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Porotu okouzlily hnědovlásky

 Tři nejkrásnější dívky Znojma.

Foto: lp

Při letošní volbě znojemské miss
okouzlily porotu čtyři hnědovlásky,
blondýnky neuspěly. O titul MISS
OPEN ZNOJMO 2013 soutěžilo dvanáct krásek, které se obecenstvu představily na galavečeru ve znojemském

MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
BŘEZEN 2013

divadle. Nejkrásnější dívkou Znojma
se stala dvacetiletá studentka vysoké
školy Kateřina Šidlová z Moravského
Krumlova. Titul I. vicemiss si odnesla
sedmnáctiletá Brňačka Andrea Žiačiková a II. vicemiss je devatenáctiletá

Adéla Zlámalová z Přerova. Porotci, mezi nimiž byl i místostarosta Jan
Grois, také vyhlásili Miss internet.
Tou je půvabná dvaadvacetiletá studentka Zuzana Nováková ze Šanova. Večer moderoval herec Miroslav
Hrabě, který na pódiu přivítal kolegu Petra Kutheila a zpěvačku Ilonu
Csákovou. Na after party v hotelu
Prestige se i letos dražila korunka Miss.
Za 15 000 korun jí získal jeden z přítomných pánů. Jméno neprozradil: „To
není důležité, hlavní je, že ty peníze
pomohou,“ uvedl na adresu Občanského sdružení Šťastný úsměv, které
získanou částku využije ve prospěch
léčby dětí narozených s rozštěpem patra. Volba miss se konala pod taktovkou
reklamní agentury EUROprint CZ
i díky početnému zástupu sponzorů
a pod záštitou Města Znojma, starosty Vlastimila Gabrhela a Znojemské
Besedy. Více fotografií najdete na
www.znojmocity.cz.
lp

Čtvrt milionu
pro hasiče
Čtvrt milionu korun dostanou
od města znojemští profesionální
hasiči. Finanční příspěvek, který zastupitelé schválili, použije Hasičský
záchranný sbor Jihomoravského kraje
– územní odbor Znojmo k výměně
garážových vrat a na stavební úpravy budovy na Pražské ulici. Město je
zřizovatelem dvou jednotek sboru
dobrovolných hasičů, a to v Mramoticích a Načeraticích. Tyto jednotky ale
nejsou poplachovým plánem předurčeny operovat na celém území města.
Podpora zastupitelů tedy vycházela
i z faktu, že Znojmo nemá hasičskou
jednotku, která by obsáhla celé plošné
území města. O schválený finanční
příspěvek 250 000 korun pro profesionální hasiče ze Znojma bude rozpočet
města na tento rok navýšen.
lp

Znojemš
Kolumbus zveřejnil již více než zabodovali
sto inzerátů nabízejících práci

Jedním z hlavních úkolů projektu Kolumbus je pomoci Znojmákům
najít práci. Od startu projektu již bylo
zveřejněno více než sto inzerátů nabízejících zaměstnání.
Do redakce Znojemských LISTŮ
přicházejí inzeráty s nabídkou práce
od českých firem ze Znojemska jako
je například Egston, PPO a Šikulové.
Za vydatné podpory Rakousko-české
hospodářské společnosti (RČHS) zveřejňujeme také nabídky pracovních
míst v blízkém rakouském pohraničí.
I ony jsou hojně využívány. RČHS
dosud vyhledala více než stovku nabídek, které Znojmo v rámci programu
Kolumbus zveřejnilo.
„Velmi nás překvapil velký zájem
o inzerované pozice v Rakousku a téměř jsme nestačili odpovídat na do-

tazy více než dvouseti zájemců během
dvou týdnů od zveřejnění,“ komentuje
spolupráci Radka Pavlíková z RČHS.
Zároveň však vysvětluje, že RČHS se
nezabývá zprostředkováním práce,
ale pouze vyhledává nabídku volných
pracovních míst z veřejně dostupných
zdrojů v Rakousku. Uchazeči by se
tedy měli obracet přímo na potenciální
zaměstnavatele, přičemž je třeba mít
na paměti to, že je dobré mít alespoň
základní znalost německého jazyka
a uchazeč se musí být schopen sám do
místa dopravit.
„V současné době trápí jak Znojmo, tak celou republiku, téměř rekordní nezaměstnanost. Centrální vláda
však sedí s rukama v klíně, protože
místo skutečných problémů se musí
zabývat neustálým hledáním nových

a nových ministrů. Přes velmi omezené
možnosti, jak zaměstnanost ovlivnit, je
pro nás důležité každé pracovní místo,
které vznikne,“ popisuje situaci starosta
města Vlastimil Gabrhel.
„Chceme z města udělat konkurenceschopný region a dát Znojmákům prostor pro uplatnění jejich
schopností, proto je pro nás důležité
podporovat vzdělání a objevovat nová
pracovní místa. Důležitým faktorem
úspěchu je i fakt, že se nám daří zapojovat do projektu Kolumbus i další
partnery,“ dodává starosta. Všechny pracovní pozice zveřejňuje na internetu město (www.znojmocity.cz)
i Znojemský seznam (www.znojemskyseznam.cz). Na inzerci nabídek
práce v Česku se také podílí Okresní
hospodářská komora Znojmo. zp, lp

Jedenáct podnikatelů z Jihomoravského kraje bylo letos oceněno
v soutěži Spokojený zákazník, kterou
pravidelně vyhlašuje Sdružení českých spotřebitelů. Čtyři z nich si cenu,
kterou předával hejtman kraje Michal
Hašek, odvezli na Znojemsko. Byli to
Leoš Falc, který se zabývá prodejem
a servisem telefonních přístrojů, Darja
Kavková, jež provozuje zdravotně kosmetický salon ve Znojmě, a také provozovatelé hotelu Prestige ve Znojmě
a majitelé hotelu Weiss v Lechovicích.
Ocenění Sdružení českých spotřebitelů
vyjadřuje, že firma, která ho získala,
trvale poskytuje služby v oboru svého
podnikání v souladu s očekáváním
spotřebitele. Při udělování ceny se samozřejmě přihlíží k tomu, jakou image
má firma mezi spotřebiteli, ale také
u místních podnikatelů a samosprávy.
Ocenění se uděluje na dva roky.
xa
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HOTOVÉ VELIKONOČNÍ TRHY
Program na letošní Velikonoční
trhy je již sestaven. Svátky jara
oslaví Znojmo 25.–31. března
na Horním náměstí, částečně
na Masarykově náměstí a vyzdobené Obrokové ulici. Podrobnou
programovou nabídku přineseme v d a lš í m v y d á n í Z n o jemsk ých LISTŮ, které vyjdou
21. března.
SNÍŽENÍ CEN V LÁZNÍCH
V aktuální verzi ceníku městských
lázní, který platí od 1. března, Rada
města schválila snížení některých cen. Například cenu permanentky na bazén (z 370 na 300 Kč)
a permanentky do sauny (z 350
na 320 Kč), hodinu veřejného koupání (z 50 na 35 Kč), cenu dvouhodinové sauny (ze 105 na 85 Kč)
a minutovou cenu za solárium (z 8
na 4 Kč). Pro důchodce zavedla
výhodnou cenu 25 Kč za hodinu
plavání.
PARNÍ VLÁČEK
ZNOJMO – JEMNICE
Mezi Znojmem a Jemnicí se stejně jako vloni rozjede parní vláček. Akce se bude konat opět
pod záštitou starosty Znojma.
Celodenní výlet pro veřejnost,
a především pro rodiny s dětmi,
připravila na 2. června Společnost
místní telčské dráhy. Organizátoři
slibují možnost prohlídky Jemnice,
kde bude na náměstí připraven
zábavný program pro děti.
PODNIKATELÉ, CHYŤTE
SVOU ŠANCI
V sále zastupitelstva na městském úřadě se bude 14. března
od 9.00 hodin (v 8.30 hod. registrace) konat seminář Chyťte svou
šanci, zaměřený na začínající
podnikatele i zájemce o podnikání. Seminář jim má ukázat,
jak připravit projekt, aby zaujal
investora, informovat o možnostech získání podpory pro
podnikatelské záměry a zprostředkovat kontakty na potenciální investory.
OSLAVY PŘÍCHODU
VĚROZVĚSTŮ
Od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu uplyne
letos 1 150 let. K oslavám, které se
budou konat po celé republice,
se připojí i Znojmo. Konkrétně
jeho příměstská část Hradiště,
kde 16. června je připraveno slavnostní odhalení sochy sv. Rostislava, na kterou finančně přispělo
i město Znojmo.

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic a města
Znojma se sešli u kulatého stolu
Stavba obchvatu města Znojma,
oprava silnice I/38 v úseku Znojmo–
Pohořelice a vybudování okružní
křižovatky Dyjská jsou témata, která
svedla ke kulatému stolu zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, závodu
Brno a města Znojma. Kromě věcných
řešení hledali účastníci jednání také
cestu, která povede k lepší vzájemné
komunikaci.
„Ředitelství silnic a dálnic ČR
(ŘSD) považuje za optimální řešit
konglomerát tří zásadních dopravních problémů Znojma a Znojemska
souběžně,“ potvrdila vedoucí úseku
výstavby silnic brněnského závodu
Martina Doleželová.
Rekapitulace současného stavu
u všech tří staveb vyvolala diskuzi,
které se zúčastnili kromě starosty, místostarostů a tajemnice také příslušní
vedoucí úředníci znojemské radnice.
Potěšitelné je, že zahájena může být
stavba podstatné části 2. etapy obchvatu
Znojma. Žaloba, která byla proti stavebnímu povolení podána u Krajského
soudu v Brně, totiž nemá odkladný
účinek. Začalo se tedy s přeložkami
polních cest. O územním rozhodnutí
na zbývající část této etapy se jedná
a město Znojmo i ŘSD jsou podle vyjádření obou stran v této věci zajedno.
„Vnímám velmi pozitivně, že zástupci Ředitelství silnic a dálnic hovoří
o našich prioritách se stejnou naléha-

vostí jako my,“ konstatoval starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. „Nejde ovšem jen o to, abychom získali potřebná
povolení. Především je nutné zajistit
na stavbu obchvatu finance. Jsem rád,
že se po mnoha jednáních, která jsme
vyvolali na příslušných místech, kloní

V současné době budou obě strany
ladit kroky nejen pokud jde o přípravu
další stavby obchvatu, ale také pokud
jde o vybudování Dyjské křižovatky. Jak řekli, velmi důležitá přitom je
vzájemná informovanost a výměna
aktuálních zpráv.

 I pro Ředitelství silnic a dálnic patří podle vedoucí úseku výstavby silnic Martiny
Doleželové stavba znojemského obchvatu mezi priority.
Foto: lp

kompetentní orgány k tomu, že stavbu
je nutné pojímat jako celek a nelze ji
drobit a stavět po malých částech,“
zdůraznil starosta.

Pravidelná vzájemná setkání rozhodně mohou hrát velkou roli v tom,
aby se věci hnuly dopředu rychleji.
xa

Pro Mramo ce a Kasárna z městské
pokladny šest milionů korun
Do druhé etapy vstupuje projekt
Dobrovolného svazku obcí (DSO) Kanalizace severozápadní větev, jehož členy jsou město Znojmo a obce Plenkovice, Kravsko a Žerůtky. Cílem je napojit
na páteřní řad kanalizace vybudovaný
v první etapě i zbývající domácnosti
v jednotlivých obcích.
Po dokončení první etapy se totiž
mohla na veřejnou kanalizaci připojit
jen asi polovina domácností z Kravska, Plenkovic, Kasáren, Mramotic
a Žerůtek.
Napojení v konkrétních obcích
bude stát osmašedesát milionů korun.
Devadesát procent z této částky lze
ovšem získat jako dotaci od Státního
fondu životního prostředí. Představitelé dobrovolného svazku obcí se
o tento příspěvek ucházejí, musí však
splnit všechny stanovené podmínky.
To je důvod, proč nadále investorem stavby nebude DSO Kanalizace
severozápadní větev, který existuje

už od roku 2002, ale Svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko. Státní
fond totiž vyžaduje, aby investor akce
zařízení po dokončení stavby také
provozoval.
„Protože svazek Vodovody a kanalizace Znojemsko je vlastníkem čistírny
odpadních vod v Dobšicích i hlavního
tahu kanalizační sítě, je logické, aby převzal odpovědnost za stavbu druhé etapy
severozápadní větve a poté i za provoz
celého systému,“ potvrdil předseda svazku Vlastimil Gabrhel.
Z vlastních zdrojů budou muset
město Znojmo a obce Plenkovice,
Kravsko a Žerůtky uhradit na jedenadvacet milionů korun. Částka je rozpočítána podle počtu domácností, které
je třeba na kanalizační řad ještě připojit. Pro Znojmo (respektive Mramotice
a Kasárna) tak poměrově vychází částka šest milionů korun.
Rada města Znojma souhlasí s tím,
že město bude za půjčku ve stejné výši

ručit svými pozemky. Nic nyní nebude bránit dalším jednáním o udělení
dotace se Státním fondem životního
prostředí a Ministerstvem životního
prostředí. Poté může být vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby
a současně má být dopracována tendrová dokumentace.
O stavbu kanalizace severozápadní
větev začalo město Znojmo a další
obce usilovat v roce 2002 a první etapa
byla zkolaudována v roce 2005.
V rozpočtu města Znojma na letošní rok jsou vyčleněny také prostředky na realizaci kanalizace v dalších znojemských částech Načeratice
a Derflice. Jde o dva miliony korun,
s nimiž se počítá v harmonogramu
prací, který zpracoval Svazek VaK
Znojemsko. V příštím roce počítá
Znojmo s podílem deseti milionů
korun na realizaci této stavby. Vše
ale závisí na tom, jak dopadne žádost
o státní finanční dotaci.
xa
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Hejtman Hašek se zajímal o práci nejen
podnikatelů, přislíbil přivést prezidenta
Hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek inicioval ve Znojmě
setkání s podnikateli, představiteli
institucí, škol, znojemské nemocnice a zástupci města. Důvodem bylo
seznámit se s jejich prací a dozvědět
se o konkrétních problémech, které je
sužují a ve kterých by jim mohl hejtman a poslanec v jedné osobě pomoci.
Z jednotlivých příspěvků vyplynulo, že
mezi největší komplikace zvláště pro
podniky spadá přesun celního úřadu
ze Znojma do Brna, dále nedostatek
strojírenských oborů a s nimi spojený
nedostatek učňů a chybějící podpora
technického vzdělávání na školách.
Mezi hosty byli nejen zástupci znojemských firem, ale také firmy s rakouským
a německým zastoupením, které zaměstnávají zdejší lidi. Hejtmana zajímala
spolupráce mezi jednotlivými podniky, školami a institucemi, hovořil
také o stále trvající podpoře kraje při
dostavbě rekonstrukce znojemské nemocnice. „Tempo investic do regionu
se budeme snažit udržet. I v době krize
kraj investuje do zdejší nemocnice.

Už teď mohu slíbit, že peníze z prodeje areálu staré nemocnice půjdou
do probíhající rekonstrukce znojemské
nemocnice,“ uvedl. „Setkání beru jako
příležitost dozvědět se, o tom, co vás

trápí a rád bych v podobných setkání
pokračoval i v budoucnu,“ konstatoval
hejtman Hašek, který přislíbil navštívit
některé z podnikatelů a ředitelů v jejich podnicích a institucích.
lp
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STALO SE
EXEKUCE SKONČILA
Neoprávněná exekuce nařízená
na město Znojmo definitivně
skončila díky rychlému zásahu
znojemské radnice. Rozhodnutí nabylo právní moci v zákonné
lhůtě, a k 19. únoru bylo nařízení
exekuce definitivně vymazáno
z katastru nemovitostí.
NA MŠ PRAŽSKÁ UŠETŘILI
Správa nemovitostí města Znojma ušetřila dvanáct tisíc korun,
když při výmalbě tří objektů
Mateřské školy Pražská využila
možnosti zaměstnat odsouzené
z Věžnice Znojmo. Vymalovali
sedm set metrů čtverečních stěn
a faktura za práci činila pětadvacet tisíc korun namísto rozpočtovaných sedmatřiceti. Ušetřené
peníze lze použít na další menší
opravy nebo na nákup hraček.

 Starosta Vlastimil Gabrhel a hejtman Hašek. Nejen jemu, ale všem přítomným slíbil
hejtman, přivést vbrzku do Znojma i nového prezidenta republiky.
Foto: lp

Dům v centru města zdobí replika
portálu z třicátých let 20. stole
V centru Znojma se výrazně změnil vzhled jednoho z obchodů uprostřed pěší zóny. Celou spodní část
domu včetně nevzhledných kovových
výloh a dveří nahradil ucelený celodřevěný portál. Už jednou dům zdobil.
Tehdy se psala léta předválečná, a od té
doby prošel dům na Obrokové ulici několika proměnami. Dnes patří do majetku města, které se rozhodlo vrátit
mu někdejší krásu. Nově zhotovený
dřevěný portál není přesnou replikou,
ale originálu z třicátých let minulého
století se výrazně přiblížil.
Podle vyjádření památkáře Jana
Kozdase jde o unikátní precizní truh-

lářskou práci, jelikož se portál jako celek nedá připravit v dílně. Mistři truhláři z moravskokrumlovské firmy Joka
si jednotlivé komponenty, ze kterých
je portál sestaven, připravili v dílně,
a nemalou část několik dní zpracovávali a instalovali přímo na místě
před domem a také zraky zvědavých
kolemjdoucích.
„Portál je vyroben ze smrkového
dřeva. Je tvarostálý, natřen speciální
barvou na dřevěné fasády, která odolá
výkyvům počasí. Oproti jiným barvám
je opravitelná. Údržba je nutná jednou
za šest let,“ uvedl Michal Renner, vedoucí výroby firmy Joka.

 Původní dřevěný portál, patrně z r. 1938.

Foto: archiv M. Klimtové

Vzhled městských domů je vizitkou města i příkladem pro ostatní
vlastníky nemovitostí. Také proto podobná oku lahodící proměna čeká ještě
dva další domy ve vlastnictví města.
U prodejny obuvi na Zámečnické ulici
a u domu na rohu Divišova a Horního
náměstí sice nebudou dřevem obloženy spodní části budov, ale u obou
dojde k výměně výkladců.
Všechny úpravy se dějí pod přísným dohledem památkářů z Národního památkového ústavu Brno i Správy
nemovitostí města Znojma, která výměny iniciovala a je také investorem.
lp

 Nový portál má životnost více jak padesát let.

Foto: lp

PAVILON PRO SENIORY
PŘEDÁN
Zahájení provozu nového pavilonu Domova pro seniory U Lesíka
bude přibližně o tři měsíce oddáleno, a to z důvodu probíhajícího
výběrového řízení na vybavení
jako jsou lůžka, nábytek. Stavba již
byla v minulých dnech předána.
PŘÍPRAVA DNŮ
PARTNERSKÝCH MĚST
Začala příprava Dnů partnerských měst, které se ve Znojmě
uskuteční 10.–11. května. Přípravy
zahrnují i jednání o možné podobě spolupráce mezi Znojmem
a Makarskou.
KOMISE JEDNALA O DOTACÍCH
Komise pro kulturu, cestovní ruch
a památkovou péči projednávala
žádosti o poskytnutí dotace v oblasti kulturních aktivit. Ve frázi
příprav jsou také podklady pro
výběrové řízení – Národní zahájení Dnů evropského dědictví 2014.
KULTURA DOSTALA PŘIDÁNO,
PENÍZE ŠLY Z HAZARDU
Kulturní aktivity, děkanství, ale
i občanská sdružení ve Znojmě
dostaly více peněz. Zastupitelé
přidali folklornímu souboru Dyjavánek (15 000 Kč), Nadaci pro
obnovu církevních památek děkanství znojemského (20 000 Kč),
taneční škole Mighty Shake Znojmo (10 000 Kč), Jihomoravskému
muzeu ve Znojmě (20 000 Kč),
Rodinnému centru Maceška
(20 000 Kč), Občanskému sdružení Na Věčnosti (20 000 Kč)
a Hudebnímu festivalu Znojmo
(100 000 Kč).

4

ZNOJEMSKÉ LISTY

Městský úřad informuje

DÍLNA SV. KLÁRY
SE PŘESTĚHOVALA
Od 1. března se Dílna sv. Kláry
přestěhovala z Dolní České na
Mikulášské nám. 12, kde bude
i nadále poskytovat své služby.
Díky podpoře Města Znojma se po
dvanácti letech snažení podařilo
pro zařízení Oblastní charity
Znojmo najít vhodné prostory.
Uživatelé služby se již nebudou
muset tísnit v jedné místnosti jako
doposud.

Jiří Koukal: Zákaz vinobraní. S jedinou
výjimkou, podle 46 let starého scénáře
Jiří Koukal, dědic po zakladateli znojemského vinobraní Františku
Koukalovi, opět žaluje Město Znojmo
a Znojemskou Besedu. Hlavní důvod
je stejný jako při všech žalobách, které
v průběhu několika let na město či
dodavatele programu vinobraní podal
– spor o autorská práva na pořádání
Znojemského historického vinobraní
(dále jen ZHV). Tentokrát požaduje

vinobraní roku 1967 výsledkem tvůrčí
duševní činnosti. Autorský zákon ale
nechrání tvůrčí činnost samotnou, až
její výsledek. Autorskou originalitu
(původnost) snižuje skutečnost, že scénář ZHV 1967 vznikal s využitím (respektive citací) historických předloh
a že byl nesporně inspirován a ovlivněn historickými popisy vinobraní či
jiných podobných slavností.

ROTUNDA UZAVŘENA
Rotunda sv. Kateřiny ve Znojmě
bude v turistické sezoně 2013 veřejnosti uzavřena. Důvodem je
rekonstrukce opěrných zdí.
SCHŮZE TĚLESNĚ POSTIŽENÍCH
Výbor místní organizace Svazu
tělesně postižených v ČR, o.s.
Znojmo zve své členy na výroční členskou schůzi. Uskuteční
se 7. března ve 14.00 hod. v zasedacím sále Městského úřadu
Znojmo na náměstí Armády 8.
Na programu je volba nového
výboru i diskuze o plánu činnosti
na letošní rok.
KONEC BRUSLENÍ
V sobotu 9. 3. bude naposledy
otevřena ledová plocha na Sokolské ulici k bruslení pro veřejnost.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert
Vídeňská třída, tel. 515 227 835:
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00
Interspar
Brněnská ul., tel. 515 223 616:
Po–So 9.00–20.30, Ne 9.00–20.00
Kaufland
Jarošova ul., tel. 515 224 053:
Po – Ne 8.00–20.00
ul. Dukelských boj., tel. 515 244 644:
Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Stará nemocnice
Vídeňská 8, tel. 515 215 603
Po–Pá 17.00–22.00,
So, ne, svátky 8.00–20.00.
V náhlých případech poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná služba – telefon
155, 112.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě není zubní pohotovost.
Informace podle rozpisu služeb
zubních lékařů na tel. 515 215 222.
So ne, svátky 8.00–13.00 hod.

 Ilustrační. Archiv ZB

zákaz pořádání ZHV podle scénářů
odlišných od scénáře jeho otce a zákaz
užití scénografie ze scénáře Františka Koukala ve formě instalace maket
a dalších kulis. Dosud byl u soudů
neúspěšný.
Faktem, podpořeným zatím všemi soudními rozsudky ve prospěch
města a navíc podloženým nezávislým
znaleckým posudkem odborníků z Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně, je, že město (potažmo Znojemská Beseda) při pořádání ZHV
nezneužívá autorských práv Františka
Koukala. Jiří Koukal tuto skutečnost
neakceptuje.
Františku Koukalovi nelze upřít
obrovský kus práce v počátcích pořádání lidové veselice. V zájmu objektivity je ale nutné uvést, že nápad pořádat
ZHV včetně průvodu městem a otevření mázhauzů nebyl nápad Františka
Koukala. S vlastním scénářem akce
postavené na historické alegorii přišel
Koukal (jako zaměstnanec organizátora akce podniku Restaurace a jídelny)
počátkem roku 1966. Tedy po prvním
ročníku ZHV, který už obsahoval jak
průvod městem, tak otevírání mázhauzů. Dílo Františka Koukala lze
přesto považovat za jedinečný výtvor.
Ve smyslu autorského zákona je scénář

Koukal starší neudělal nic jiného, než v novodobé historii vinobraní udělali další autoři scénářů ZHV,
a to včetně Václava Berana. Všichni
ve své práci vycházeli z historických
reálií či alegorií, které ale každý popsal
svým vlastním originálním způsobem.
A jde–li o zpracování historické látky
na základě dochovaných historických
záznamů, pak se logicky ústřední události v různých zpracováních podobají (například příjezd krále, vítání

na náměstí). Jinak řečeno různí autoři mohou využít stejných pramenů
a předloh, a vytvoří dílo v zásadních
obrysech podobné, přesto odlišné
a autonomní! Námět díla, stejně jako
myšlenka, pod ochranu autorského
práva nespadají. A tuto skutečnost si
Jiří Koukal nechce připustit.
Na mnoha záznamech je doložené,
že ZHV roku 1967 není stejné jako ta
v novodobé historii. Postavy nehovoří
archaickým jazykem, jaký jim Koukal
napsal. Jiný je text krále i konšelů, jinak
vypadá složení průvodu i scéna na pódiu, jiná je podoba kostýmů (dnes
vycházejí z přesnějších historických
pramenů). K dalším odlišnostem patří řada výtvarných a akčních detailů
v průvodu a průběhu slavností. Jeden
konkrétní příklad za všechny – plivači ohně, kteří se objevili ve scénáři
z roku 1994 (spoluautorství Vladislav
Rakušan a Václav Beran), v Koukalově
scénáři neexistují.
Když po roce 1989 přišel Vladislav
Rakušan s myšlenkou obnovy ZHV, byli
mezi prvními oslovenými ke spolupráci
Koukalovi dědici: „Pochopil jsem velmi
rychle, že pokud budu chtít ZHV obnovit, je nutné založit instituci, která ho
bude představovat a uzavřít smlouvu
s městem. Poslední ránu z milosti dali
mým představám Jiří a Vlasta Koukalovi, když mi sdělili, že do firmy nevstoupí
a že v možnost obnovení vinobraní nevěří. To znamenalo, že nebudeme moci
použít původní scénář. Dobu vánoční
roku 1989 jsem proto věnoval vytváření
nové koncepce vinobraní,“ říká Rakušan, který vinobraní ve Znojmě vzkřísil.
Dědicové, mimo manželky Františka
Koukala Běleny, se o autorská práva
začali zajímat až bylo zjevné, že ZHV
nebude ani v budoucnu prodělečnou
akcí.
lp

Integrovaný plán rozvoje města Znojma
Regenerace sídliště Příměce (IPRM)
Město Znojmo informuje o vyhlášení 5. VÝZVY v rámci opatření 5.2 b)
Regenerace bytových domů s možností podání žádosti o dotaci
od 20. 2. 2013 do 20. 3. 2013 na město Znojmo, odbor investic a správy
nemovitostí, Obroková 10, 669 22 Znojmo, k rukám manažerky IPRM
ing. Hany Vránové, která o příjmu žádosti vystaví potvrzení. Žadatelé budou moci žádat o dotaci na opatření ke snižování energetické náročnosti
zateplováním domů a technické zhodnocení společných prostor domů.
Dotace bude poskytována ve výši 40 % ze způsobilých výdajů a žadateli
mohou být vlastníci bytů v panelových domech v dané zóně. Veškeré
dokumenty, informace a odkazy k této výzvě lze nalézt na webových
stránkách města Znojma www.znojmocity.cz – odbor investic a správy
nemovitostí – Integrovaný plán rozvoje města Znojma a na www.crr.cz.

www.znojmocity.cz
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Východiskem z nouze se pro včelaře stala i podpora z města
Že jsou včely užitečné nejen proto,
že dávají med, ví snad každý. Není
to ovšem tak dávno, co se na tuto
starou pravdu pozapomnělo. Výkupní
ceny medu, vosku a ostatních včelích
produktů klesly v devadesátých letech
na minimum a velmi často dosahovaly
jen ceny cukru. Obchodníci totiž
i u tohoto produktu razili heslo, že
všechno se dá do českých obchodů
dovézt – a levněji.
Včelařské potřeby naopak mnohonásobně podražily. Mnoho včelařů
to donutilo nechat včelstva napospas
osudu. Jen vskutku zanícení včelaři byli nadále ochotni věnovat své
zálibě nejen čas, ale na úkor svých
rodinných rozpočtů i nemalé finanční
prostředky.
Když pomineme kvalitu některých
importovaných výrobků, které nacházíme v regálech obchodů a které se
skutečným medem měly a mají pramálo společného, přišlo omezení domácí
produkce docela draho. Zemědělci
a hlavně ovocnáři zakrátko poznali, že
bez opylování jejich rostliny a stromy
přestávají plodit.
Největším přínosem včelí činorodosti je totiž paradoxně opomíjená

 Včelaři – Ilustrační foto

opylovací činnost. V přírodě se právě na opylování květů jednotlivých
rostlin a stromů podílejí osmdesáti

procenty. Je to přitom
činnost, kterou nelze
ničím jiným nahradit.
Včely na rozdíl od jiného hmyzu létají
z květu na květ vždy
stejného druhu rostliny: takže začne–li
létat na květ jabloně,
činí tak, dokud jabloně
poskytují pyl a nektar,
tedy dokud neodkvetou. Jen díky tomu se
lidé dočkají kvalitního
ovoce a dobré sklizně.
Jiné druhy hmyzu létají chaoticky z květu
na květ a míchají třeba jabloně a hrušně.
A opylování je pak
spíše věcí náhody.
Z n oj e ms k á z á k l a d n í org an i z a c e
Českého svazu včelařů
má aktuálně 169 členů.
Tito včelaři obhospodařují 2 552 včelstev.
Důležitost jejich práce a nezastupitelnou roli včel v hospodářství si začala
po krátkém výpadku plně uvědomovat

nejdřív odborná veřejnost. Problémem
byl klesající počet včelstev i stárnoucí
členská základna včelařského svazu.
Východiskem z nouze se stala podpora stávajících i začínajících včelařů
formou dotačních programů. Cíl byl
zřejmý: obnova starého a chátrajícího
vybavení a získání nových zájemců
o včelaření.
Vedle Jihomoravského kraje nezůstalo pozadu ani město Znojmo.
Základní organizaci Českého svazu
včelařů (ČSV) podporuje již čtvrtým
rokem. Za prostředky, které Znojmo
včelařům poskytlo, se podařilo zakoupit přístroj na ošetření včelstev. Město
navíc dalo ČSV k dispozici kancelář,
kterou z velké části vybavilo. Radnice
poskytuje včelařům i dotaci na provoz základní organizace. Bez toho by
mohli těžko zajišťovat léčiva a jejich
distribuci, odborné vzdělávání svých
členů nebo odběr a vyšetření měli.
Včelařství se i díky pozornosti,
kterou jí věnuje informovaná společnost, odrazilo ode dna. Počet včelstev
zase stoupá, rozšířila se členská základna. České včelařství znovu získalo
na vážnosti a důvěře.
ZO ČSV Znojmo, xa
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Na výuku jazyků posílá radnice Z němčiny se nově proplácí
do základních škol sta síce
i úroveň B1

Projekt Kolumbus v jednom ze
svých sedmi nástrojů, a to Znojmo
mluví anglicky, podporuje nejen jazykové vzdělávání studentů a absolventů středních a vysokých škol, ale
také žáků škol základních. Zatímco
studentům a čerstvým absolventům
začne letos proplácet jazykové certifi káty, do šesti znojemských základních škol šlo již v minulém roce
celkem 317 000 korun. V praxi tak
dostaly školy na každého žáka, který
se učí cizí jazyk, průměrně 100 korun. Peníze využily na nákup učeb-

nic, pracovních sešitů, slovníků, výukových DVD, přípravu jazykových
testů pro 5. a 9. ročníky nebo předplatné časopisu Gate. V letošním roce
dostanou základní školy z rozpočtu
města na jazykové vybavení dvojnásobek, tedy 600 000 korun.
lp

Podpora v roce 2012
ZŠ Mládeže
ZŠ Přímětice
ZŠ Pražská
ZŠ Republiky
ZŠ Václavské náměstí
ZŠ JUDr. J. Mareše

65 000 Kč
43 000 Kč
44 000 Kč
52 000 Kč
35 000 Kč
78 000 Kč

V rámci projektu Kolumbus –
Znojmo mluví anglicky proplácí
město znojemským studentům a absolventům jazykové certifikáty z angličtiny a němčiny na úrovni B2 a C1.
Po diskuzi s učiteli jazyků a řediteli
středních škol se vedení města rozhodlo v němčině proplácet i úroveň
B1, tedy o stupeň nižší, než se původně plánovalo.
„Pro práci v zahraničí, potažmo
v sousedním Rakousku, je znalost
němčiny na úrovni B1 dostačující, jak
nám potvrdili učitelé německého jazyka. Proto jsme se rozhodli proplácet
i tuto úroveň. Věřím, že díky tomuto
kroku se najde ve Znojmě ještě více
zájemců, kteří si budou chtít zvýšit
svoji jazykovou vybavenost a budou se

tak chtít ucházet o práci v Rakousku,“
vysvětluje starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.
Znojmo proplácí úspěšně získané
certifikáty u zkoušek, které byly absolvovány po 1. lednu 2013. Pro angličtinu se proplácí zkoušky Cambridge
English Language Assessment, pro
němčinu pak zkoušky Goethe Institutu. Pro oba jazyky pak i klasická státní
jazyková zkouška příslušné úrovně.
Stupně znalosti jazyků se odvozuje
od Společného referenčního rámce
Rady Evropy (úrovně jdou od nejnižší
A1 po nejvyšší C2). Podrobné informace k projektu i k proplácení certifikátů jsou na speciálních webových
stránkách projektu Kolumbus www.
znojmokolumbus.cz.
zp

Veronika Ambrožová: V Rakousku nás nikdo
do ničeho nenu, musíme cht sami
Veronika Ambrožová je studentkou
maturitního ročníku Bundeshandelsakademie (BHAK) v Retzu. Na rakouskou střední školu byla přijata, podle
svých slov, i díky velmi kvalitní výuce
německého jazyka na Základní škole
náměstí Republiky. „Učila mě paní učitelka Nedvědová. Byla docela přísná,
na všechny a ve výuce důsledná. Samozřejmostí u ní byla slovíčka, čtení i konverzace. Většinu hodiny na nás mluvila
německy a hodně nás nutila mluvit mezi
sebou,“ popisuje školní začátky výuky
cizího jazyka Veronika. Před pár dny
představila společně se spolužáky svoji
závěrečnou projektovou práci s názvem
Vytvoření marketingového konceptu
pro obchody „Laufsteg“ a „Anziehend“
v Retzu. Na prezentaci pozvala do Retzu
ředitele Základní školy nám. Republiky
Zdeňka Mikuliče i místostarostu Znojma Pavla Balíka. „Bylo to takové mé
poděkování. Škoda jen, že paní učitelka
už je v důchodu,“ vysvětlila studentka.
Na myšlenku studovat v cizině ji asi
v osmé třídě přivedla zkušenost dědečka, který pracoval v Rakousku, i souseda, absolventa její součastné alma mater.
„Viděla jsem možnosti, které mám
před sebou. Pracovat ve Vídni nebo
jinde ve světě. Volba rakouské školy
mi přišla ideální, i když se musí člověk
hodně učit a snažit sám. V Rakousku platí, co si sám neuděláš, to nemáš.
Nikdo nikoho nenutí. Je tam přísnější
hodnocení než u nás, pokud ale něčemu nerozumíme a dáme to najevo,
učitelé si na nás udělají čas. Ve třídě je
nás sedm Čechů a třináct Rakušanů, ale
žádné úlevy, jen proto, že nejsme rodilí
mluvčí, nemáme. Snad jen v prvním

ročníku se učitelé ptali, zda rozumíme,
ale pak už ne. U maturity z německého
jazyka nás berou jako rodilé mluvčí.
Vlastně by se to dalo přirovnat už k vysokoškolskému režimu. Jen mě trochu
mrzí, že jako vedlejší jazyk si mohou
Rakušané na rozdíl od Čechů vybrat
francouzštinu. My musíme jen češtinu tu volbu jako Rakušani nemáme, čeština
je pro nás povinná, “ dala nám Veronika
nahlédnout na rakouskou výuku, která
klade velký důraz na samostatnost studentů. „Určitě mi škola pomohla k lepší
jazykové vybavenosti, a to i v angličtině.
Hodně jsem se naučila na prezenta-

cích, které jsou založeny z velké části
na mluveném projevu, společenském
chování, rétorice, dechovém cvičení. Učí
nás vystupování na veřejnosti a důležité
jsou i praktické dovednosti,“ vypočítává studentka ekonomiky. Po maturitě
většina jejích spolužáků míří za dalším studiem do Vídně. „Mě by lákalo
pokračovat v němčině a více se ještě
zaměřit na angličtinu. Nejraději bych
využila nějaký program ERASMUS
ke studiu v cizí zemi. Na vysokou školu
bych se pak vrátila do České republiky,
třeba ke studiu mezinárodních vztahů
a nebo managmentu,“ prozradila Ve-

ronika Ambrožová. A přestože mnoho
času ve Znojmě netráví, věděla o nabídce radnice k proplácení jazykových
certifikátů v projektu Kolumbus. „To je
dobrý nápad. Sama mám zkoušky ÖSD
B1 a B2 v němčině. Čeká mě zkouška
už z úrovně C1 němčina. Teď nás paní
učitelka připravuje na zkoušky na FCE,
které ve Znojmě proplácíte, ale musím na ně vypilovat svoji angličtinu.
Jazyky mě bavily vždycky, a doporučuju
všem, kdo chtějí dobře mluvit, pracovat
na sobě a vycestovat za studiem do zahraničí,“ doporučila vlastní zkušenost
úspěšná studentka.
lp

 Veronika Ambrožová s ředitelem Zdeňkem Mikuličem a místostarostou Pavlem Balíkem na své prezentaci v Retzu.

Foto: xa
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Kolumbus našel nabídky za vás
PRÁCE V RAKOUSKU
Číšník/servírka s inkasem
Kellner/in mit Inkasso
Althof Consulting- und
Hotelbetriebges.m.b.H.
Retz 15 km, hotel@althof.at
+43/2942/3711 Dir. Alexander Ipp
Rodinné firemní prostředí.
Min. mzda dle KS od 1.341 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=447022
Obsluha do hotelového baru
s inkasem
Barkellner/in mit Inkasso
Althof Consulting- und
Hotelbetriebges. m.b.H.
Retz 15 km, hotel@althof.at
+43/2942/3711 Dir. Alexander Ipp.
Možnost ubytování.
Min. mzda dle KS od 645 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=447021
Prodavač/ka, gastronomický
pracovník/pracovnice
Verkäufer/in, Gastronomiearbeiter/in
Cyrill Blei GesmbH
Retz 15 km nebo Hollabrunn 35 km
v.schweitzer@baeckerei-blei.at
+43/2942/2253 Verena Schweitzer
Úvazek na 30 hod. týdně.
Min. mzda dle KS od 971,35/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450470
Prodavač/ka
Verkäufer/in
Bäckerei Neubauer
Horn 35 km
gabi neubauer@hotmail.com,
+43/2982/2439 Gabi Neubauer
Min.mzda dle KS 1.277,48
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=449983
Odborník do výroby
Facharbeiter in der Produktion
Eaton Industries (Austria) GmbH
okr. Hollabrunn 35 km
ChristianBaeuchl@eaton.com
+43/2853/702–1242 Chritian Bäuchl
Min.mzda 2.500 EUR/měs. brutto
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450038
Všeobecný pomocník pro stavbu
a montáž
ALLROUNDER als Bau- und
Montagehelfer
Maschinenring–Service NÖ–Wien
„MR–Service“ eGen
Horn/Hollabrunn 35–50 km
evelin.schneider@maschinenring.at

+43/59 060/380 Evelin Schneider.
Min. mzda dle KS 9,12 EUR/hod.
brutto + příplatky. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=450382

info@poltgmbh.at
+43/ 2841 /200 39 Gerald Polt
Min. mzda dle KS. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=450081

Tesař, klempíř, zámečník
Zimmerer, Spengler, Schlosser
Maschinenring–Service NÖ–Wien
„MR–Service“ eGen,
Waidhofen/Zwettl 80–90 km
michael.resch@maschinenring.at
+43/ 2822/ 515162 Michael Resch
nebo +43/ 2846/ 5151014 Philipp
Witzman
Min.mzda tesař 11,95 EUR/hod.
brutto, klempíř 11,51 EUR/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450450

Recepční
Rezeptionist/in
Kunst & Kultur Seminarhotel Geras
Geras 40 km
rezeption@kuk-hotel.at,
+43/ 2912/ 300 Kerstin Mold, Min.
mzda 1.389 EUR/měs. brutto.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=445801

Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfskraft
Gasthaus Powisch
Dietmannsdorf 25 km
gasthaus.powisch@aon.at
+43/664/ 154 4140 Markus Powisch
(osobní schůzky po dohodě vždy
ve čtvrtek), 30 hod. týdně od června
2013. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450370
Pokojská
Stubenfrau
Gesundheitsresort Gars Betriebs
GmbH
Gars am Kamp 50 km
bewerbung@lapura.at
+43/2985/ 2666 749 Petra Wagner,
Min. mzda dle KS od 1.333 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=205
Stavební odborník
Facharbeiter Bau
R&Z Bau GesmbH
St. Pölten 95 km/Horn 35 km
office@rz–bau.at, +43/2742/3230210
Min. mzda 12,50 EUR/hod. brutto.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450397
Grafik/čka, mediadesigner/ka
Grafiker/in, Mediadesigner/in
mediadesign Podolsky & Partner
GmbH
Burgschleinitz 40 km
s.miro@mediadesign.at
+43/ 2984 /23 149 Sandra
Mirosavljevic. Roční hrubý výdělek
od 23.000 EUR ab EUR 23.000. http://
www.jobwald.at/job.php?aid=450011
Řidič bagru
Baggerfahrer
POLT GmbH
Vitis 85 km

Instalatér vodo–topo–plyn
GWH–Installateur
Aubrunner
Neukirchen 55 km
office@aubrunner-bad-heizung.at
+43/2989/2322 nebo
+43/664/2143400 Herr Aubrunner
Min. mzda dle KS. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=442
Umývač/ka nádobí
Abwäscher
LOISIUM Hotel Betriebs GmbH
& Co. KG
Langenlois 60 km
office–langenlois@loisium.at,
+43/2734/77 100–105 Andrea
Gloimüller
Min. mzda od 1.300 EUR/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=448640
Řidič nákladního vozu
LKW–Lenker
Firmengruppe KASTNER
Krems 75 km
jobs@kastner.at
+43/2822/9001–305 Michaela
Schierhuber
Žádost s životopisem s fotografií!
Min. mzda dle KS 23.100 EUR/rok
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=450506
Pomocný elektroinstalatér
Elektroinstallations–Helfer
Eichinger & Stuber GmbH
Langenlois 60 km, ionen.co.at
+43/664/3225577 Otto Stuber
Min. mzda dle KS 1.570 EUR/měs.
Brutto při plném úvazku. http://www.
jobwald.at/job.php?aid=449638
Tesař, odborík na dřevostavby
Zimmerer, Holzbaufacharbeiter
WALD HOLZBAUEN Zimmerei
& Holzbau GmbH
Gars am Kamp 50 km,
office@waldholzbauen.at
+43/664/88445070 Erwin Steiner

Min. mzda dle KS 11,95/hod.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=446841
Pomocný truhlář
Tischler–Helfer
Tischlerei Maglock Ges.m.b.H
Langenlois 60 km
planung@tischlerei-maglock.at
+43/2734/2028 Martin Tiefenbacher
Práce se stroji – hoblování, broušení,
sestavování, lakování, montáž.
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=447363
Pracovník/ce do prádelny
Wäschereiarbeiter/in
Regina Textilreinigungs GmbH
Krems–Lerchenfeld 70 km
+43/2732/84 672–83 Roswitha
Tumhart
http://www.jobwald.at/job.
php?aid=4416
Parta pro stavbu lešení
Gerüstbau–Partie
Flash Services GmbH
oblast Krems ca. 75 km
service@flash-services.at
+43/2735/ 36334 Michael Urmann
Termín dohodnout telefonicky!!
Mzda 10,64/hod. + diety, 169,5 hod./
měs. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=448706
Úklidová síla
Raumpfleger/in
Pani & Kovar GmbH
Krems 75 km,
krems@pani-kovar.at
+43/2732/82312–0 nebo 82312–8
Max Kovar.
Min.mzda dle KS 355,90/měs.
brutto. http://www.jobwald.at/job.
php?aid=449851
Číšník/serírka
Kellner/in
Weingut Greilinger
Schöngrabern 30 km
weine@greilinger.at
+43/664/547 18 78 Renate Greilinger
Výpomoc v obsluze. http://www.
jobwein.at/job.php?aid=448581
Pečovatel/ka
Heimhelfer/in
NÖ Hilfswerk
Korneuburg a okolí ca. 75 km
bl.korneuburg@noe.hilfswerk.at
+43/2262/90919–10 Helene Dimmel
Min.mzda dle KS 1.645,04 EUR/měs.
brutto při plném úvazku.
http://www.jobwein.at/job.
php?aid=448451
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Daří se omezovat problémová
místa k přecházení silnic
Ve Znojmě je osmaosmdesát označených přechodů pro chodce. Přesto
si chodci leckdy postesknou, že jim
v některé ulici pruhovaná zebra schází.
Od návrhu k realizaci je však dlouhá
cesta, lemovaná diskuzemi, průzkumy a razítky. Takovou anabázi nyní
podstoupily i návrhy dvou členů městské rady, kteří se domnívají, že nové
přechody pro chodce by bylo vhodné
označit na Kuchařovické a na Suchohrdelské ulici.
V prvním případě jde o místo, které navazuje na chodník od Kauflandu
kolem bývalé banky Haná přes komunikaci k nízkým panelákům na Palackého ulici. Je to sice prostor, kde
občas dochází k zapeklitým situacím,
ale provoz tu přece jen není tak velký.
Dopravní komise jako poradní orgán
rady města po konzultaci s odborníky
doporučila zřídit tu místo klasického
přechodu pro chodce takzvané místo
pro přecházení. To vyžaduje osazení
svislého dopravního značení „Pozor,
chodec“ a snížení obrubníků u chodníku. Toto řešení je vhodné i proto,
že celkové náklady na jeho realizaci
přijdou pouze na padesát tisíc korun.
V druhém případě je situace složitější. Přejít od hojně využívaného
malého parkoviště vedle květinář-

ství u hřbitova k autobusové zastávce
na protilehlé straně je při plném provozu o život. Frekventovaná dvouproudá silnice navíc s odbočovacím
pruhem je široká, a bylo by nutné vybudovat tu dělicí ostrůvek. Problém je
i v tom, že v minulém roce byla tato
komunikace rekonstruována z prostředků operačního programu a podle
pravidel není možné v příštích deseti
letech do investice zasahovat a cokoli
měnit.
„Tato komunikace je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, ve správě
Správy a údržby silnic, a je na něm,
jak s návrhem v budoucnu naloží,“
konstatuje vedoucí odboru dopravy
Městského úřadu ve Znojmě Pavel Liška. Obecně se zřízením přechodu musí
souhlasit i Policie České republiky, je
třeba zajistit finanční prostředky, a teprve poté může Silniční správní úřad
vydat příslušné rozhodnutí. V případě „přechod Suchohrdelská“ Správa
a údržba silnic i Dopravní policie ČR
žádost města Znojma zamítly.
V současné době je přechod pro
chodce umístěn na mostě vedoucí přes
železniční trať. I laik vidí, že do standardně bezpečného přechodu má
daleko. Nejenže chybí osvětlení, ale
chodci rovněž přebíhají v podstatě tři

Jaro nad silnicemi
asi spráskne ruce
Jaro se už brzo zeptá, jaké škody
napáchala zima na silnicích. Dosavadní
průběh zimy je pro silnice velmi nepříznivý. Střídaly se teploty nad a pod nulou
a počet mrazových cyklů byl vyšší než
v jiných letech. Dá se tedy předpokládat, že škody budou poměrně rozsáhlé.
Znojemské LISTY se zeptaly, jak to vidí
vedoucí znojemského závodu Správy a údržby silnic Zdeněk Komůrka:
„Na některých úsecích je to patrné už
v tomto období, na dalších se to potvrdí
s přibývajícím jarem až bude rozmrzat
podloží. Opravy nebezpečných výtluků
provádíme průběžně již v tomto období,
vysprávky většího rozsahu zahájíme
po skončení zimy a po té, co se rozjedou
obalovny a bude k dispozici teplá obalovaná směs pro výspravy.
Používané technologie budou stejné
jako v předchozích letech, to znamená

vysprávky obalovanou směsí a vysprávky tryskovou metodou, tj. zastříkání
poruch emulzí a přesypání drtí. Na plošné opravy v nějakém větším měřítku
bohužel nebudou k dispozici finanční
prostředky.
U silnic I. třídy (včetně úseku Znojmo – Pohořelice) provádíme pro jejího
vlastníka, což je stát zastoupený ŘSD
ČR, pouze běžnou údržbu, tedy vysprávky. Těmi průběžně odstraňujeme
nebezpečné závady ve sjízdnosti. Plošné opravy zajišťuje ŘSD samo jiným
způsobem.“ Do oprav silnic, které jsou
ve vlastnictví města Znojma, se v příštích dnech pustí pracovníci společnosti
.A.S.A. EKO Znojmo, která provádí
údržbu a čištění městských komunikací.
Ve větší míře se letos dostane i na opravy
chodníků, které se chystá dělat Správa
nemovitostí města Znojma.
xa

 Na tomto místě u Kauflandu se vybuduje nikoli klasický přechod pro chodce, ale místo
pro přecházení.
Foto: xa

pruhy. O dělicím ostrůvku na mostě
nemůže být ani řeč, protože v tomto
místě začínají řadicí pruhy. Podle vedoucího znojemského závodu Správy
a údržby silnic Zdeňka Komůrky se
v současné době pracuje na dokumentaci na rekonstrukci obou mostů přes
trať Českých drah. V této souvislosti
se na Suchohrdelské počítá s vybudováním středového ostrůvku pro lepší
ochranu chodců. S městem Znojmem
se bude jednat také o osvětlení tohoto
přechodu.

Oblast kolem městského hřbitova
je pro pohyb aut i osob občas složitá.
Menší parkoviště přiléhající ke hřbitovu na Suchohrdelské ulici někdy
nedokáže pojmout všechna auta. „Je
však s podivem, proč řidiči nevyužívají
pohodlné parkoviště na druhé straně
hřbitova na Dobšické ulici,“ konstatuje
ředitel Městské policie Znojmo Ivan
Budín. „Je sice o nějakých osmdesát
sto metrů dál, ale hlavně při vyjíždění
na silnici zajišťuje rozhodně větší komfort a je bezpečnější,“ dodává.
xa

Nečekejte na poslední chvíli
Na výměnu řidičského průkazu nečekejte na poslední chvíli. Držitelé řidičských
průkazů, které byly vydány do 30. dubna 2004, mají tento rok na to, aby si
zajistili jejich výměnu. Mohou o ni požádat okamžitě. Vyhnou se tím frontám
u okének na konci roku. Žádost si vyplní přímo na odboru dopravy na Pražské ulici. S sebou je třeba mít fotografii na doklady, platný občanský průkaz
a starý řidičský průkaz. Výměna je zdarma. Správní poplatek 50 korun bude
vyžadován jen v případě změny (např. místa bydliště). Ve správním obvodě
Znojmo, který zahrnuje 111 obcí, zbývá v současné době vyměnit na 5 500
řidičských průkazů. Nelze přitom počítat s žádným rozšířením pracovní doby
a dalšími nadstandardními službami odboru dopravy. Pokud bude příští rok
řidič s neplatným průkazem přistižen, čeká ho pokuta nebo správní řízení. xa

UZAVŘENÍ ČÁSTI TURISTICKÉ CESTY
Z důvodu kácení akátů v území mezi
bývalým Judexovým mlýnem a mlýnem
Papírnou bude přibližně do 15. března
uzavřena větší část žluté pěší turistické
trasy Jaroslava Krejčího vedoucí podél řeky Dyje na vyhlídku Seasfieldův
kámen. Uzavřena bude v místech, kde
cesta vede těsně podél řeky a poté až
na rozcestí (v mapách značené Nad Novou cestou), ze kterého vede přístupová

rybářská cesta – ta bude provizorně vyznačená. Turisté pohybující se ze Seasfieldova kamene směrem na západ
po žluté mohou na rozcestí využít tuto
cestu jako spojku na cykloturistickou
trasu. V terénu budou umístěny upozorňující tabulky a dočasné značení. Rovněž
z druhé strany, od Judexova mlýna, je
možno při cestě na Seasfieldův kámen
využít cykloturistickou trasu.
xa

www.znojmocity.cz
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U rodinných domů budou stát navíc i nádoby
na bioodpad – Popelnice mají dostat čipy

ODPADY BUDOU STÁT STÁLE VÍC
Na základě analýzy současného
stavu se v materiálu objevují návrhy na další postup v této oblasti. Je
evidentní, že odpadové hospodářství
bude stále nákladnější. Dle připravované legislativy vycházející z cílů EU
bude klasické skládkování nejdražší
způsob odstraňování odpadů. Město Znojmo vozí odpad na skládku
v Únanově. V České republice nyní
existují jen tři spalovny komunálního odpadu: Liberec, Praha a Brno.
SAKO Brno by tedy připadalo v úvahu, pokud by se Znojmo rozhodlo pro
změnu v likvidaci odpadů. Ve Znojmě
se vyprodukuje za rok přes šest tisíc
tun komunálního odpadu. Do loňského roku platilo město v Únanově
za skládkování jedné tuny 1310 korun. Pro letošek se vedení Znojma
podařilo nasmlouvat cenu o čtyřicet
korun nižší.
K nákladům za skládkování směsného komunálního odpadu je samozřejmě navíc třeba přičíst ještě náklady za odvoz komunálního odpadu,
který provádí .A.S.A. EKO Znojmo.
Za měsíc to dělá 891 tisíc korun. Dalších 144 tisíc měsíčně činí pronájem
nádob na odpad, tedy popelnic. Město
jej rovněž platí firmě .A.S.A. EKO
Znojmo, protože jsou jejím majetkem. Kolik takových popelnic skutečně je, zůstává ale zatím velkým
otazníkem. Udělat v tom pořádek je
nyní pro město důležitý úkol.

dou, ke kterým by měly být přistaveny
kromě klasických nádob na směsný
komunální odpad také hnědé nádoby
o objemu 240 litrů na bioodpad. Peníze na nákup těchto nádob, které budou
také očipované, se Znojmo snaží získat
z příslušného operačního programu
EU. Čipy nebudou samoúčelné, pracovníci odboru životního prostředí
znojemského městského úřadu využijí
získané informace k vyhodnocení situace, a podle výsledků se bude třeba
uvažovat o navýšení počtu nádob nebo
jejich přemístění.
Bioodpad se samozřejmě nebude
vozit na skládku, ale do kompostárny, která je rovněž v Únanově a kde
odstranění bioodpadu stojí méně než
polovinu oproti skládkování (přesně
za 560 Kč za tunu s DPH).
 Ilustrační foto

Foto: xa

OČIPOVANÉ POPELNICE
Na rozdíl od většiny sousedních
obcí a měst si občané Znojma popelnice nemusí kupovat, město je pro
ně pronajímá. Málokdo asi ví, jak je
to s popelnicí, kterou denně užívá.
Mnozí se k ní podle toho také tak macešsky chovají. Nikdo nepochybuje, že
je v evidenci nádob na odpady třeba
udělat pořádek a učinit tuto evidenci
pružnější. Za tímto účelem by od příštího roku mohl fungovat systém využívající čipování popelnic. Sběrný
vůz se čtečkou by naložil jen odpad
z popelnice, která bude mít příslušný
čip. Podle něj by se ostatně dala nádoba dohledat, pokud by se někomu
ztratila. Je to ale především jednoduchý systém, jak docílit toho, aby město zajišťovalo službu opravdu jen pro
obyvatele, kteří v místě platí poplatky.
Je třeba zabránit zneužívání systému.
I když je v některém domě leckdy trvale hlášen jediný člověk, obývá ho třeba
pět nepřihlášených. Tomu odpovídá
i počet přistavených odpadových nádob. Zatím se vyvážejí a doplácí na to
město a jeho občané. Čipy takovým
„černým“ popelnicím udělají přítrž.
Přesná evidence a dokonalý přehled
zabrání zneužívání služby.
KAM S BIOODPADEM
Jako bioodpad se označuje biologicky rozložitelný odpad. Především
obyvatelé měst, kteří obhospodařují
zahrádku u rodinného domu, mívají od jara do podzimu problém kam
s ním? Kam s odpadem, který vzniká
při údržbě zeleně nebo pěstování zeleniny a kytek.
Město Znojmo vytipovalo přes tři
a půl tisíce rodinných domů se zahra-

SKLÁDKA NEBO SPALOVNA?
Město Znojmo se tedy jako mnoho dalších měst ocitne na křižovatce:
skládka nebo spalovna? Skládkování
bude finančně stále nevýhodnější, spalování se už nyní nákladově srovna-

telné, a to včetně nákladů na dopravu
odpadu do Brna.
Na první pohled se jeví tato volba
jako značně neekonomická. Když se
ale zpracují všechna čísla, dojde se
k tomu, že pokud Znojmo za rok vyprodukuje šest až šest a půl tisíce tun
směsného komunálního odpadu, při
jednom nákladu dvacet tun to vlastně
znamená jedno auto denně ve směru
ke spalovně. Na zpáteční cestě pak
může být vytíženo například odpady,
které nelze spalovat a které budou uloženy na skládce v Únanově.
ZA ODPADY PLATÍME KORUNU
ČTYŘICET ZA DEN
Občan Znojma platí nyní za služby
spojené se svozem, sběrem a likvidací
komunálního odpadu 1, 37 Kč za den. Je
užitečné si to uvědomit. Není to zas tak
moc za to, co všechno je třeba udělat,
abychom se odpadu co možná ekologicky zbavili. Přesto jsou občané, kteří
systém částečně nebo naplno zneužívají
v neprospěch slušné většiny. Je nasnadě,
že se s tím musí něco dělat.
xa

Co zahrnuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů:
SHROMAŽĎOVÁNÍ
(k dispozici je sběrná nádoba)

Roční poplatek za odpady
ve Znojmě – 500 korun

Odpad směsný, elektroodpad,
bioodpad – to jsou termíny, které se
teď skloňují ve všech pádech. Kromě
energií všeho druhu se stávají odpady
další významnou položkou v rozpočtu
firem, ale také domácností.
Ve velké míře záleží na obcích
a městech, jakou část výdajů za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nechají na občanech a jakou zaplatí samy. Zákon
umožňuje vybírat poplatek do výše
tisíc korun za občana. Jak známo, výše
poplatku, který platí občané Znojma,
zůstala pro letošní rok 500 korun.
„Znojemským občanům nabízí
město za jejich peníze velmi dobré
služby,“ konstatoval starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. To ovšem neznamená, že není třeba promýšlet další
kroky. Napomoci tomu má také studie
nazvaná Optimalizace hospodaření
s komunálními odpady včetně jejich
obalové složky ve městě Znojmě, se
kterou se seznámila v minulých dnech
rada města.

SBĚR
(do přistaveného sběrného vozu
se naloží odpad, sběrný dvůr)
PŘEPRAVA
(odvoz odpadu na určené místo)

TŘÍDĚNÍ
(zpracování odpadu na třídicí lince)

VYUŽÍVÁNÍ
(zajištění recyklace)

ODSTRAŇOVÁNÍ
(uložení na skládku)
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Na školách město letos Gymnázium K. Polesného:
Kolik jazyků umíš,
rozhodně nešetří
Do gala se má v letošním roce hodit které cítí jako potřebné a také užitečné.
většina mateřských a základních škol Zejména na ty objemnější, na které
ve Znojmě. Oproti uplynulým rokům, nebylo v minulosti dost peněz. Dokdy se budovy spíše
stane se především
udržovaly v obstojném
na větší akce, jako
stavu a na investice dojsou výměny oken,
šlo jen zřídka, je v roce
opravy sociálních
2013 městská pokladzařízení, zateplení
MŠ
v tis. Kč
na ke školským zaříbudov,“ konstatuje
Opravy
4 825
zením víc než vlídná.
místostarosta.
Investice
16 350
Na opravy a investice je
Na programu
rozpočtováno na pětjsou také opravy
ZŠ
v tis. Kč
atřicet milionů korun.
elektroinstalací, podOpravy
7 000
„Je to nejvíc za polah nebo rekonstrukInvestice
6 600
sledních deset let,“ poce kuchyní a jídelen.
tvrzuje místostarosta
Město Znojmo
Celkem za rok 2013
Jan Grois, v jehož gesci
jako zřizovatel maOpravy
11 825
je oblast školství. „Proteřských a základInvestice
22 950
dej městských bytů
ních škol bere tedy
v rámci projektu Klíč
materiální podporu
Celkem:
34 775
2018 přivádí do rozpočvzdělání a výchovy
tu města finance, které budou mimo dětí a mládeže vážně. Pro srovnání:
jiné použity právě na zlepšení materiál- v roce 2009 bylo z rozpočtu města uvolních podmínek v mateřských a základ- něno na opravy a investice 4, 7 milionů
ních školách. Ředitelé měli možnost korun a o rok později se na školách
vznést požadavky na opravy a investice, prováděla jen drobná údržba.
xa

 V objektech Mateřské školy na Pražské ulici byly v minulých dnech malířské práce
všech tří pavilonů v plném proudu. Správa nemovitostí města Znojma využila i tentokrát
možnosti zaměstnat odsouzené z Věznice Znojmo, čímž ušetřila část finančních
prostředků. Za kvalitu přitom stoprocentně ručí. Na zdech se dokonce objevily i obrázkové
motivy ze známých českých pohádek.
Foto: zp

tolikrát jsi člověkem
Větu v titulku stoprocentně naplňují studenti Gymnázia Dr. Karla
Polesného ve Znojmě. Vždyť také výuka jazyků má na škole samozřejmou
prioritu. „Angličtina je prvním cizím
jazykem na osmiletém studiu, na čtyřletém je to angličtina nebo němčina.
Máme i třídy s kombinací angličtina
– francouzština,“ vypočítává pedagožka Drahomíra Denerová, zástupkyně
ředitele gymnázia.
Zvláštní kapitolou je bilingvní typ
studia. Výuka na dvojjazyčném studiu
s výukou některých předmětů v němčině ale neznamená, že je angličtina
potlačována. Naopak má vyšší hodinovou dotaci, než je tomu na čtyřletém
gymnáziu. Žáci jsou od prvního ročníku v kontaktu s rodilými mluvčími
a léta zkušeností ukazují, že konverzace s nimi napomáhá studentům v odstranění zábran mluvit cizím jazykem,
což je největší problém absolventů
škol, kde tyto možnosti nemají. „Naši
absolventi to sami potvrzují,“ konstatuje Drahomíra Denerová.
Kromě anglického lektora působí
na škole tři angličtináři, kteří v náročné konkurenci angličtinářů z celé ČR
vyhráli roční pobyt v Americe, kde
pracovali, a získané zkušenosti nyní
předávají svým žákům. Samozřejmostí
je vysoká úroveň i ostatních učitelů
jazyků.
Vedle ve světě nejvíce užívané
angličtiny, němčiny a francouzštiny
nabízí gymnázium také výuku stále
více žádaného ruského jazyka. Dále
španělštinu, italštinu a pro budoucí

mediky, veterináře, botaniky či právníky rovněž latinu.
„Našim žákům nabízíme možnost
jazykové zkoušky, jako je Mezinárodní certifikát Rakouského jazykového
diplomu (ÖSD), který je ve světě uznáván stejně jako veřejnosti známější certifikáty z Goethe Institutu. Máme šest
certifikovaných vyučujících němčiny,
kteří zajišťují vysokou úroveň zkoušek.
Stejně tak nabízíme zkoušky angličtiny
FCE a v současné době připravujeme
i vyšší úrovně těchto zkoušek,“ upřesnila Drahomíra Denerová.
Více než patnáct let každoročně
vyhrávají dva žáci dvojjazyčného studia stipendijní pobyt v Německu, totéž
platí i v jiných soutěžích.
Úspěchy gymnázia, které klade
důraz na vysokou jazykovou habilitu,
se odráží v nemalém počtu úspěšných
absolventů. Jsou mezi nimi překladatelé a tlumočníci, lékař, manažeři i právníci pracující doma i v cizině. Všem
těmto kvalitní studium posloužilo jako
onen pomyslný základní kámen jejich
kariéry.
Pro mladou generaci je výuka
a znalost angličtiny již samozřejmostí.
Anglický jazyk se vyučuje ve všech
typech a úrovních školy, počínaje mateřskou školou přes základní, všechny
typy odborných středních i učňovských škol. Při hledání práce považují zaměstnavatelé znalost angličtiny
za samozřejmost a očekávají, co dalšího jim uchazeč může nabídnout.
Každý cizí jazyk navíc je výhodou.
D. Denerová, lp

Rodinní asisten pomáhají rodinám s dětmi překonat trápení
Znojemská charita už šestým rokem
pomáhá rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci. Prostředkem pomoci jí je terénní služba s názvem Rodinný sociální asistent Znojmo.
Rodiny s dětmi, pro které je služba určena, bývají ohroženy sociálním
vyloučením, dlouhodobě se potýkají
s nízkými příjmy a z toho plynoucími
problémy se zajištěním potřeb rodiny,
zadlužeností, kolapsem sociálních sítí,
skrytým záškoláctvím a prospěchem
dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností při uplatňování rodi-

čovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů.
„Máme čtyři pracovníky, kteří
do rodin docházejí. Základem služby
je návštěva konkrétní rodiny v jejím
domově, kde jsou její potíže řešeny individuálně, podle toho, jakou pomoc si
rodina vyžádá. Pokaždé je to velmi citlivé téma, a proto je také spolupráce mezi
našimi pracovníky a rodinou založena
na maximální důvěře a diskrétnosti,“
vysvětluje Radka Růžičková.
Cílem poskytované služby je, aby
rodiče získali či obnovili sociální doved-

nosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální
nebo ekonomické funkce rodin, pomoci rodině při prosazování práv a jejích
oprávněných zájmů, nastavit denní
režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči. Služba
je určena pouze rodinám s dětmi, a to
rodinám žijícím na okrese Znojmo.
Místo poskytované služby je na Dolní
České 1 (tel. 604 294 189, 515 244 439)
a kontaktní osobou je Mgr. Radka
Růžičková (rodinnyasistent.znojmo@
charita.cz).
lp

OBLASTI POMOCI:
 bydlení – zajištění bydlení,
udržení stávajícího, zlepšení
nevyhovující podmínek
 sociální dávky – žádosti i jejich
vyřizování
 zaměstnání – pomoc při
získání zaměstnání
 pomoc při řešení dluhů
 pomoc při prosazování práv
a zájmů
 výchovné poradenství,
ochrana dětí
 využití příjmu – pomoc účinně
nakládat s příjmy
 pomoc při řešení
mezilidských vztahů

www.znojmocity.cz
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Truhláři z Přímě cké pracovali
s učni z Německa

 Truhláři při prezentaci svých návrhů. Mezi hochy se neztratila ani budoucí truhlářka
z Německa.
Foto: archiv školy

Cestování, nová přátelství, nové
zkušenosti. To jsou priority současných mladých lidí. Kdo by nechtěl
během studia poznávat cizí země,
jejich obyvatele, kulturu i pracovní
podmínky. Žákům SOU a SOŠ na ulici Přímětická se to daří díky účasti
školy v evropských projektech. Škola
se rozhodla, že využije dotačního programu Fondu budoucnosti, a umožní
tak svým studentům dosáhnout odborných kvalit srovnatelných se zeměmi EU.
Právě nyní je v plném proudu spolupráce s partnerskou školou v Německu.
Škola na Přímětické v minulých
dnech hostila budoucí truhláře z Weidenu. Němečtí teenageři se již dříve
seznámili s českými protějšky prostřednictvím internetu a teď je čekala
tvorba návrhu, který budou následně
společně realizovat v Německu. Vznik-

ly tři česko-německé týmy. Jejich členové se dohodli na výrobku ze dřeva,
který hodlají sestavit. Poté se stali designéry a podle svých představ a plánů
vyhotovili výkresovou dokumentaci
vybraného výrobku.
Hosté se během pobytu podívali
na krásy Znojma a jeho okolí, využili nabídky kulturních a sportovních
aktivit, které pro ně čeští studenti připravili, a především si prohlédli zdejší
školu. Zajímali se o organizaci teoretické a praktické výuky, porovnali systém
vzdělávání v Německu a u nás. Zajímavé byly rozdíly v učení v obou zemích.
V Německu chodí učni do školy pouze
v prvním ročníku. Pak již pracují v podnicích a ve škole jsou pouze jeden den
v týdnu. A na rozdíl od Česka se truhlařině učí i dívky. Chvála německých
učňů se ve Znojmě nesla na školní bar
i kuchyň, sympatické učitele i ochotu
a vstřícnost českých žáků.
lp
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Veselé zoubky zavítaly
na Znojemsko
Prvňáčci ze Základní školy Suchohrdly se jako jediní ze Znojemska
zúčastnili třetího ročníku preventivního programu Veselé zoubky, zaměřeného na správnou péči o chrup
a prevenci zubního kazu u žáků prvních tříd.
Žáci zhlédli zábavně vzdělávací
fi lm Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek, natočený ve spolupráci s Helenou
Štáchovou v pražském Divadle Spejbla
a Hurvínka, vyzkoušeli si správnou
techniku čištění zubů a letos navíc
dostaly možnost zapojit se do soutěže o nejzajímavější projekt na téma
Prevence zubního kazu. Deset nejzdařilejších projektů a vítězné první

 Ilustrační foto.

Archiv dm drogerie markt

třídy získají zážitek v podobě zájezdu
na divadelní představení do Divadla
Spejbla a Hurvínka v Praze. Projektu
se zúčastnilo celkem 35 000 dětí z celé
republiky.
lp

Borek

Soutěžili na dálku, a zvítězili
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Znojmo, Dvořákova 19 získala v prvním ročníku celostátní soutěže Studentská obchodní
snídaně 1. místo.
Ž áci třetího ročníku oboru
Agropodnikání a prvního ročníku
oboru Podnikání soutěžili v projektu
Studentská obchodní snídaně o nejlepší podnikatelský talent.

 Zlatí studenti z Dvořákové.

Vlastní akce probíhala v brněnském klubu hotelu Barceló Brno Palace. Studenti ale sledovali přenos soutěže prostřednictvím počítačů. Každý
z nich se musel po síti zaregistrovat
a absolvovat vstupní test i další úkoly.
Cílem byla příprava studentů
na profesní život prostřednictvím
seznámení se s reálně fungujícími
firmami, nácvikem prezentačních
a komunikačních dovedností a v neposlední
řadě pochopení podstaty a výhod networkingu
(komunikace s lidmi přes
počítač – pozn. red.) pro
nejrůznější oblasti života.
Vítězstvím získali
znojemští studenti možnost zúčastnit se dalšího
ročníku přímo, tedy nejen prostřednictvím on-line přenosu.
Foto: archiv školy
V. Horáková, lp

Věk – Přibližně 4 roky
Plemeno – Kříženec německého ohaře (střední až větší vzrůst)
Borek je znojemský nalezenec, při jehož příjmu jsme si ihned povšimli
poraněného čumáku a chůzi „o třech nohách“, můžete tedy jen hádat, čím
si musel projít, než se dostal k nám. Po týdnech strávených v útulku se Borek
dal opět do pořádku a nyní je již připraven najít nový domov. Tento krásný
fousatý psí klučina je velmi rád v kolektivu lidí, užívá si každé pomazlení
a pohlazení. Určitě je vhodný do sportovní rodiny, která má ráda dlouhé
procházky přírodou. Borek je samostatný a nevyžaduje žádnou zvláštní péči.
Určitě jej doporučujeme na větší zahradu nebo dvorek. Borek je kříženec
loveckého plemene. Není tedy vhodný k jiným domácím zvířatům, jako je
drůbež a kočky. Nejraději by v novém domově byl psím jedináčkem, a svoji
rodinu měl tak pouze sám pro sebe.
Městský útulek pro psy Načeratice nabízí k adopci dalšího ze svých
svěřenců. V případě, že vás pejsek zaujme, obraťte se přímo na Městský
útulek v Načeraticích. Tel: 602 307 801, e-mail: utulek@znojmozelen.cz. Více
informací naleznete na www.utulek-naceratice.blog.cz
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Čtvrté narozeniny Klubu Coolna
oslavila stovka mladých lidí
OPUSTILI NÁS
Eleonora Hádková
1932
Brno
Horymír Hanák
1947

Vrbovec

Erik Bohdálek
1932

Znojmo

Jan Krejča
1943

Znojmo

Anna Dvořáková
1923
Znojmo
Marie Urbanová
1925
Dyjákovice
Karel Kaidl
1932

Němčičky

Miroslav Poledníček
1924
Jaroslavice
Růžena Králová
1920

Nový Šaldorf

Marie Šidlová
1931

Skalice

Nízkoprahový Klub Coolna Znojmo oslavil čtvrté narozeniny. „Letošní
čtvrté narozeniny Coolny nás příjemně potěšily především početnou
návštěvností. Během tří hodin přišlo
na oslavu přes sto lidí, kteří většinou
vydrželi až do konce,“ sdělil sociální pracovník Klubu Coolna Stanislav
Maar. Akci navštívil i ředitel Oblastní
charity Znojmo Evžen Adámek, který
poděkoval celému týmu Klubu Coolna
za dosavadní práci s dětmi a mládeží.
Nechyběl narozeninový dort v podobě
graffiti s nápisem Coolna. Celý byl
rozdělen návštěvníkům.
O hudební vystoupení se postarali:
DJ EZTEK, Georg Czap, DJ Kůň, Drzá
Weřejnost a Fábio a o taneční vystoupení Crazy Crew, CSB KILLA´Z a Michal „znojemský Atai Omurzakov“.
K vidění byla kronika Klubu Coolna. Dokreslovala období, kterým zaří-

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
Tel. 605 154 160.

Vyměním 4+1
v Příměticích za menší. Kdekoliv
Tel. 724 579 878.

Foto: archiv KC Znojmo

zení prošlo, a zájem byl také o zajímavá
videa uspořádaných akcí.
K nahlédnutí byla závěrečná zpráva ze streetworku Klubu Coolna Znojmo v podobě kalendáře na rok 2013,

kterou předala řediteli Oblastní charity
Znojmo vedoucí Klubu Coolna Karolína Bulová jako symbol poděkování
za podporu a pomoc.
Robert Knebl

Starosta besedoval
s jubilanty

Cecílie Havelková
1920
Znojmo

Prodám RD
s garáží, zahrádkou a dílnou
ve Znojmě – ul. Melkusova,
2 bytové jednotky 2+1, vytápění plyn.kotlem, v přízemí nová
dlažba, částečně plastová okna,
cena 2,2 mil.
Tel. 608 418 405.

 Na narozeninách nemohl chybět tanec.

 Restaurátoři objevili v radniční věži kresby z 15.–17. století. V radniční věži v současné době probíhá na základě výběrového
řízení restaurátorský průzkum s cílem stanovení závažnosti objevených grafických
a malířských prvků. Výsledky průzkumu
budou sloužit vedení města k rozhodnutí
o dalším postupu případných aktivit uvnitř
věže.
Text a foto: lp

Zdraví a štěstí přišel jubilantům
v Domě s pečovatelskou službou na třídě Dukelských bojovníků popřát starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Oslavencům, mezi kterými nebyl
nikdo mladší osmdesáti let, daroval
květiny a u prostřeného stolu se s nimi
bavil o tom, jak se jim v pečovatelském
domě i ve městě žije. Seniory návštěva
prvního muže města, jak sami několikrát zopakovali, potěšila. Neostýchali
se se starostou hovořit o všem, co je
nejen těší, ale také trápí. Postěžovali si

například na problematické chování některých bezdomovců, kteří letní měsíce
tráví zahálkou a popíjením alkoholu
v blízkosti domu. Z hovorů jubilantů vyplynulo, jak bedlivě sledují práci
radnice a dění ve městě. Mnohá témata
měli jubilanti i starosta společné. Seniory starosta informoval i o přípravách
vedoucích k zateplení jejich domova
či aktuálním vývoji kolem stavby obchvatu. Přátelskou atmosféru podpořilo
i vystoupení harmonikáře, který oslavencům zahrál písničky jejich mládí. lp

Znojemský košt už za pár dnů
Již počtyřiadvacáté se představí
na tradičním Znojemském koštu vína
znojemské vinařské podoblasti.
Sdružení znojemských
vinařů pořádá 16. března
ve štukových sálech Louckého kláštera přehlídku
spojenou se soutěží. Zúčastní se také rakouští vinaři se svými
produkty. Vrcholem dne bude vyhláše-

ní Krále vín Znojemského koštu 2012
z odrůdy Sauvignon. Starosta města
Znojma zaštiťuje pravidelně
soutěž růžových vín, jejíž
vítěz si i letos odnese Pečeť
znojemských měšťanů.
Výstava s degustací bude
otevřena od 10 do 21 hodin.
Vstupné je 30 korun a vzorky vín na bločky se budou nalévat
za pět korun.

 Starosta Vlastimil Gabrhel měl s jubilanty několik společných témat.

Foto: lp

www.znojmocity.cz
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Regiony 2013: Největší zájem je
o cykloturis ku v národním parku
Regiony 2013, dvanáctá společná
výstava měst, obcí, regionálního rozvoje
a cestovního ruchu se letos odehrála
15.–17. 2. na výstavišti v Lysé nad Labem. Třetím rokem v ní bylo zastoupeno i Znojmo, a to prostřednictvím
zájmového sdružení Cyklo Klub Kučera
Znojmo (dále CKK). Ten za podpory
Znojemské Besedy prezentoval široké
možnosti cykloturistiky na Znojemsku.
Stánek CKK byl vybaven informačním
materiálem, který zval návštěvníky veletrhu nejen na Znojemské historické
vinobraní či Okurkové slavnosti, ale
také na další zajímavé akce ve Znojmě
a okolí.
Zájemcům o cykloturistiku předávali členové CKK mapové podklady
a informovali je o cyklistických akcích
během roku. Největší zájem ze strany
veřejnosti byl standardně o cykloturistiku v Národním parku Podyjí. „Těší
nás vzrůstající zájem návštěvníků o náš

region a speciálně o možnosti cykloturistiky, proto každoročně připravujeme
další zajímavé aktivity i novinky pro
sportovně založenou veřejnost. Vítáme
jak jednotlivce, tak rodiny s dětmi i nadšence, kteří dávají přednost procházkám
nebo projížďkám v přírodě před pasivnější formou odpočinku,“ konstatoval
Čestmír Vala, manager CKK Znojmo.
Jak prozradil, v nejbližší době čeká CKK
také prezentace Znojma a jeho okolních krás na specializovaném veletrhu
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA,
jehož XIV. ročník se uskuteční v Hradci
Králové.
„Prezentace jsou nezastupitelné
v osobním jednání především se zájemci
o pobyt v našem regionu, kteří vítají
podrobnější a aktuálnější informace
z oblasti ubytování, stravování i volnočasových aktivit,“ objasnil Čestmír
Vala důvod, proč se podobných veletrhů
CKK pravidelně zúčastňuje.
lp

V Podyjí přibylo orlů,
ubylo kachen
Při pravidelném lednovém sčítání
vodních ptáků pozorovali ornitologové
v Národním parku Podyjí rekordní počet
zimujících orlů mořských. Ornitologové
kriticky ohroženého dravce pozorují
od devadesátých let. Přibylo i kormoránů. Poprvé od roku 2006 se u řeky objevila i čírka obecná. Kromě vodních ptá-

ků měli odborníci možnost pozorovat
i orla královského. Od roku 2000 se jim
to povedlo přímo v národním parku jen
pětkrát. Letos byl zaznamenán na území
parku dosud nejnižší počet kachen divokých (485). Mezinárodní sčítání vodních
ptáků se letos v Národním parku Podyjí
konalo již podeváté. lp, zdroj: nppodji.cz

 Znojemský stánek Cyklo Klubu Kučera hlídal plyšový pes se speciálním postrojem pro
zvíře běžící vedle jedoucího kola. Foto: CKK
Foto: CKK

Národní park vydal poklad
Vědci našli v Národním praku
Podyjí novou mušku. Odborníci Markéta Omelková a Jan Ježek popsali
nový druh mouchy koutule, která žije
jen v národním parku, v aktuálním
vydání odborného entomologického
časopisu. Vzácný nález pochází
ze vzorků odebraných v Podyjí
v rámci výzkumu organizovaného
Masarykovou Univerzitou. Nový
hmyz nazvali podle místa nálezu

„ hardeggská“ (Trichomyia hardeggensis). „Byla popsána podle jediného samce a zatím je známá pouze
z Podyjí. Výzkumníci ji lapili nedaleko Hardeggské vyhlídky. O jejím
životě není bohužel nic bližšího známo,“ uvedl entomolog Robert Stejskal
ze Správy Národního parku Podyjí.
Muška má vazbu na zachovalé lesy
s dostatkem starých stromů a mrtvého dřeva.
lp, zdroj: nnpodyji,cz

Sommelierka z Přímě cké Aneta Málková potře vítězí
Sommelierka Aneta Málková si
připsala na účet další dvě prvenství,
tentokrát ze soutěže v Českém Těšíně.
Již 7. ročník Těšínské karafy, určené
pro studenty středních i vyšších škol,
byl zaštítěn odbornou garancí Asociace
sommelierů ČR. Aneta Málková, v současnosti studentka 4. ročníku oboru
Hotelnictví na SOU a SOŠ Přímětická
ve Znojmě, si nemohla přát úspěšnější
završení kariéry juniorské sommelierky.
Soutěž v Českém Těšíně pro ni nebyla žádnou novinkou, vždyť 1. místo
v kategorii znalec si odtud odváží již
potřetí. Zasloužila se o ně bezchybným
zvládnutím náročných písemných testů,
dokonalým servisem červeného vína
v základním kole i suverénním finálovým vystoupením. Během 12 minut
s přehledem naservírovala šumivé víno,

 Úspěšná sommelierka Aneta Málková v akci.

Foto: archiv školy

opravila chyby ve vinné kartě a přiřadila
vhodná vína k pětichodovému menu.
Současně obsadila 1. místo v kategorii
nejlepší degustátor. Mezi nejvýraznější
Anetiny úspěchy z let minulých patří
již zmíněná vítězství v Těšínské karafě,
titul sommelierské mistryně z Bohemia Trophée 2011, bronz z Grand Prix
sommelier junior Znojemský hrozen
2011, stříbro z Gastro festivalu Ostrava
2010 či účast ve finále mezinárodního
mistrovství v sekání sektů.
V Anetiných stopách kráčejí další
nadějné sommelierky z Přímětické, studentky 1. a 2. ročníku oboru Hotelnictví.
V kategorii znalec se v Těšíně umístily
na 6. příčce Petra Kalanříková a na 10.
pozici Michaela Stuchlíková. Nejmladší
Kateřina Nesnídalová obsadila 6. místo
v kategorii kadet. Koudela František, Bc.

14

ZNOJEMSKÉ LISTY

Kulturní kalendář
KULTURA
PAMÁTKY

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 hod., 12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: říjen–duben
Po–Pá 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00 hod.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Archeologie na Znojemsku,
Černé řemeslo, sbírka orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, Znojmo–
Přímětice, tel.: 736 465 085 p. Kašpárková,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: po domluvě
na tel.: 736 465 085.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen–duben Út–Ne
10.00–16.00 hod., v pondělí je zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Do odvolání je
vzhledem k rekonstrukci opěrných zdí
uzavřena.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e–mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
říjen–duben Po–So 10.00–17.00 hod.,
Ne 13.00–16.00 hod. Poslední prohlídka
hodinu před zavírací dobou.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. V zimě je uzavřen.

OSTATNÍ
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e–mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 hod., v době
prázdnin i v pondělí, listopad–únor pouze
So–Ne nebo kdykoli po tel. domluvě.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e–mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Otevřeno odd. pro dospělé: Po–zavřeno,
Út–Pá 8.30–18.30, Studovna, čítárna,
internet Po–Pá 12.00–18.30, Knihovna
rakouské literatury Po–zavřeno, Út
8.30–11.00 12.00–17.00, St 8.30–11.00
12.00–16.00, Čt 8.30–11.00 12.00–18.00,
Pá 8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské odd.
Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 St–zavřeno,
Hudební odd. pouze St 10.00–12.00
14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e–mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost přístupno:
studovna Po–Pá 12.30–18.30 hod.,
knihovna Út–Pá 8.30–18.30 hod.
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den
předem na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e–mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: listopad–duben Po–Pá
8.00–18.00 hod., So 9.00–13.00 hod.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM–
Jižní přístupová cesta k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e–mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
Otevřeno: říjen–duben
Út–So 9.00–16.00 hod., Ne–Po zavřeno.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel. 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové ulici; tel:
515 222 552, e–mail: vstupenky@beseda.
znojmo.cz. Rezervace nevyzvednuté týden
před představením jdou do prodeje; zbylé
vstupenky z předplatného lze zakoupit v TIC,
případně v pokladně divadla půl hodiny
před představením. Internetové rezervace
na www.vstupenkydivadloznojmo.cz.
Důležité upozornění: zakoupené vstupenky
nelze vrátit. Zpět se vstupenky přijímají
pouze v případě zrušení akce. Změna
programu vyhrazena.
7. 3. VEČER PLNÝ HUMORU
Do divadla na večer plný dobré pohody
a smíchu zvou všechny své příznivce
mladí herečtí elévové. Vystoupení
studentů hereckého oboru ZUŠ Znojmo
pod pedagogickým a režijním vedením
Martiny Výhodové. Prodej vstupenek
v ZUŠ Znojmo ( pí uč. Výhodová)
a v divadle před představením.
Symbolické vstupné 50 Kč. V 18.00 hod.
15. 3. A JE TO V PYTLI!
Divadelní spolek Rotunda ve Znojmě.
Příběh plný humorných záměn
i dramatických zvratů, se odehraje
během několika hodin. Manželé Tom
a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají
pracovnici z Úřadu pro adopci dětí, která
má rozhodnout o jejich dalším osudu.
Hrají: Marek Machal, Luděk Horák, Kamil
Tomek, Šárka Drozdová, Vítězslava
Rosecká, Václav Beran, Roman Mráka,
Draha Juračková, Antonín Míček.
V 19.00 hod.
18.–22. 3. KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
aneb Čtyři pohádky z mechu a kapradí.
Divadlo Anfas Praha. Známá pohádka
Václava Čtvrtka v úpravě Petra Slunečka
a režii Petra Mikesky. Předplatné
ZŠ1– 3. titul; Pondělí 18. 3. 2013 – 8.30 =
D2; 10.15 = D4; 14.00 = D6,
Úterý 19. 3. – 8.30 = D8; 10.15 = D10,
Středa 20. 3. – 8.30 = D12; 10.15 = D14,
Čtvrtek 21. 3. – 8.30 = D16; 10.15 = D18,
Pátek 22. 3 . – 8.30 = D20; 10.15 = D22.
19. 3. HANKY PANKY–DISKOHRÁTKY!
Oblíbená travesti skupina přiváží
do Znojma nový zábavný pořad. Přijede
trio Golden Kids, Hana Zagorová s Petrem
Kotvaldem a Standou Hložkem, Petru
Janů, Věra Bílá i aktérky filmu Světáci.

Ze zahraničí i Katy Perry či Roxette!
V 19.00 hod

jménem Krtek. Polsko, Francie. Nevhodné
pro děti do 12 let. Vždy v 19.30.

21. 3. MLÝNY
Divadlo Sklep, Praha. Hra plná osobitého
humoru a ironické nadsázky. Hrají: Jiří
Fero Burda, Jan Slovák, Robert Nebřenský,
Tomáš Hanák, Ondřej Trojan a další.
V 19.00 hod.

8.–13. 3. VE STÍNU
Může jediný spravedlivý obstát v boji
s dobře propojenou sítí komunistické
policie? Protivník je silný a kapitán Hakl
(IVAN TROJAN) nemůže věřit nikomu
a ničemu. DAVID ONDŘÍČEK (Samotáři,
Jedna ruka netleská, Grandhotel) natočil
detektivku z padesátých let, kterou podle
MF DNES označili diváci za událost sezony.
ČR. 8.–10. 19.30, 11.–13. 19.00.

23. 3. VÍTÁNÍ JARA V ROCE HADA
Songfest.cz 2013–jednodenní hudební
festival s podtitulem Na jedné scéně
s Východem. Čínská zpěvačka Feng–yűn
Song a vynikající kytarista Vladimír
Václavek, hráč na digedridoo Ondřej
Smeykal, bubenická skupina Drum
Drum a další. Součástí koncertu bude
křest knihy Hlas a dech čínské zpěvačky
Feng–yűn Song, jejíž spoluautorkou je
spisovatelka Pavlína Brzáková. Pořad
moderuje excelentní a osobitá ESTER
KOČIČKOVÁ. V 19.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e–mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz.
Do 10. 3. OZVĚNY EKOFILMU
Mezinárodní filmový festival o životním
prostředí, přírodním a kulturním dědictví.
Oceněné a další zajímavé snímky z ročníků
2007–2012 zapůjčilo Ministerstvo
životního prostředí. Podrobný program
na webových stránkách kina
www.illusion.cz.
7.–13. 3. ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
Oblíbený komiks konečně získal
animovanou podobu. Přijďte spolu
s Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem
a Piňďou oslavit jejich čtyřicáté narozeniny
a prožít nové báječné dobrodružství. ČR.
Hraje se ve 2D a 3D. 7. 17.00, 8. 17.30,
9.–10. 16.00, 17.30, 11.–13.17.30
7. 3. PIETA
Osmnáctý film známého jihokorejského
provokatéra Kim Ki–Duka nabízí
nelítostně upřímný i uhrančivě poetický
pohled na podstatu lidských vztahů
a současně přináší vyhrocenou metaforu
kapitalismu. Film byl oceněn Zlatým lvem
na filmovém festivalu v Benátkách. Jižní
Korea. Přístupno od 18 let. 20.30
7. 3. ODCHÁZENÍ
Film nejen o odcházení jednoho
politika z funkce, ale o fenoménu
změny. V absurdní komedii Václava
Havla hrají Josef Abrhám, Dagmar
Veškrnová–Havlová, Jaroslav Dušek,
Tatiana Vilhelmová…a Václav Havel. ČR.
Nevhodné pro děti do 12 let. 19.30
7.–14. 3. MARTIN A VENUŠE
Romantická komedie, ve které se Marek
Taclík pokusí dokázat, že muž zvládne
řídit nejen firmu, ale i domácnost.
V dalších rolích: Kristýna Boková–Lišková,
Zuzana Stivínová ml., Tomáš Hanák,
Tomáš Matonoha. Oslavte svátek žen pro
změnu jednou v kině! ČR. Nevhodné pro
děti do 12 let. 7. 18.30, 8.–10. 19.00,
11.–13. 19.30, 14. Nehrajeme, 15. 19.00,
16. 21.00, 17. 20.00.
7.–13. 3. KRYCÍ JMÉNO KRTEK
Sympatický Pawel pracuje se svým otcem
Zygmundem, který byl známý jako hrdina
v boji proti totalitě a uznávaný člen hnutí
„Solidarnosc“. Najednou se Zygmund
objeví na titulních stránkách novin
jako zrádce, který fungoval pod krycím

8.–9. 3. 30 MINUT PO PŮLNOCI
Snímek KATHRYN BIGELOW nominovaný
na Oscara za nejlepší film roku popisuje
napínavé pátrání po Usamu Bin Ladenovi.
USA. Nepřístupné pro děti do 15 let.
8.–9. 21.00.
14. 3. π (PÍ)
Kolik dveří ale skutečně otevírá číslo
s nekonečným desetinným rozvojem?
Film na pomezí psychologického hororu
a existenciální studie natočil DARREN
ARONOFSKY (Černá labuť, Wrestler).
USA. Nepřístupné pro děti do 15 let.
14. 20.00.
14. 3. PÍ A JEHO ŽIVOT 3D
ANG LEE (Hulk, Rozum a cit, Tygr a drak,
Zkrocená hora) natočil vizuálně úchvatný
příběh o vůli k životu, ve kterém důležitou
roli hraje i bengálský tygr Richard Parker.
Film proměnil nejvíce nominací, získal
čtyři oscarové sošky (režie, kamera,
zvláštní efekty, původní hudba) USA.
Nevhodné pro děti do 12 let. 14. 20.30.
14.–20. 3. SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT
V AKCI
John McClane (BRUCE WILLIS) se
již popáté ocitá na špatném místě
ve špatnou chvíli. Tentokrát v Moskvě.
Dokonalý plán týmu teroristů se může
zhroutit, když se do cesty připlete polda,
který nemá co ztratit. V jedné z vedlejších
rolí Patrik „Rytmus“ Vrbovský. USA. 14.
18.30, 15. 21.00, 16. 19.00, 17. 18.00,
18. Nehrajeme, 19.–20. 19.30.
14.–20. 3. KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Na historicky první návštěvu do Spojených
států přijíždí ze Spojeného království
upjatý panovnický pár. V USA je přivítá
F. D. Roosevelt (BILL MURRAY), který si
s formalitami hlavu rozhodně neláme,
zato má trochu problémy se spodní
polovinou těla. Režie ROGER MICHELL
(Nothing Hill). USA. Nevhodné pro děti
do 12 let. 14. 18.00, 15.–16. 20.00,
17. 9.00, 18. 19.30, 19. Nehrajeme,
20. 19.00.
15.–17. 3. HLEDÁ SE NEMO 3D + 2D
Animovaný film pro celou rodinu
uvádíme poprvé ve 3D u příležitosti deseti
let od prvního uvedení. Podobné příběhy
o hledání a nalézání otce a syna se mohou
odehrát i mezi lidmi, ale v barevném
vodním světe dostanou teprve ten
správný spád. USA. DABING. 3D 15.–16.
17.00, 2D 15.–16. 18.00, 17. 17.00.
18. 3. 3D KONCERT!
NYLON JAIL–DEVIL IS A COWBOY, 19.00
19. 3. 2. PILIŘ DŮCHODEVÉ REFORMY–
přednáška, 18.00.
21. 3. TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Jeden z nejoblíbenějších westernů
uvádíme v obnovené digitální podobě,
která dá znovu vyniknout mistrovské

www.znojmocity.cz
režii SERGIA LEONEHO a kameře TONINO
DELLI COLLI (Hořký měsíc, Jméno růže).
USA. Nevhodné pro děti do 12 let.
20.30.

VÝSTAVY
Do 16. 3. UMĚNÍ DO ZNOJMA
Přehlídka současného českého umění–
umění vzniklé v letech 2001–2013,
spolupráce s projektem Umění
do Znojma. Dům umění.
Do 31. 3. ETIOPIE – PRAVĚKÉ OMO
Galerie Domu Na Věčnosti nabízí
jedinečnou výstavu fotografií cestovatelů
Radky a Davida Švejnohových.
Do 26. 5. O TRADIČNÍ SVATBĚ
NA ZNOJEMSKU
Vše, co chcete vědět o svatebním dni
vašich babiček, najdete na výstavě
v Domě umění.
Nostalgické staré fotografie manželských
párů, zrestaurované svatební šaty,
svatební čepec nevěsty.

DALŠÍ AKCE
7., 12.–15. 3. SVOBODNÝ VĚZEŇ
Preventivně hudebně dramatický
pořad o závislostech. Kino Svět 8.30,
10.00 hod.
7.–9. 3. PŘEDNÁŠKY O KŘESŤANSTVÍ
Českobratrská církev evangelická se
zapojila k evropskému satelitnímu
přenosu ze stuttgartské Porsche arény.
Přednáší evangelický farář Ulrich Parzany.
Rudoleckého 15 (vchod z Bezručovy
ulice), Znojmo. 7. a 8. 18.30–19.30.,
9. 17.00–18.00.
20. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK
Výroba velikonoční výzdoby, zdobení
velikonočních svíček a další. Rodinné
centrum Maceška. 15.00–18.00 hod.
20. 3. RODIČOVSTVÍ A PROFESE?
Beseda pro rodiče malých dětí i pro ty,

Kulturní kalendář
kdo se jimi v budoucnu stanou či pečují
o dalšího člena rodiny na úkor svého
zaměstnání. Lektorka: Petra Michalová.
Českobratrská církev evangelická,
Rudoleckého 15. 18.30 hod.
BŘEZEN–MĚSÍC KNIHY
Městská knihovna (Zámečnická 9). Začátek
vždy v 17.00 hodin.
12. 3. PODYJÍ V LITERATUŘE s Jiřím
Svobodou a hosty z Rakouska, 19. 3.
BESEDA O FENG –SHUI, přednáší I.
Matyášová , 26. 3. ASTROLOGIE se
spisovatelkou Olgou Krumlovskou

NENECHTE SI UJÍT


VÝSTAVU

Etiopie na zdech galerie Na Věčnosti
Galerie Domu Na Věčnosti nabízí hostům výstavu fotografií z Etiopie –
Pravěké omo cestovatelů Radky a Davida Švejnohových. Radka procestovala většinu Evropy a z dalekých zemí navštívila Japonsko, Peru, Bolívii, Ekvádor a Ugandu. Na svých cestách vnímá jedinečnou atmosféru
místních krás a snaží se je zvěčnit ve fotografiích. Davidovým koníčkem
je také cestování a fotografování. Navštívil řadu zemí v Africe, Jižní
Americe a Asii. Více na www.svejnoha.cz.
lp

16. 3. TANEČNÍ VEČÍREK
Sdružení rodičů ZŠ Mládeže pořádá
večírek se skupinou Free Band v sále
hotelu Dukla. V 19.00 hod.
XXXIII. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
VE ZNOJMĚ
Dům umění (Masarykovo nám. 11)
Začátek vždy od 19 hodin. Změna
programu vyhrazena!
7. 3. ZELENÝ PÁS EVROPY PROCHÁZÍ
ZNOJEMSKEM ANEB MÁLO ZNÁMÉ
PŘÍRODNÍ LOKALITY U RAKOUSKÉ
HRANICE RNDr. Antonín Reiter,
Ph.D. a ing. Radomír Němec
(Jihomoravské muzeum ve Znojmě)
14. 3. PÉČE O TĚLO A DUCHA V DOBĚ
BAROKNÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Bc. Veronika Kurzová (Katedra dějin
umění FF UP Olomouc)
Do května–TANEČNÍ KURZY SMÍM
PROSIT?
Pro děti každé úterý od 16.30 hod., pro
mládež každé úterý od 17.30 a od 18.30,
pro dospělé v pátek od 20.00 hod.,
v neděli od 17.30 hod. (Rumunská ulice,
Znojmo). Kurzy pořádá DDM Znojmo
a Taneční škola SPIN. Informace na tel.
515 224 353, 731 511 991.



moci jim zorientovat se ve světě současného umění i naučit je schopnosti
analyzovat a porozumět uměleckému
dílu. „Nečekejte však nudné přednášky.
Součástí kurzu budou exkurze, návštěvy výstav, setkání s umělci i odborníky,“ objasnila Andrea Dohnalová.
Ke každé přednášce dostanete základní
studijní materiál v tištěné i elektronické
formě a malé občerstvení. Kurz probíhá jednou týdně ve čtvrtek
od 17.30 do 19.00 hodin
ve Štukovém sále Znojemské Besedy. Letní semestr
začal 28 2. a končí 16. 5. Celý
kurz 12 lekcí stojí 1200 Kč.
Přihlášky a rezervace na adrese udz@umenidoznojma.
cz, info na tel. 515 300 245.
Přednost mají předplatitelé, ovšem v případě volných
míst je možno navštěvovat přednášky nepravidelně. Jednotlivé vstupné je
130 Kč, studenti a senioři
100 Kč. I v tomto případě je
nutná rezervace.
lp

V DIVADLE

Sklepáci poprvé ve Znojmě
Kultovní pražské divadlo Sklep uvádí 21. března vůbec poprvé ve znojemském divadle představení Mlýny. Drama z vojenského prostředí
na motivy hry Václava Havla a Karla Bryndy je představení, které se drží
na repertoáru nejdéle. Je to ale především hra plná osobitého humoru
a ironické nadsázky, kterou jsou Sklepáci pověstní.
lp


Kurz přináší pochopení moderního umění
Znojemská Beseda připravila
pro veřejnost cyklus přednášek Kurz
moderního umění. Dvousemestrální
večerní studium je zaměřené na moderní dějiny umění. Má se každoročně
opakovat a poprvé ho vedla Andrea
Dohnalová vloni na podzim. Cyklus
má zájemcům rozšířit teoretické znalosti v oblasti nejen výtvarného umění,
seznámit je s terminologií kultury, po-
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V KINĚ

Osobní zpověď svobodného vězně
Svobodný vězeň Pavel Novák ml. přijel do znojemského kina s velmi
osobní zpovědí. Preventivní, hudebně dramatický pořad Svobodný
vězeň je vhodný pro žáky od 6. tříd základních škola a studenty středních škol. Hovořit se v něm bude o závislosti, slabé vůli, snadném pádu
na dno i obtížné cestě zpět. Pavel odpovídá na otázky naprosto otevřeně, bez přetvářky. Pořad je obohacený o písně umělců, kterým závislost
změnila život. Někteří prohráli a už nejsou mezi námi. Jiní úspěšně bojují a dostali se na vrchol kariéry. Pořad Svobodný vězeň se hraje v sále
kina Svět 7. 3. a 12.–15. 3.
lp
Oskarový film Pí a jeho život
V americkém zápisu je datum 14. března podobné prvním třem číslicím
Ludolfova čísla (3,14). V Kině Svět jsme proto na tento den připravili reprízu dvou filmů, které mají π v názvu. Ve filmovém klubu opakujeme
výpravný přepis knihy Yanna Martela Pí a jeho život. Knihu zfilmoval známý režisér Ang Lee (Rozum a cit, Zkrocená hora) a společně
s kameramanem Claudio Mirandou dokázali vytvořit poutavé záběry
i z tak depresivního místa jako je záchranný člun opuštěný uprostřed
rozbouřeného oceánu. Snímek získal na letošních Oscarech čtyři sošky (Nejlepší režie, Nejlepší hudba, Nejlepší kamera, Nejlepší vizuální
efekty). Proměnil nejvíce nominací, a stal se nejúspěšnějším filmem.
Druhým filmem je režijní debut Darenna Aronofského „π“. Jméno režiséra je asi známější ve spojení s filmem Černá labuť, ale už ve své
prvotině sleduje člověka, kterého posedlost jednou myšlenkou vede
až k sebezničení. Tentokrát ale nejde o tanečnici, která se snaží podat
jedinečný baletní výkon, ale vědce, který zkoumá pohyby na burze
pomocí nejmodernějších výpočetních postupů. Bonusem pro diváky
bude během večera v kavárně Žlutá ponorka podávaný domácí koláč
(páj).
David Lobpreis
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Sport

Fotbalisty 1. SC Znojmo čeká jarní premiéra
Pořádný bič si na sebe upletli fotbalisté 1. SC Znojmo. Po podzimní části
naší druhé nejvyšší fotbalové soutěže
jsou na druhém místě se stejným počtem bodů jako vedoucí Bohemians.
Na jednu stranu nádhera, na druhou
už asi těžko fanoušky uspokojí, když
budou na konci soutěže třeba šestí, což
by za jiných okolností znamenalo pořád
velký úspěch.
„Tak samozřejmě, bič to je. Teď
už nemůžeme hovořit o těch cílech,
které jsme měli před začátkem soutěže,
to znamená pohybovat se v tabulce
do desátého místa. My chceme i na
jaře hrát nahoře a co nejvíce ztrpčovat
život aspirantům postupu, jako jsou
Bohemians, Žižkov, Zlín, Karviná...,“
říká trenér Znojma Leoš Kalvoda. První
zápas na hřišti Pardubic už mohli mít
znojemští fotbalisté za sebou, ale kvůli
počasí bylo celé kolo Fotbalové národní
ligy (tak byla II. liga přejmenovaná)
zrušeno, a tak by si měli jarní premiéru
odbýt tuto neděli od 14.30 hod. před
domácím publikem.
„Samozřejmě by asi bylo lepší začínat pod menším tlakem v Pardubicích,
ale na takových terénech, jaké byly, by

v osobě Marka Heinze i nadějné mládí
v podobě Adama Ševčíka.
„V obraně odešel Sukup, ale zase se
uzdravil Honza Mudra, odešel mladý
Avdič, ale po zranění se vrací Zdena
Mička, který před tím hrával stabilně,
navíc je tam alternativa Hnaníček
nebo mladý Odehnal, takže tam bych
problém neviděl.
Co se týká střelce,
samozřejmě Vašíček byl nejlepší
střelec Znojma,
nějaké góly dal,
ale to musíme
nahradit. V přípravě byl nejlepší střelec mladý
Ševčík z Olomouce, přišel Mara
 Trenér Leoš Kalvoda (uprostřed) s kapitánem Todorem Yonovem Heinz, a pokud
Foto: sf dá svoje kvality
(vpravo) a největší zimní posilou Markem Heinzem.
ve prospěch mužna remízu, a odrazili jsme se od toho stva a zjednoduší svoji hru tak, jak jsou
k úspěšnému podzimu,“ dodává Leoš kluci v našem mužstvu zvyklí, bude
Kalvoda. Ten se musel vyrovnávat přínosem. Na kraji zálohy odešel Šilins odchody několika opor – Avdiče, gr, ale i tam si myslím, že jsme schopni
Sukupa, Vašíčka, Jana Šilingra. Na dru- se s tím vypořádat a nemusíme se jara
sf
hou stranu přišla obrovská zkušenost bát,“ věří Kalvoda.
se fotbal hrát neměl, takže já jsem s tím
odložením souhlasil. Nás ale teď čeká
velice těžký los. V prvním kole Karviná
doma, což je jeden z těch aspirantů, co
by chtěl postoupit také do ligy. Na druhou stranu podobná situace byla při
podzimní premiéře, kdy jsme hostili
silný HFK Olomouc. Zvládli jsme to

Soupiska 1. SC Znojmo
BRANKÁŘI: Jiří DOLEČEK (20 let,
184 cm, 74 kg), Vlastimil HRUBÝ
(28 let, 187 cm, 88 kg),
OBRÁNCI: Tomáš CIHLÁŘ (25 let,
173 cm, 70 kg), Roman HŘÍBEK
(24 let, 174 cm, 68 kg), Zdeněk
MIČKA (25 let, 187 cm, 78 kg), Jan
MUDRA (23 let, 182 cm, 72 kg),
Daniel ODEHNAL (20 let, 180 cm,
78 kg), Dominik ŠILINGER (20 let,
175 cm, 71 kg), Todor YONOV (36
let, 181 cm, 80 kg), Radek BUCHTA
(23 let, 180 cm, 72 kg)
ZÁLOŽNÍCI: David HELÍSEK
(30 let, 171 cm, 70 kg), Josef
HNANÍČEK (26 let, 182 cm, 79 kg),
Matúš LACKO (25 let, 173 cm,
69 kg), Tomáš LUKÁŠ (23 let,
177 cm, 67 kg), Radim NEPOŽITEK
(24 let, 175 cm, 70 kg), Tomáš
OKLEŠTĚK (26 let, 183 cm, 82 kg),
Roman ŠVARC (25 let, 175 cm,
67 kg)
ÚTOČNÍCI: Marek HEINZ (35 let,
184 cm, 78 kg), Adam ŠEVČÍK
(20 let, 186 cm, 73 kg)

23-24/3

BOTY
SLEVA
500

Sleva 500 Kč se vztahuje na všechny boty
nad 990 Kč v těchto obchodech:

Kč
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