecký
dojem ve své kategorii. Jelikož Natálka
svoji kategorii začínala, následovalo
po ní dalších 7 závodnic, které se jí
svým výkonem však nemohly vyrovnat
a Natálka tak se známkou 18,150 bodů
celou kategorii vyhrála a na vyhlašovacím ceremoniálu si za znění české
státní hymny převzala zlatou medaili.

 Znojemské aerobičky na mítinku v egyptské Káhiře. 

FOTO archív AP Znojmo

Následovala kategorie juniorů
s další velikou znojemskou nadějí Annou Klepáčkovou. Po čtvrtém místě
a nejvyšší technickou známkou z kvalifikace se Anička po dohodě s trenéry rozhodla změnit v sestavě rovnou
dva prvky obtížnosti, aby získala vyšší
známku a zaútočila tak v mezinárodní
konkurenci na stupně vítězů. Všichni smekáme za její odvahu a zodpovědnost, s jakou se s rychlou změnou
v den závodu poprala, ne každý závodník v jejich letech je tak vyspělý a pohotový, aby skoro bezchybně zajel sestavu upravenou pouze několik hodin
před startem. Bohužel tréma, přílišná
soustředěnost na novinky v choreografii a prvkách a kluzká závodní podlaha byly proti perfektnímu výkonu
a stupňům vítězů. Anička nakonec
v celkovém hodnocení obsadila krásné
5. místo a patří jí veliká pochvala nejen
za skvělou sestavu na jejich prvních
závodech v kategorii juniorů, ale především za její odvahu a profesionalitu.
Celkově členky reprezentace České republiky získaly v Egyptě 4 medaile- znojemská Natálka zlato v kategorii
12–14 let, o stříbro v kategorii juniorů
se postarala závodnice z Prahy a další
stříbro a bronz přidaly za seniory taktéž členky pražských klubů.
Velký dík patří trenérovi znojemského klubu Aerobic Professional
Znojmo, Františkovi Protivínskému,
za skvělou přípravu závodnic na tyto
světové závody a také všem fanouškům, kteří děvčatům na dálku fandili
a podporovali je.

Sabina Ondrová, licencovaná
 rozhodčí FIG a trenérka AP Znojmo

Znojemští cyklisté přivezli ze Španělska stříbro
Jedna z našich nejúspěšnějších cyklistických stájí, znojemský
Ethicsport od nové sezóny změnil
název. Nyní jeho jezdce můžete registrovat pod názvem D2Mont Merida
Cykling Team.
Není to zdaleka jediná změna, která
se přes zimu ve znojemské stáji udála.
Její kádr posílila tři nová jména. Nejznámější z nich je bezesporu medailista
z mistrovství světa v cyklokrosu Karel
Hník. Ze silného týmu České spořitelny,
který byl hlavním konkurentem znojemského týmu na domácím kolbišti,
přišel Filip Rydval, třetím do party je

Martin Zeithammer. Stáj D2Mont Merida CT tak pro novou sezónu disponuje sedmi profesionály kategorie Elite,
jedním jezdcem U23, dvěma juniory,
jednou juniorkou a jednou ženou.
„Náš tým v letošní sezóně pojede
Nejvyšší světovou UCI sérii v maratonu
s některými závody i v crosscountry.
Také bychom chtěli obhájit už potřetí
týmové vítězství v domácím Kole pro
život a zaútočit i na celkové vítězství
v jednotlivcích,“ prozradil cíle pro letošní rok majitel stáje Jiří Křivánek.
Na úvod sezóny se znojemští
cyklisté představili na čtyřdenním

etapovém závodě VolCAT MTB
Stage Race na Pyrenejském poloostrově. Ve španělské Barceloně se
na start tohoto mítinku světové série
UCI postavilo sexteto znojemských
závodníků ve složení Jan Strož,
Karel Hník, Marek Bartůněk, Filip
Rydval, Martin Zeithammer a Jiří
Křivánek.
Nejlépe si ve Španělsku vedl Karel
Hník, který skončil na 34. místě celkového pořadí (startovalo na 400 cyklistů). V kategorii Masters 30 pak dokonce Martin Zeithammer vybojoval
stříbrnou medaili.

„Etapový závod Volcat mají kluci
zdárně za sebou a rádi bychom řekli konec dobrý, všechno dobré. Nicméně v poslední technické zkoušce si kluci vybrali
smůlu plnými doušky a prakticky všichni
se potýkali s technickými problémy, ale
přece jen jsme se neztratili a naše barvy
byly vidět, když si Martin Zeithammer
odváží celkově 2. místo v kategorii Masters. Pro kluky to byla na úvod sezóny
kvalitní intezivní zkouška, která je velkým
přínosem do další části sezóny, kdy jsou
velké vrcholy teprve před námi,“ hodnotil
vystoupení znojemských cyklistů na Pyrenejském poloostrově Jiří Křivánek. eks
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