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Radnice vykázala z města podomní prodejce
Nový tržní řád, který na území
města zakazuje pochůzkový a podomní prodej, schválila Rada města
Znojma. Přesunula se i některá tržiště
„Reagovali jsme podobně jako orgány
samosprávy v jiných městech. Prioritou v tomto případě je zajistit občanům
klid a bezpečnost, což se týká ve velké
míře především seniorů. Stále častěji
se lidé setkávali a setkávají s podomními prodejci na ulicích nebo u svých
dveří,“ upozorňuje starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Mnohé takové počínání obtěžuje, v některých případech
dokonce ohrožuje. Za pochůzkový
prodej se přitom považuje i to, když
někdo prodává na ulicích předměty
na veřejnou sbírku. Se změnami se
občané setkávají i co se týče umístění
některých tržišť a tržnic. Pomalu si již
zvykli, že na Masarykově náměstí se
tržiště přesunulo na stranu náměstí
pod obchodním domem Dyje. Na ulici
Dr. Milady Horákové tržiště úplně
zaniklo, stejně jako to v parku vedle
Městských lázní. Více na str. 2.
xa

 Zelenou mají ve Znojmě i nadále předzahrádky vyhledávané místními i turisty.

Na Velký dětský den se bude i hasit
Znojemská Beseda připravila
na 1. června pro všechny děti Velký
dětský den. Tentokrát s bonusem navíc,
a to oslavou 60. výročí založení profesionální požární jednotky ve Znojmě.
Na Horním náměstí tak děti uvidí
ukázky hašení hořících předmětů vodou a pěnou, lezeckou skupinu, požární útok dobrovolných hasičů z Hostimi
i ukázky historické i současné požární
techniky. Z pódia zazpívají dětské soubory i Jan Bendig, od legrace zde budou
klauni Hubert a Káča a sluníčkové malování na obličej.
Cyklo Klub Kučera nabídne šlapací
káry, koloběžky, trojkolky a soutěže,
znojemští ORLI podepíší hokejovým
fanouškům své fotografie a ve Znojemském podzemí bude připraveno
Pohádkové odpoledne. Velký dětský
den začne v 9.00 hodin.
lp

Foto: xa

Nová divadelní sezona
s Jitkou, Liškou a Marilyn
Městské divadlo ve Znojmě v těchto
dnech zveřejnilo abonentní nabídku
na divadelní sezonu 2013/2014. Ve třech
skupinách A, B, C jsou připraveny představení klasického divadla (Cantervillské
strašidlo, Poslední romance), moderního repertoáru (Kuřačky, Parchant Marilyn) a hudebních lahůdek (Jaroslav
Svěcený, Dan Bárta, Ondřej Havelka).
Diváci se mohou těšit na DS Rotunda
i herce Jiřího Langmajera, Alenu Vránovou, Pavla Lišku a další. Předplatné
vyřizuje TIC na Obrokové ulici. Běžné
vstupenky na téměř všechna představení
si můžete také rezervovat (zakoupit i vytisknout) přes internet z domova. Online
prodej běží na rezervačních stránkách
www.vstupenkydivadloznojmo.cz.

 S představením Ženy přežijí přijede herečka Jitka Schneiderová. Foto: Studio DVA
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ZASEDÁ ZASTUPITELSTVO
V úterý 18. června se opět sejdou zastupitelé. Jednání začíná
v 15.00 hodin v zasedací místnosti
zastupitelstva v budově Městského úřadu Znojmo na Obrokové 12.
VRÁTIL SE PONOCNÝ
Do centra města se po chladných
měsících opět vrací postava ponocného. Počínaje první červnovou sobotou až do konce září
budou lidé znovu potkávat ve večerních hodinách ve znojemských
ulicích v historizujícím kostýmu
ponocného. Pravidelně v pátek
a sobotu a v době konání Hudebního festivalu Znojmo od 12.
do 28. července denně mezi 21.00
a 22.00 hodinou prochází trasou
Masarykovo náměstí, Mikulášská
ulice, ulice Přemyslovců, Václavské
náměstí a Obrokovou ulicí zpět
k morovému sloupu na Masarykově náměstí.
KOUPALIŠTĚ
AŽ O PRÁZDNINÁCH
Mramotické koupaliště, hojně
využívané také Znojmáky, bude
v provozu až o prázdninách. Do té
doby se opravy dočká dlažba
a postaví se velká krytá pergola,
po které uživatelé volají již delší čas. Do těchto úprav se bude
ještě před otevřením investovat
na 400 000 korun. Koupaliště
v Louce je již veřejnosti otevřeno.
OPRAVY STŘEDNÍHO
KŘÍDLA HRADU
Do listopadu 2013 by měla být
hotova 2. etapa oprav krovů a stropů středního křídla znojemského
hradu.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PŘÍMĚTICÍCH
Den otevřených dveří Křížového
sklepa a Památníku Prokopa Diviše
v Příměticích připravila na 7. června firma Znovín a Jihomoravské
muzeum. Vstup do památníku
bude veřejnosti umožněn od 9.00
do 18.00 hod. Křížový sklep, kde
b u d e d o p rovo d ný p ro gr a m
a ochutnávka, se otevře od 14.00
do 20.00 hod.
REPREZENTUJÍ ZNOJMO V ITÁLII
V italském městě Treto-Villazzano
reprezentují Znojmo volejbalistky
ze ZŠ Přímětice. Sportovkyně odjely do partnerského města společně se zástupci Města Znojma
předsedkyní kulturní komise Marií
Valovou a členkou Jitkou Schneiderovou (kulturní komise) a Janem
Blahou (zahraniční komise).

Padesát let spolupráce bylo málo,
Pontassieve a Znojmo chtějí víc
Italské město Pontassieve a město
Znojmo po 50 letech znovu obnovily
spolupráci. Smlouvu o dalším vzájemném přátelství podepsali na znojemském hradě nejvyšší představitelé
obou měst, starosta Pontassieve Marco
Mairaghi a starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Italská delegace přijela
do Znojma jako každý rok na Dny
partnerských měst. Spolupráce mezi
městy již několik desetiletí není jen
pouhými písmeny na papíře, ale v praxi znamená výměnné pobyty studentů,
sportovní a společenské aktivity i přátelské návštěvy představitelů Znojma
a Pontassieve. V těchto dnech například do Itálie odcestoval znojemský
folklorní soubor Dyjavánek. Podepsání smlouvy tak znamená zvláště pro
mladé lidi v obou zemích podporu
ideje evropského občanství pomocí
vzájemného poznávání kraje, kulturních zvyků i obou jazyků.
lp

 Starosta Pontassieve Marco Mairaghi přivezl Znojmu obraz, na kterém jsou obě města
spojena mostem přátelství. Dar převzal starosta Vlastimil Gabrhel. Obraz je k vidění v budově městského úřadu.
Foto: zp

Nový tržní řád radikálně zatočí
s podomním prodejem
Nový tržní řád, který schválilo vedení města, je závazný pro celé území
Znojma, a to bez ohledu na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Jeho ustanovení se ovšem nevztahují například na prodej sezonního
ovoce a zeleniny z vlastní pěstitelské činnosti na zahrádkách pěstitelů přímým spotřebitelům. Povolena
jsou také předsunutá prodejní místa
před restauračními zařízeními, kavárnami nebo cukrárnami, takzvané
předzahrádky. Květiny, svíčky a věnce
se smějí nabízet v okolí městského
hřbitova. Zvláštní režim bude platit
v době konání jednorázových kulturních, společenských či sportovních
akcí, zejména Velikonočních trhů,
Májových slavností, Znojemského
historického vinobraní, Znojemského
adventu a dalších.
Prodej v průjezdech domů v Městské památkové rezervaci se bude tolerovat do 1. 6. 2014. Od tohoto data
musí být tyto prodejny schváleny jako
řádné provozovny podle živnostenského zákona. Veřejné sbírky, které
se řídí zákonem o veřejných sbírkách,
pod tržní řád nespadají. Takové sbírky, jako například před nedávnem
Květinový den v boji proti rakovině,
musejí být vždy předem nahlášené.
Tržiště musí být vybavena tak, aby byl
zajištěn jeho řádný a nerušený pro-

MÍSTA PRO NABÍDKU A PRODEJ ZBOŽÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
VE MĚSTĚ ZNOJMĚ:


náměstí Svobody (u prodejny Fiala) – vymezená plocha



náměstí Svobody (u Městských lázní) – vymezená plocha



Městské kluziště – vymezená plocha



náměstí Komenského – vymezená plocha



plocha u obchodního domu Dyje



Masarykovo náměstí – vymezená plocha



plocha na Průmyslové ulici u Městského hřbitova



tržiště na ulici Dr. Milady Horákové



parkoviště u obchodního střediska Albert



parkoviště u obchodního střediska Interspar



ulice Dukelská u restaurace Styl – vymezená plocha



plocha u obchodního střediska Kaufland Znojmo-Louka

voz. Mimo jiné má prodejní zařízení
svým vzhledem respektovat architekturu okolní zástavby, při prodeji oděvů
musí být zařízení vybaveno odděleným
prostorem a zrcadlem k vyzkoušení,
při prodeji obuvi místem ke zkoušení
vsedě a se lžící na boty.
Doba prodeje na tržištích je denně
od 6.00 do 22.00 hodin. Na dodržování
tržního řádu budou dohlížet pověření

pracovníci Městského úřadu Znojmo
a Městská policie Znojmo.
xa
Tržní řád vejde v platnost
zhruba od poloviny června.
Ještě patnáct dní totiž musí viset
na úřední desce. K dispozici
bude na www.znojmocity.cz
v sekci dokumentů Odboru
investic a správy nemovitostí.

www.znojmocity.cz
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Vstup do areálu kláštera i louckou
jízdárnu mění ruce řemeslníků
Vstup do areálu Louckého kláštera
dostane do začátku turistické sezony
nový reprezentativní vzhled. Správa
nemovitostí města Znojma investuje na tři miliony korun do venkovní
rekonstrukce části bývalé jízdárny,
která sloužila v minulých desetiletích
jako výstrojní sklad armády. Kromě
opravy střechy a nových komínů se
objekt dočká i nové fasády a oken.
Počítá se samozřejmě i s úpravou interiérů. V prostorných místnostech
by měly v příštích letech útočiště najít například nízkoprahové centrum
Coolna, různé společenské a kulturní
organizace a spolky. Podle starosty
města Vlastimila Gabrhela je to další
krok k tomu, aby komplex kláštera
ožil a sloužil znojemské veřejnosti. Již
opravená část jízdárny bude i nadále
sloužit také pro kulturní účely, jako
jsou koncerty nebo výstavy.
xa

 Opravy nejen v jízdárně jsou v plném proudu.

Za nejlepší obnovu památky nabízí
Sdružení poprvé 100 000 korun
Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska vyhlašuje první
ročník soutěže Památka roku 2013,
do které se mohou přihlásit všichni
majitelé (nebo jím pověření zástupci), kteří do konce roku 2013 dokončí
obnovu svého památkového objektu.
Cena se uděluje za nejlepší projekt
a realizaci obnovy nemovité kulturní
památky, budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty a jsou nositeli specifického
charakteru prostředí. Hodnoceny
mohou být například zámek, hrad,

klášter, jejich areál, kostel, palác,
radnice, divadlo, obytná stavba, charakteristická část zástavby, vojenský
nebo zemědělský brownfield, veřejný
prostor, park. Vítěz získá pamětní desku s nápisem Památka roku 2013 a odměnu 100 000 korun. Cenu celostátnímu vítězi předává předseda Sdružení
a zástupci partnerů na slavnostním
zasedání v rámci konference Sdružení
v dubnu 2014. Přihlášky do soutěže se
odevzdávají do 10. ledna 2014. Podmínky soutěže a žádost najdou zájemci
na webu města www.znojmocity nebo
na http://www.shscms.cz/cz.
lp

Foto: xa

Nová sezona,
nové zvučení
Zimní stadion ve Znojmě navštíví
v měsících, kdy se hraje hokej, desetitisíce diváků. Proto město Znojmo
investuje na půl milionu korun do výměny ozvučení na tomto sportovišti.
Zakázku soutěžila Správa nemovitostí
města Znojma, která bude mít opravu
na starost, formou e-aukce. Už před začátkem sezony se tedy návštěvníci zimního stadionu dočkají změny, po které
volali. Lepší zvuk jim samozřejmě zajistí
i lepší zážitek ze sportovních utkání. Podle ředitele SNMZ Tomáše Šturaly pak
přijde na řadu rekonstrukce osvětlení. xa

Kulturní domy se dočkají oprav, Na kapli se pracuje
do nejhoršího dá město miliony
V každé městské části Znojma by
měli mít občané k dispozici místo, kde
se mohou scházet na společenských akcích. To je filozofie, ze které vycházelo
vedení města, když rozhodlo o tom, aby
se kulturní domy v městských částech
opravily. I relativně malé částky zajistí,
aby objekty důstojně sloužily svým účelům a slovo kulturní nenesly jen v názvu.
Již letos se bude do oprav a údržby těchto domů investovat asi milion dvě stě
tisíc korun. Většinu prací odvede Správa nemovitostí města Znojma, respektive odsouzení ze znojemské věznice.
V budově v Mramoticích se vymění okna
a knihovna se dočká nové podlahy. V KD
na Hradišti přibude stříška nad vchodové
dveře, opraví se dlažba před vchodem,

kolem areálu se natáhne nový plot, vymění se i bojler a lednice. Derflický kulturní dům čeká například nátěr fasády
a střechy, a opraví se tu chodník. Nový
nátěr na fasádě získají i v Načeraticích.
V KD v Kasárnách se mimo jiné budou
měnit okna, garážová vrata a interiér
se vymaluje. V nejhorším stavu je kulturní dům v Konicích. Když město v lednu
letošního roku ukončilo nájemní vztah
s bývalým nájemcem, nabízel se kulturní
dům na úřední desce dvakrát k pronájmu. Bohužel bez reakce. Rada města
Znojma proto k záchraně společenského
stánku schválila plán oprav. Rekonstrukce je rozdělena na etapy. Od příštího roku
do roku 2018 se do této budovy bude
investovat asi čtyři miliony korun. xa

V Mramoticích se Správa nemovitostí města Znojma pustila do oprav
kaple. Odsouzení ze znojemské věznice
tu v rámci terapie vykopali rýhu kolem
zdí, aby se mohlo odvětrat a sanovat
vlhké zdivo.
xa

 Na práce dohlíží i ředitel SNMZ Tomáš
Šturala.
Foto: xa
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STALO SE
ŘEDITEL LESŮ ODVOLÁN
Rada města odvolala ředitele Městských lesů Znojmo Oldřicha Juřinu.
Důvodem bylo nedostatečné personální řízení organizace a špatná
vnitřní komunikace se zaměstnanci, nehospodárné řízení organizace (nepřiměřeně vysoké náklady
na cestovné) a pozdní vypisování
výběrových řízení. Než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel
byl řízením organizace pověřen
pracovník městských lesů, Zdeněk
Trojan. V čele organizace bude
do konce února příštího roku, a to
z důvodu zajištění kontinuity řízení
a chodu organizace, kdy již nyní je
třeba koordinovat sezonní práce
a těžbu.
ORLICE VZPOMNĚLA
NA KONEC VÁLKY
Znojemský Klub vojenské historie
Orlice zorganizoval v Dobšicích
akci, při které připomněl veřejnosti
ukončení II. světové války. Asi dvě
stovky diváků viděly vojáky v dobových uniformách několika armád
zúčastněných v bojích II. světové
války, kteří představili části tehdejší
válečné výzbroje.
KERAMIKA POMÁHÁ
Značka JIKA, spadající pod společnost Laufen CZ, každoročně poskytuje Znojmu stotisícovou dotaci
a společně s radnicí vybírá její využití. Loni byl podpořen rockový
festival Wake Up, letos jdou tyto
finance do Jihomoravského muzea,
které připravuje výstavu k 135. výročí založení keramické výroby JIKA.
K vidění bude od 18. 7. do 7. 10.
v Domě umění. Kromě toho společnost Laufen CZ pomohla městu
keramikou JIKA vybavit místní školy
a v současnosti rozjíždí podporu
znojemského florbalového týmu.
VÝJIMKA NEJEN PRO ADRU
Zastupitelé schválili v rámci rozpočtu na rok 2013 pobočce Dobrovolnického centra ADRA ve Znojmě příspěvek ve výši 60 000 korun. ADRA
nemá žádnou výdělečnou činnost.
V podmínkách o poskytování dotací
bylo, že organizace nemohou používat prostředky od města na mzdy.
Město bylo požádáno o změnu
ve smlouvě, aby dotace mohly být
užity i na mzdy a se mzdami souvisejícími odvody. Stejný požadavek
pravidelně vznášejí i Červený kříž
a Oblastní charita Znojmo. Zastupitelstvo tuto výjimku schválilo.
V nových podmínkách již nebudou
muset tyto organizace o udělení souhlasu na použití příspěvku
na mzdy žádat.
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Městský úřad informuje

POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé
Znojma čas na zaplacení poplatků
za odpad. Částka se oproti loňsku
nezměnila. Na osobu jde o poplatek 500 korun, který lze uhradit
na pokladně v podatelně Městského úřadu Znojmo, Obroková 12.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 5. června proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška sirén nepřerušovaným tónem
po dobu 140 vteřin.
ROTUNDA OTEVŘENA DÁL
Rotunda sv. Kateřiny bude přístupná za předpokladu příznivých
klimatických podmínek do 15. července. Původně měla být kvůli
stavbením pracem v jejím okolí
po celou sezonu uzavřena.
MĚSTSKÉ LÁZNĚ
SE NA LÉTO ZAVÍRAJÍ
Městská plovárna Louka otevřela
pro rekreanty a především plavce své brány již v polovině května. Je tedy příhodný doba na to,
aby se mohly na čas opět uzavřít
Městské lázně. Jedním z důvodů
je samozřejmě úspora nákladů,
které Správa nemovitostí města
Znojma jako správce areálu vydává za provoz tohoto zařízení.
Do krytých lázní v teplých měsících chodí plavat jen málo lidí.
Hlavním důvodem ovšem je, že
se chystají další úpravy interiéru.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Vídeňsk á 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
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00
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.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Reakce čtenářů na revitalizaci
a prezentaci městského parku
Budoucnost znojemských parků
Pozorně jsem si přečetl rozhovor
s ing. Evou Wagnerovou uvedený pod
názvem Co všechno chcete vědět o parku a nebojíte se naslouchat (Znojemské LISTY Č. 7/2013 – pozn. red.).
Dovolte mně, abych na něj reagoval.
V úvodu bych chtěl vyslovit podiv nad
tím, že ke konzultaci projektu obnovy
znojemských parků byla přizvána
Správa CHKO Pálava z Mikulova a nikoliv Správa Národního parku Podyjí
ze Znojma, ve které pracuje několik
odborníků lesnického a zahradnického
zaměření. A nyní k vlastnímu rozhovoru: V mnohém s paní Wagnerovou
souhlasím, v mnohém si dovolím
nesouhlasit. Ano, bylo nutné se dohodnout na možném kompromisním
řešení akceptovatelném pro všechny
strany. Významnou stranou, bohužel
zcela opominutou, byli občané tohoto

města, kteří neměli možnost zasáhnout
do projektové přípravy. Téměř tisíc
podpisů pod peticí kritizující způsob,
jakým začala být prováděna revitalizace, jasně vypovídá o tom, že mnohým není osud znojemských parků
lhostejný. (Nutno dodat, že vina padá
především na vedení radnice za působení starosty ing. Nezvedy). Souhlasím
i s tím, že k základním parametrům
výběru dřevin je příslušnost druhu
nebo alespoň rodu k domácí skladbě
flóry. Podíváme-li se však na výběr
kosterních alejových dřevin, zjistíme,
že liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifer) pocházející ze Severní
Ameriky patří do rodu Magnolia, který
v naší flóře nemá jediného zástupce.
Druhy tohoto rodu jsou zastoupeny
v mírném pásu Asie a Ameriky. Dub
červený (Quercus rubra) pochází rov-

něž ze Severní Ameriky a patří do rodu
dubů. Javor horský purpurový (Acer
pseudoplatanus Purpurascens) byl
vypěstován uměle v Německu a náleží do rodu javorů. Z tohoto výčtu je
zřejmé, že ona deklarovaná podmínka
nebyla zcela splněna…
...Chceme-li proto alespoň částečně
zachovat kontinuitu druhů a máme-li
respektovat původnost druhů nových,
bude zcela určitě lépe, když vsadíme
například na domácí a pro Znojemsko
typickou lípu srdčitou nebo velkolistou,
teplomilný dub cer nebo uherský, javor
mléč nebo babyku….
Petr Lazárek, Občanské sdružení
„Za Znojmo přívětivější“
Text byl vzhledem k jeho délce redakčně krácen.

Zelená okrasa historického města,
nebo tuctový modernismus?
Na jaře roku 2012 zaslal Okrašlovací spolek ve Znojmě starostovi města
obsáhlé připomínky k projektu revitalizace Městského parku ve Znojmě. Velká
škoda, že se diskuse pootevřela teprve
při veřejné prezentace projektu v kině
Svět předminulý týden. Kvůli omezenému času však nemohly zaznít všechny
připomínky. Dovolujeme si touto cestou shrnout a zopakovat hlavní body
naší argumentace, které se týkají právě
probíhajících úprav ve středním parku.

v majetku paní Mahrové umisťuje do
plochy trávníku „intimní zákoutí“, jakousi tribunu s dřevěnou podlahou a lavičkami, vymezenou kamennými zdmi.
Pod tribunou bude trávník až k ulici
Pontassievské nahrazen bezúčelnou
mlatovou plochou. K tomu dodáváme,
že nic podobného v zadání celkového
projektu v roce 2007 nebylo. Okrašlovací
spolek razí hlavní zásadu, aby zelená plocha parku nebyla zbytečně zmenšována
jakýmikoli novostavbami…

petičnímu výboru pod vedením Petra
Lazárka sdělil, že „kulturně-historické
hodnoty parku jsou v projektu zachovány“. Navrhovaný, ryze modernistický
typ laviček, odpadkových košů a sloupů
veřejného osvětlení však těmto tezím
naprosto neodpovídá. Takovýto mobiliář by jistě slušel veřejnému parku
v moderní části města, nikoli však našemu znojemskému parku, který se řadí
mezi nejstarší veřejné městské parky na
Moravě….

Zbytečná a modernistická tribuna
Asi nejvíce pozornosti budí návrh
architektonického ateliéru Tišnovka,
který u ohradní zdi Středního parku pod
zchátralým pseudobarokním altánem

Nevhodný modernistický mobiliář
Architekt Todorov při uvedené prezentaci v kině Svět zdůraznil, že jeho
ateliér „chápe park jako kulturní památku“. Také starosta města ve své odpovědi

Za Okrašlovací spolek ve Znojmě
Otto Bouda a Jiří Kacetl
Text byl vzhledem k jeho délce redakčně krácen.

Zarazilo mě vulgární chování spoluobčanů
Dobrý den, rád bych zareagoval
na události, ke kterým došlo na prezentaci k průběhu revitalizace městského
parku ve Znojmě, která se uskutečnila
v pondělí 22. dubna ve znojemském
kině Svět. To, že na tuto akci dorazí zejména odpůrci kácení stromů a obnovy
parku bylo zřejmé již před samotným
začátkem. Co mě ale opravdu zarazilo,
bylo mnohdy až vulgární chování některých přítomných v publiku. Zejména
trojlístek z Okrašlovacího spolku o sobě
dával hlasitě vědět, když skákal do řeči
přednášejícím odborníkům a odmítal
se uklidnit i na opakované výzvy ze

strany moderátorky tohoto odpoledne.
Nařčení, že si město pozvalo vedoucího
odboru zeleně ze Zlína (byl souzen kvůli
smrti dvou lidí, které zabil v lednu 2009
spadlý strom), aby zastrašil odpůrce kácení, mi připadalo jako vrchol arogance
a nezájmu o zdraví a životy obyvatel
města. Nutnost revitalizace stěžejní zeleně v centru Znojma byl vysvětlen hned
několika předními odborníky, stejně
jako volba nejvhodnějšího kultivaru pro
dané prostředí. Zastáncům kaštanových
alejí bylo při této příležitosti rovněž vysvětleno, proč není tento druh vhodné
vysazovat znovu na místech, které ještě

dnes tyto krásné stromy zdobí. Všichni
přítomní jsme se shodli na tom, že kácení bolí, nemáme ho rádi, ale je bohužel
naprostou nutností na sklonku života
stromů. Jsem velice rád, že se město
do revitalizace pustilo a už teď se těším
na novou podobu parku. Po vyjádření
všech prezentujících, v čele s ing. Evou
Wagnerovou, zahradní architektkou,
jsem si totiž jistý, že se je opravdu na co
těšit.
Bc. Jan Růžička
Text nebyl vzhledem k malému rozsahu redakčně krácen.
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Byl to neskutečný zážitek zasadit si
náš strom, přiznal známý DJ
Střední park se začíná
znovu zelenat
O víkendu 11. a 12. května začala lidmi tolik očekávaná zásadní fáze
revitalizace střední části znojemského
městského parku, a to sázení stromů
do dvou alejí. Za vydatného sobotního
deště a nemalého zájmu obyvatel, se
do zcela nově vzniklé aleje vysazovaly
tulipánovníky. V neděli bylo počasí
slunečné a tak se sázení javorů klenů
do hlavní aleje stalo pro mnohé příležitostí zasadit si svůj adoptovaný strom.

Už samotný zájem o adopci stromu,
kterou znojemská radnice nabídla
obyvatelstvu, byl ze strany Znojmáků
obrovský. Uspokojit tak při sebelepší
vůli nešlo všechny. Ti šťastnější si mohli
za asistence odborníků z Městské zeleně, která celou akci koordinovala, svůj
strom v neděli zasadit. Přišli nejen jednotlivci, ale zástupci škol, rodiny s dětmi i mladé páry. „O možnosti adopce
a zasazení stromu jsem se dověděl Ze
Znojemských LISTŮ. Strom číslo 12
jsme spolu s mým dědou Milanem
Novotným věnovali našemu vnukovi
Michaelovi. Adopci berte jako výraz

 Žaneta Nováková dostala od přítele DJ IZZY COOPERa originální dárek, který si mladí
lidé společně zasadili.
Foto: archiv ZL

 V parku už má svůj strom také ZŠ Mládeže. Děti ho vysadily společně s ředitelkou školy
Foto: archiv ZL
Romanou Loydovou.

mého postoje k mému Znojmu,“ řekl
při sázení Vladislav Rakušan. Lopatu
vzal do rukou i Michal Cuper alias
známý znojemský DJ IZZY COOPER:
„ Adopce stromu mně přišla jako velmi
zajímavá možnost zanechat po sobě
stopu, okolo které mohu chodit každý den a vlastně i všichni lidé, aniž
by o tom věděli. Rozhodl jsem se, že
strom daruji své přítelkyni. Byla nadšená a moc se jí líbil nápad společného

stromu. Byl to neskutečný zážitek si náš
strom zasadit. O to větší radost budeme
mít, vždy když okolo něho půjdeme,“
popsal své pocity mladý muž. Ruku
k dílu přiložil také starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel, který po oba dny
práci na nové podobě parku sledoval.
O zábavný doprovodný program, kterého rády využily hlavně děti, se při
sázení stromů skvěle postaral Dům dětí
a mládeže Znojmo.
lp

Jako hrdí Znojmáci címe
povinnost být u toho
Jako první strom v hlavní aleji
byl vysazen javor adoptovaný produkci VideoBrothers s.r.o. věnovaný
projektu www.znojmo.tv. Pod značkou VideoBrother se skrývají bratři Otrubovi. Jaké pohnutky je vedli
k adopci stromu, prozradil Jan Otruba:
„Ke střední části znojemského parku pojí celé VideoBrothers, tedy mě
i bratra Vítězslava, zvláštní pouto. Není
to tak dávno, co jsme tudy pravidelně
každý den po dobu čtyř, respektive osmi
let, chodili na gymnázium a natáčeli
zde naše první videa. Svým pojetím
však byl střední park vždy tak trochu
skromnější a nedoceněný oproti horní
a dolní části. Když jsme se tedy loni
na podzim dozvěděli o možnosti podílet se na jeho obnově a z dlouhodobého pohledu doufejme i vylepšení, byli

 Bratři Otrubovi.

Foto: archiv ZL

jsme nadšeni a s adopcí
jsme neváhali. Těšíme
se na rozšíření množství cest i stromů, které
nabídne zase nové pohledy a průchody Znojmem. Výsadbu parku
vnímáme jako akt,
který se opakuje jednou za generaci nebo
dokonce i méně často
a jako hrdí Znojmáci
cítíme povinnost být
u toho. Sázení se jako
pozorovatel zúčastnil
i můj čtyřměšíční syn
a těším se, až se budeme
k našemu stromu pravidelně vracet a kontrolovat, jak se mu daří.“ lp

 Desítky nových stromů vysadili společně
s obyvateli Znojma především pracovníci
Městské zeleně, které ještě ve střední části
čeká obrovský kus práce. Na jejím konci se
budou moci lidé znovu podívat na zelenou
Text a foto: ZL
plochu parku.
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Nejen pro bezlepkovou dietu si můžete zajít Dívky se praly
dobrovolně
do školní jídelny na Václavském náměs
s policisty
Školní jídelna Václavské náměstí
ve Znojmě přichází s novinkou, kterou
ocení nejen maminky dětí, které musí
držet bezlepkovou dietu. Také dospělí
celiaci mají od začátku května možnost
odebírat obědy, které vyhovují jejich
zdravotnímu stavu.
Jak potvrzuje vedoucí jídelny Magda Jelínková, dbá se v této nejlépe vybavené školní kuchyni a jídelně obecně
na to, aby připravovaná strava byla
racionální. Strávníci mají možnost
vybrat si ze dvou jídel, která se vždy
připravují z čerstvých surovin. Ocenit
je třeba i to, že se upřednostňují domácí dodavatelé a místní zdroje potravin.
Školní děti, studenti i ostatní
strávníci mají k dispozici čip, který si
podle potřeb nabíjejí. Mají pak možnost
objednávat, případně odhlašovat
jídlo prostřednictvím internetu. Je to
pohodlné a praktické. Platit je přitom
možné v hotovosti, převodem z účtu
nebo gastrostravenkami. Toho využívají
zejména zaměstnanci z okolních úřadů
a firem.
Objednat obědy si však ve školní jídelně může kdokoliv. Výhodné je to
například pro matky s malými dětmi.

Jídlo se dá zkonzumovat na místě nebo
vyzvednout v jídelně na Václavském
náměstí nebo na ZŠ Jubilejní park, kde
je výdejna. Tři kuchařky jsou schopny
kromě bezlepkové diety nabídnout
i dietu šetřicí s menším množstvím
tuku. Pro cizího strávníka přitom oběd
vyjde na třiašedesát korun.

Vedoucí jídelny i kuchařky si pochvalují, že mohly absolvovat školení, které jim rozšířilo obzory právě,
co se týče dietních jídel. „Bylo to pro
nás a hlavně pro strávníky velmi přínosné,“ konstatuje Magda Jelínková
a oceňuje, že jim kurz zaplatilo město
Znojmo.
xa

 Pod vedením Magdy Jelínkové nabízí školní jídelna Václavské náměstí bezlepková jídla.
Foto: archiv školy

Městská policie Znojmo pořádala
kurz sebeobrany pro dvacítku studentů
znojemské Vyšší odborné školy zdravotnické a jejich vyučující. Navázala
tak na kurzy, které zacílené na vybrané
skupiny osob (úředníky, charitu, seniory) připravila již v minulosti. Obětí
přepadení či fyzického útoku se může
stát prakticky kdokoliv. Přesto jsou některé skupiny ohroženější. Typickým
příkladem jsou senioři, a také ženy.
Oproti mužům obvykle nemají výhodu
síly danou rozdílnou stavbou těla ani
průpravu sporty, u kterých je fyzický
kontakt samozřejmostí. A právě většinu
studentů zdravotnické školy tvoří mladé
ženy, které se v pracovním životě pravděpodobně setkají s pacienty, kteří mohou
být nepříjemní až agresivní. To byl hlavní důvod, proč pro ně městská policie
kurz uspořádala. Vždy je jednodušší
případnému nebezpečí předcházet, nežli
reagovat až na poslední chvíli na situaci,
ve které již nezbývá nic jiného než použit
prvky sebeobrany. Příjemným zjištěním
pro policisty bylo, že o čtyřdílný kurz
projevili zájem samy studentky.
lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V RAKOUSKU
Číšník/servírka
Kellner/in
Stift Altenburg
Altenburg 50 km
info@stift-altenburg.at
+43/2982/3451 Sabine Laz
Min. mzda dle KS.
Zámečník
Schlosser
Wingelhofer & Söhne
Sterrein 32 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321 Ing. Bruno Wingelhofer
Min. mzda dle KS 1.918,77 EUR/měs.
brutto.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Wingelhofer & Söhne
Starrein 32 km
firma@wingelhofer.at
+43/2948/8321 Ing. Bruno Wingelhofer
Min. mzda dle KS 9,72 EUR/hod.
Výpomoc za pult
Schankgehilfe
Ehrenberger GesmbH
Gars am Kamp 50 km
ehrenberger@baecker.at
+43/2985/2241 Manuela
Ehrenberger
Min.mzda dle KS 1.212,-EUR/měs.
brutto při plném úvazku.
Úklidová síla
Reinigungskräfte
Flash Services GmbH
Gedersdorf 64 km
service@flash-services.at
+43/2735/36334 Fr. Grafeneder
Péče o objekty, údržba – oblast Horn.
Min.mzda dle KS 7,88 EUR/hod.
Výpomoc v kuchyni
Küchengehilfe
Landgasthaus zum Knell
Horn 35 km
info@zumknell.at
+43/2982/8290 Cornelia Knell
20 nebo 40 hod. – dle dohody.
Rodinný podnik.
Číšník/servírka
Kellner/in
TBL Therme Laa a.d. Thaya –
Betriebsgesellschaft m.b.H.
Laa an der Thaya 35 km
bewerbung@therme-laa.at
+43/2522/84700 708 Doris Schwarzl
Skladník
Lagerarbieter
NIEDAX Kabelverlege-Systeme GmbH

Wolkersdorf 80 km
s.skaral@niedax.at
+43/2245/90110–14 Susanne Skaral
Tesař – stavba bednění asap
Zimmermann / Schalungsbauer
Wolkersdorf 80 km
Alexander Schneider all personnel
office@asap.at, +43/1/2727 007
Dřevostavby – bednění a izolace.
Možnost ubytování.
Montér oken
Fenstermontuere
COCON Sicherheitssysteme GmbH
Wolkersdorf 80 km
personal@cocon.at
+43/2245/3700
Roční příjem až 25.000 EUR.
Pečovatel/ka
Pflegehelfer/in
Caritas der Erzdiözese Wien
Retz 15 km
marcus.piringer@caritas-wien.at
+43/664/526 8246 Mag. Marcus Piringer
Péče a podpora osob v jejich
obvyklém prostředí. 20–25 hod.
týdně. Možnost dalšího vzdělávání.
Odměny dle KS.
5 tesařů pro stavbu bednění
5 Schalungszimmerer
headwayaustria gesmbh
Mistelbach 55 km
wien@headway-austria.com
+43/1/8690 7970 Martina Dobetsberger
Stavba bednění. Plný úvazek, min.
mzda 2.150 EUR/měs. Brutto
Prodavač/ka na stánku
Kioskverkäufer/in
Fleischerei Hofmann GmbH
Hollabrunn 45 km
job@fleischerei-hofmann.at
+43/2952/2163-50
Prac. doba Po–Pá 9–22 hod. (směny).
Min. mzda 1.499 EUR/měs. brutto při
plném úvazku.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Simacek Facility GmbH
Hollabrunn 45 km
office.stpoelten@simacek.at
nebo SIMACEK Ges.m.b.H., zH Herrn
Tribuser, Gebäudereinigung, Stephan
Buger-Gasse 4, 3100 St.Pölten
Úklid v Interspar Hollabrunn 20 hod.
týdně. Nástup ihned! Min. mzda dle
KS 7,88 EUR/hod. brutto.
Výpomoc v zemědělství
Landwirtschaftliche(r ) Hilfsarbeiter/
in Weingut Heinzl

Deinzendorf 25 km
Heinzl Elfriede, Weingut/
Landwirtschaft, Deinzendorf 109,
2051 Zellerndorf
+43/2945/2290
Sezónní práce na 6 měsíců, plný
úvazek, pracovní doba dle dohody.
Min.mzda dle KS 6,86 EUR/hod. brutto.
Úklidová síla
Reinigungskraft
Arte Hotel Krems
Krems 70 km
m.froedrich@arte-hotel.at
+43/2732 71123–504 Hr. Frödrich
Odměna dle KS 1.300 EUR/měs. brutto.
Pomocný truhlář
Tischler Helfer
Tischlerei Maglock Ges.m.b.H
Langenlois 60 km
planung@tischlerei-maglock.at
+43/2734/2028
Spolupráce při strojní výrobě (hoblování,
broušení apod.), sestavování, lakování,
částečně montáže.
Sekretářka
Sekretärin
Brantner Walter GmbH
Krems 70 km
raphaela.soellner@brantner.com
Raphaela Söllner
Min. mzda dle KS 1.200,15 EUR/měs.
brutto.
Domovník/údržbář
Hausarbeiter
Dr. Nuhr GmbH & Co KG
Senftenberg 70 km
info@nuhr.at
+43/2719/2221–0 Karl Hauber
Odměna min. 997,63 EUR/měs. brutto.
Úklidová síla
Reinigungskraft
LOISIUM Hotel Betriebs GmbH & Co. KG
Langenlois 60 km
housekeeping-langenlois@loisium.at
+43/2734/77 100–601 Elfriede Riedel
Min. mzda 1.320 EUR/měs. brutto
při plném úvazku.
Dámská krejčová
Änderungsschneiderin
Pichler-Wagensonner GmbH
Grunddorf 67 km
office@pichler-wagensonner.at
+43/2735/2419 Christoph Gugerell
Min. mzda 22.106 EUR/rok brutto.

zahnpraxis@kreyer.at
+43/2734/2169 Fr. Kreyer
40 hod. týdně, žádné noční
a víkendové služby. Odměny dle KS.
Číšník/Servírka
Kellner/In
TBL Therme Laa a.d. Thaya –
Betriebsgesellschaft m.b.H.
Laa an der Thaya 30 km
bewerbung@therme-laa.at
+43/2522/84700–708 Doris Schwarzl
Min. mzda dle KS 1.335 EUR/měs.
brutto.
Šička
Näher/In
SALESIANER MIETTEX GmbH
St. Pölten 95 km
d.othilinger@salesianer.com
+43/2742/88 33 08–3020
Dietmar Othilinger
40 hod. týdně, 2 směny (Po–Pá
6–14 hod. a 14–22 hod.). Min. mzda
dle KS 6,83 EUR/hod. brutto
Číšník/servírka – výpomoc v obsluze
Kellner/in
Weingut Greilinger
Schöngrabern 30 km
weine@greilinger.at
+43/664/547 18 78 Renate Greilinger
Výpomoc v obsluze. Otvírací doba
na www.greilinger.at
Pekař
Bäcker
Cyril Blei
Retz 15 km
g.blei@baeckerei-blei.at
+43/2942/2253 Verena Schweitzer
Min. mzda 1.447,16 EUR/měs. brutto.
Řidič bagru
Mobilbaggerfahrer
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz 15 km
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43/2942/28200 12 Lukas Gschweicher
Min. mzda 1.803 EUR/měs. brutto.
Číšníci/servírky
Kellner/innen
Hoyos’sche Forstverwaltung
Rosenburg 50 km
brabatsch@rosenburg.at
Boris Brabatsch
Sezona 2013, okamžitý nástup.
Obsluha v zámecké taverně.

PRÁCE V ČESKU
Asistent/ka v zubařské ordinaci
Zahnärztliche/r Assistent/in
DDr. Kreyer
Langenlois 60 km

Restaurace Na Věčnosti ve Znojmě
hledá kuchaře/řku. Bližší informace
na tel.: 775 939 898.
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Nové fasády zkrášlu
ují centrum Znojma
Dvacet milionů korun - do
obře vynaložená investice
Na dvě desítky nových fasád, které si naplánovala opravit Správa nemovitostí města Znojma (SNMZ), učiní centrum města zase o něco
přívětivější. Některé budovy již nový kabát dostaly, jiné se ho dočkají do konce letošního roku. Celkem investuje znojemská radnice do
oprav tohoto druhu takřka dvacet milionů korun. Znojmo se za poslední desetiletí hodně změnilo, svůj majetek opečovává nejen město,
ale také soukromí vlastníci. Domy se jeden za druhým vylupují z bývalé šedi a hrají všemi barvami. V centru města ovšem památkáři,
vedle dalších věcí, které hlídají, mají konečné slovo. A to i co se barvy fasády týče. Jejich vyjádření samozřejmě respektuje i SNMZ, která
opravy fasád městských domů zajišťuje. Jde například o domy na Masarykově a Horním náměstí a na ulicích Dolní a Horní Česká. Stejnou
pozornost věnuje Správa nemovitostí také interiérům domů a opravám dalších stavebních prvků. V Kolonce na Pražské ulici se například
mění dvanáct vchodových dveří. Ušetřilo se tím, že zakoupené dveře pak upravili vlastními silami pracovníci údržby SNMZ. Průběžně je
zasklili, natřeli a poté zapravili. I tady bylo nutné respektovat stanovisko památkářů.
xa

PŘED

PŘED

PŘED

PŘED

PO

Dolní Česká 17
PŘED

PO

Horní Česká 42
PO

Dolní Česká 37

Horní Česká 26
PO

PO
Obroková 9
PŘED

PŘED

PO

PŘED

PO

PO
Horní Česká 28
PŘED

Kovářská 15

Dolní Česká 36

Horní Česká 21

PO
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Obsluhovali českého
prezidenta ve Vídni
na aktuální otázky týkající se životního
prostředí a cestovního ruchu. A nezapomenutelnou zkušeností pro profesní
rozvoj žáků se stala příprava recepce
u příležitosti návštěvy prezidenta České
republiky na Velvyslanectví ČR ve Vídni. Miloš Zeman se zde setkal s českými krajany žijícími v Rakousku a žáci
znojemské školy jim připravili tradiční
české pokrmy doplněné o moravská vína. Poprvé
byla škola vyzvána
ke spolupráci s Velvyslanectvím ČR
ve Vídni již v roce
1998. Od té doby se
účast znojemských
žáků na přípravě společenských
akcí na půdě velvyslanectví stala
tradicí. Tentokrát
školu reprezento Prezidenta Miloše Zemana obsluhovali na Velvyslanectví ČR
vali čtyři žáci obove Vídni žáci z Přímětické.
Foto. Archiv školy
rů Kuchař – číšník
hem měsíčního pobytu na Kanárských Jaroslav Kučera, Dang Ahn Tú, Zdeněk
ostrovech si vyzkoušeli, jak umí své Mackura a Jiří Binek a tři žáci oboru
teoretické vědomosti a jazykové zna- Hotelnictví a turismus Štefan Kováč,
losti uplatnit v praxi. V dubnu se rozjeli Petr Derych a Nikol Holubková. Prereprezentanti školy Kamila Kolesová, zidentovi a jeho hostům mimo jiné
Martina Kovačovičová a Petr Kontner servírovali moravského vrabce se zelím
až k polárnímu kruhu, aby si nenechali a knedlíkem, domácí uzenou šunku
ujít účast na zasedání mezinárodního i jablkový závin. Pod odborným vestudentského parlamentu na Islandu. dením učitele Martina Bendy zvládli
lp
Na II. Youth Parliament se zaměřili náročnou přípravu na jedničku.

Rakouš učitelé na praxi
ve znojemském gymnáziu

Na Kanárech, u islandských gejzírů
i vedle českého prezidenta ve Vídni bylo
možno v posledních měsících potkat
studenty SOU a SOŠ SČMSD na Přímětické ve Znojmě.
Ve čtyřhvězdičkových hotelích
na ostrově Tenerife pracovali žáci oborů Hotelnictví a turismus, Podnikání,
obchod a služby a Kuchař – číšník. Bě-

 Rakouští učitelé na půdě znojemského gymnázia.

Čtyři dny praxe na gymnáziu Dr.
Karla Polesného má za sebou skupinka
budoucích rakouských učitelů Hauptschule, tedy 2. stupně základní školy.
Ve Znojmě pracovali pod dohledem
svých dvou profesorů. „Jde o nový
projekt s Pädagogische Hochschule
Niederösterreich. Projekt vznikl z iniciativy Dr. Christine Schörg, která
u nás na gymnáziu působila tři roky
jako lektorka němčiny,“ vysvětlila Drahomíra Denerová, zástupkyně ředitele.
„Rakouští studenti nejen sledovali výuku, ale sami praktikovali v hodinách
angličtiny, němčiny, matematiky, biologie a výtvarné výchovy a byli velmi
spokojeni s úrovní vědomostí našich

Foto: archiv školy

žáků. Z pobytu u nás budou vypracovávat seminární práci, proto se zajímali
nejen o chod školy, práci studentů
a pedagogů, ale také o celý školský
systém v Česku,“ doplnila Drahomíra
Denerová. Jako správný hostitel se
gymnázium postaralo také o zajímavý
doprovodný program zahraničních
studentů. Vedle tradiční prohlídky
města se společně bavili bowlingem
a kopanou a využili i návštěvu kina,
kde právě běžely snímky v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Projekt by měl
pokračovat i v budoucnu. Stejně jako
česká, tak i rakouská strana hodnotila
společnou práci velmi pozitivně. lp

Setkání s přírodními tóny světa

Finš studen přijeli
na zkušenou do Znojma
Studenti ze SOU a SOŠ na Přímětické ulici vyjíždí v rámci programu Leonardo da Vinci nejen do zahraničí, ale
přijímají i zahraniční studenty na své
škole. Tak se stalo naposled v případě
sedm i studentů z finské partnerské
školy Kainuu Vocational College v Kajaani a v Kuusamu, kteří přijeli sbírat
pracovní zkušenosti v hotelích Prestige

a Savannah, kde jim k ruce byli čeští
kamarádi. Ve škole navíc absolvovali
kurz studené kuchyně, přípravu typických českých pokrmů a seznámili se se
základy přípravy kávy. Třítýdenní pobyt
si Finové zpříjemnili prohlídkou města,
návštěvou termálních lázní Laa an der
Thaya a společným výletem s českými
studenty do Vídně.
lp
 Muzikoterapeut Petr Vysočan při práci s dětmi.

 Zahraniční studenty pozdravil na radnici i starosta Vlastimil Gabrhel.

Foto: archiv školy

S přírodními tóny z celého světa
se na netradičním výchovném koncertě setkali žáci 1. stupně Základní školy Pražská. V dnešní hektické
době plné nervozity, hluku a stresu
naslouchali děti zvukům přírody, které se linuly z nástrojů pocházejících
ze všech koutů světa. Třídou se linuly
zvuky z vietnamské brumle, tibetské mísy, afrického rámového bubnu

Foto: archiv školy

djembe či španělských kastanět. Opomenuty nebyly ani meditační nástroje
jako hrací koule, zvonečky z Asie
nebo velký šamanský buben z dančí
kůže i dechový nástroj australských
domorodců didgeridoo. Žáky s nimi
seznámil muzikoterapeut Petr Vysočan, který na nástroje nejprve sám
hrál, aby poté na ně nechal zahrát
děti.
lp
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POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY, V Dílně sv. Kláry se s rados
pracuje i odpočívá
POMÁHAJÍ VŠEM
Domov pro seniory i domov se zvláštním režimem
představují důstojné prožití stáří
Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o. připravuje rozšíření kapacit domova pro seniory a domova
se zvláštním režimem U Lesíka 11
v novém pavilonu budovy. Jaký je
vlastně rozdíl mezi domovem pro seniory a domovem se zvláštním režimem?
Domov pro seniory nabízí podporu a pomoc seniorům od 60 let věku,
kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní
stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. V domově
se zvláštním režimem je poskytována

jsou schopni komunikovat běžným
způsobem.
Smyslem těchto pobytových sociálních služeb je motivovat klienty a udržet
nebo rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, které klientům umožní aspoň
částečnou sebeobsluhu. Jsou zde poskytovány komplexní činnosti péče o klienta, a to ošetřovatelská péče, pomoc
při úkonech osobní hygieny, pomoc
při zajištění pohyblivosti, při provádění
úklidu a při ostatních úkonech, které vyžaduje zdravotní stav klienta. Dále jsou

péče osobám od 55 let věku, které trpí
onemocněním demence (Alzheimerova choroba, stařecká demence, osoby
po cévní mozkové příhodě, apod.).
Tyto osoby vyžadují stálou pomoc
a podporu jiné fyzické osoby.
Na odděleních domova se zvláštním režimem je navýšen počet personálu a to jak pečovatelů, tak všeobecných sester z důvodu zachování
bezpečnosti klientů, kteří např. nepoznávají své okolí, rodinu, nebo ne-

poskytovány aktivizační a volnočasové
aktivity jako např. trénování paměti,
tvoření dekoračních výrobků, výlety,
v zařízení se také organizují různé společenské a kulturní akce.
Informace o sociálních službách
jsou dostupné u sociálních pracovnic
na adrese U Lesíka 3547/11, 669 02
Znojmo, tel: 515 22 53 67 nebo na webových stránkách www.cssznojmo.ic.cz
(sekce: domov pro seniory nebo domov
se zvláštním režimem).

Dílna sv. Kláry je sociálně terapeutická dílna, která pomáhá lidem
s duševním onemocněním, Poskytuje
službu dospělým lidem, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit
na otevřeném trhu práce, neboť se potýkají například se schizofrenií či depresí. Dílna navazuje na péči odborných
lékařů. Lidem nabízí pracovní činnosti
s textilem, korálky, papírem, drátem
a přírodními materiály. Výrobky z dílen
pracovníci společně s uživateli prodávají na různých akcích, a šíří tak radost
z dobře odvedené práce dál. Nedílnou
součástí programu terapeutické dílny

jsou také relaxační činnosti, vzdělávací
aktivity, nácvik cestování či vedení domácnosti a další. Ke každému uživateli
přistupují sociální pracovníci individuálně podle jeho potřeb a osobnosti.
Dílna sv. Kláry na Mikulášském nám.
12 ve Znojmě poskytuje službu v každý
pracovní den od 7.30 do 15.00 hod.,
s výjimkou týdenní letní a týdenní
zimní dovolené. Více informací podá
Magdaléna Králová na tel. 733 755 938,
na e-mailu klara.znojmo@charita.cz,
nebo jsou na webu Oblastní charity
Znojmo www.znojmo.charita.cz.
lp, tz, foto:archiv OCH

Beky

INZERCE

Zdravé krmení pro psy a kočky ze Švédska







dovoz objednávky ZDARMA
kompletní sortiment krmiv
vyrobeno bez konzervantů a barviv
s použitím přírodních produktů
vysoký podíl masa
vhodné pro psy a kočky s citlivým
zažíváním

SLEVA 15 % na první objednávku
KONTAKTUJTE

www.husse.cz
tel.: 608 931 333

Nabídka neplatí pro Mor.Budějovice a pro členy Klubu chovatelů Husse.Na tuto slevu nevzniká právní nárok.

Beky je přibližně osmiletá kříženka drsnosrstého jezevčíka. Krásná
a umazlená psí dáma byla do útulku převezena městskými strážníky. Beky
je velice sympatická a milá fenka. Na zavolání okamžitě přiběhne, je poslušná a čistotná. Rozhodně ji doporučujeme ke staršímu člověku, nejlépe
k babičce, je tichá, nenáročná a hlavně klidná. Neplete se pod nohy a svého
pelíšku si váží, nic nezničí a s venčením vydrží. Na svůj věk je Beky čiperná
a ve velmi dobré kondici. Má tedy před sebou ještě spoustu let kvalitního
a šťastného života. Městský útulek pro psy Načeratice představuje dalšího
ze svých svěřenců. V případě zájmu kontaktujte prosím Městský útulek
v Načeraticích, tel: 602 307 801, e-mail: utulek@znojmozelen.cz. Více info
na www.utulek-naceratice.blog.cz
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Na Garage Designu snídali,
aby podpořili férový obchod
OPUSTILI NÁS
Marie Štěrbová
1941

Znojmo

Vladimír Kheil
1949

Šatov

Ľudovít Možiešík
1956

Znojmo

Alena Páleníková
1964

Znojmo

Josef Kubíček
1925

Valtrovice

František Chlubna
1945

Oblekovice

Vladimíra Schneiderová
1953
Mikulovice

INZERCE
Nabízím masáže
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605154160.
Studentka VŠ nabízí
hlídání dětí
(Znojmo a okolí) 100 Kč/hod.
Tel.: 776 751 447.
Prodám RD s garáží, zahrádkou
a dílnou ve Znojmě
Melkusova ul., 2 bytové jednotky
2+1, vytápění plyn. kotlem,
v přízemí nová dlažba, částečně
plastová okna, cena 2,2 mil.,
při rychlém jednání sleva jistá
Tel.: 608 418 405.

Ve Znojmě se poprvé sešli lidé,
aby podpořili myšlenku férového obchodu. Stalo se tak na Světový den pro
fair trade, který se druhou květnovou
sobotu slaví již desátým rokem po celém světě. V prostorách Dílny sv. Kláry
a v areálu znojemského pivovaru usedlo ke stolům 25 lidí, aby společně posnídali fairtradeové a lokální potraviny.
Vyjádřili tak podporu produktům, při
jejichž výrobě byl brán ohled na lidská
práva, životní prostředí a nebyla zneužita dětská práce. Happening Férová
snídaně si lidé v České republice vyzkoušeli v téměř 90 městech potřetí.
„Letos se poprvé snídalo i ve Znojmě,
a to hned na dvou místech – na Mikulášském náměstí v Dílně svaté Kláry
a v pivovaru na akci Garage Design
Znojmo. Trochu nás pozlobilo počasí,
ale náladu jsme si tím zkazit nenechali,“
sdělila Ilona Navrátilová, jedna z místních organizátorek. Celorepublikovým koordinátorem akce je nezisková
organizace NaZemi. Férová snídaně

 I přes chladné počasí přilákal Garage Design stovky návštěvníků.

se konala v rámci velmi vydařeného
premiérového ročníku akce Garage
Design, na které se v industriálním
prostředí pivovarských garáží sešli
umělci a lidé hledající neotřelé nápady,
nezvyklé oděvní kousky, krásné knihy,
hračky či šperky. „Nadšení bylo ze strany návštěvníků, prodejců i organizáto-

Foto: Vít Volšička

rů. Naprosto skvělý byl koncert Midi
lidí. Škoda studeného počasí, neboť
neoživla ulice Přemyslovců, jak jsme
chtěli. Ale naštěstí hlavní dění bylo
pod střechou,“ zhodnotila akci organizovanou Znojemskou Besedou Andrea
Dohnalová, která se výrazně podílela
na přípravě Garage Designu.
lp

Modelbraní pobralo letos
nejvíce nadšených diváků
„Letos nás potěšila zatím největší
účast návštěvníků na Modelbraní ze
všech předchozích ročníků. Na modely
se přišlo podívat kolem dvou tisícovek
lidí a většina také využila možnosti doprovodného programu,“ okomentoval
zatím poslední ročník setkání vyznavačů modelářství zástupce jednoho ze
dvou organizátorů Jan Alexa, zástupce
ředitelky DDM Znojmo. Akce s výstižným názvem Modelbraní, kterou
každoročně organizuje DDM Znojmo společně s Klubem plastikových
modelářů Znojmo (KPM), se stává
tradicí pro příznivce z řad modelářů,
i veřejnost. Na letošním 7. ročníku se
sešly 18. května v areálu DDM soutěžící s davy veřejnosti.
Pro všechny byl připraven bohatý
doprovodný program v podobě autogramiády úspěšných hokejistů Orli
Znojmo a fotbalistů 1. SC Znojmo,
ukázek uniformovaných složek, pracovníků Záchranné služby Znojmo,
Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru. Maminky mohly ochutnat kávu Feichtinger
či Motta nebo ocenit vzorky vín ze
znojemského vinařství Lahofer. Hrála
jim k tomu country skupina Paroháči.

Velký zájem vzbudily ukázky znojemských lukostřelců, automodelářů,
železničních modelářů, RC modelářů s modely, taneční vystoupení dětí
a mládeže ze zájmových vzdělávání
DDM Znojmo. Nebezpečné kousky
předváděli znojemští biketrialisté. Děti
využily atrakcí od partnerů Excalibur
Kinderwelt Hatě a Cykloklub Kučera
Znojmo. Do samotné soutěže plastikových modelářů bylo přihlášeno
146 modelů, jejichž vítězům předala
ceny ředitelka DDM Hana Bílková

a místostarosta Jan Grois. Ten převzal
nad Modelbraním záštitu a vítězi předal Pohár místostarosty Města Znojma.
Výsledky jsou na webových stránkách
www.kpmznojmo.cz. „Velký dík patří
také předsedovi Klubu plastikových
modelářů Josefu Handlovi, stejně tak
i všem partnerům, bez jejichž pomoci
a podpory by se Modelbraní nemohlo
uskutečnit,“ konstatoval Jan Alexa.
Oprávněné nadšení diváků bylo nejlepším poděkováním organizátorům
z KPM a DDM Znojmo.
lp

 Mezi hlavní atrakce patřil vůz K. I. T. T. v modelu 1:1 tedy mluvící auto ze známého televizního seriálu Knight Rider.
Foto: archiv DDM Znojmo

www.znojmocity.cz
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Orlí permanentky v prodeji, získejte řadu výhod a slev
VÝHODY A SLEVY PŘI POŘÍZENÍ PERMANENTKY
10% sleva na návštěvu nebo zakoupení permanentky do fitness centra
hotelu Prestige ve Znojmě
 10% sleva na návštěvu bazénu a wellness centra v hotelu Prestige
ve Znojmě
 15% sleva na bowling v novém Bowling sport baru na Sokolské ul.
ve Znojmě
 až 10% sleva na nákup v internetovém obchodě kupujlevne.cz *
 až 10% sleva na nákup zboží v prodejně Viking Computer Shop
v Excalibur City Hatě u Znojma *
 10% sleva na nákup zboží v oficiálním klubovém FanShopu *
 10% sleva na nákup zboží v Hockey Shopu u zimního stadionu *
 10% sleva na servis lyžařského vybavení v provozovně Ski Servis Žlab
ve Znojmě
 15% sleva na masáže v masážním s studiu Monny v Excalibur City Hatě
u Znojma


* slevu nelze uplatnit na již zlevněné nebo akční zboží

Předprodej permanentních vstupenek hokejových Orlů na sezonu
2013/14 odstartoval. Nejpodstatnější zprávou je, že oproti minulému
roku nedochází k žádnému zdražení. Naopak, příznivci se mohou těšit
na množství výhod a slev a díky probíhající rekonstrukci osvětlení a ozvučení také na nové atraktivní prostředí
znojemského zimního stadionu.
Do 6. června platí speciální věrnostní sleva 10 %, při zakoupení do konce
června budou mít majitelé permanentek vstup na první kolo play-off zdarma. Ke každé permanentní vstupence

získá její majitel navíc dva vouchery,
které může vyměnit na pokladnách
za vstupenky na libovolný zápas EBEL.
Při pořízení tří a více permanentek
dostane kupující kalendář Orlů pro rok
2013 zdarma! Samozřejmostí je vstup
zdarma na přípravná utkání.
Ceny permanentních vstupenek se
pohybují v závislosti na požadovaném
místě mezi 1500 a 2600 Kč. Nejlevnější permanentku lze tedy při využití
10% slevy pořídit už za 1350 Kč. Přibližná cena za jedno utkání tak činí
pouhých 39 Kč. Jednotlivé vstupné
zůstává ve výši 110 Kč či 5 Euro.

Permanentní vstupenky je možné
zakoupit v kanceláři hokejového klubu
na ulici Dvořákova 16 vždy ve středu
a čtvrtek od 9.00 do 12.00 a od 13.00
do 16.45 hodin.
Více informací naleznete na internetových stránkách www.hcorli.cz.
Proč přijít na hokej?
Elitní mezinárodní hokej ve Znojmě
Fakt, že EBEL je kvalitní ligou plnou reprezentantů, potvrzuje proběhlé
mistrovství světa v hokeji ve Švédsku
a Finsku. Hned 25 hráčů ze tří zemí

účastnících se šampionátu nastoupilo
v letošní sezóně i na znojemském ledě.
Hokej pro všechny
Co dělají hokejisté v létě?
Myslíte, že s nástupem jarních dnů
jim začíná dlouhá dovolená? Chyba.
Právě nyní můžete Orly nejpravděpodobněji potkat na atletickém oválu či
ve sportovní hale, kde na konci dubna začali pod vedením trenérů letní
přípravu. A právě tahle část roku zaměřená na nabrání fyzické kondice je
pro hráče většinou nejméně oblíbená.
www.hcorli.cz
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Kulturní kalendář

KULTURA

OSTATNÍ

PAMÁTKY

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum–motorismu.cz.
Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době
prázdnin i v pondělí.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–
11.30, 12.00–17.00.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě,
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: květen–září Po–Pá
9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Živá a neživá
příroda Znojemska, Archeologie
na Znojemsku, Černé řemeslo, sbírka
orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice,
tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz.
Otevřeno: květen–září denně
9.00–17.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211, www.znojmuz.cz.
Otevřeno do 15. července (pouze při
dobrých klimatických podmínkách)
prohlídky vždy po hodině. Út–Ne
(9.15–16.15), max. 10 návštěvníků
v jedné prohlídce.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: květen–září Út–Ne
9.00–17.00.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: květen,červen denně
9.00–17.00, červenec–srpen denně
9.00–18.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno červen–září denně
9.00–17.00.

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
12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30.
Knihovna rakouské literatury
Po–zavřeno, Út 8.30–11.00 12.00–17.00,
St 8.30–11.00 12.00–16.00, Čt 8.30–11.00
12.00–18.00, Pá 8.30–11.00 12.00–16.00,
Dětské odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00
St–zavřeno, Hudební odd. pouze
St 10.00–12.00 14.00–17.00.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Pro veřejnost přístupno: studovna
Po–Pá 12.30–18.30, knihovna
Út–Pá 8.30–18.30. Nahlášení
návštěvy a konkrétního požadavku
je nutné nejméně den předem
na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.
tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: květen–září Po–Čt
10.00–18.00, Pá–So 10.00–20.00,
Ne 10.00–15.00. včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7,
tel.: 608 736 135, 722 937 756,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: duben–červen So–Ne
9.00–19.00, červenec–srpen
Po–Ne 9.00–19.00, září–říjen So–Ne
9.00–19.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: květen–červen, Po–
Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00,
Ne 10.00–17.00, červenec–srpen
Po–Pá 8.00–19.00, So 9.00–19.00,
Ne 10.00–18.00.

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: květen–září denně 9.00–16.00

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz
Předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici; tel: 515 222 552,
e–mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz.
30.–31. 5. LÁSKA
S ČERVENÝM NOSEM
Divadlo loutek Ostrava. Dojemně
směšná podívaná z cirkusové manéže.
Předplatné ZŠ2 – 3. titul. 30/05 – 8.30
= DE; 10.30 = DF, 31/05–8.30 = DG;
10.30 = DH.
3.–7. 6. O BALYNCE,
DOBRÉM ŠTĚNĚTI
Divadlo dětí, Karlovy Vary. Dárek ke Dni
dětí a za vysvědčení! Předplatné ZŠ1–
6. titul Pondělí 03/06 – 8.30 = D2; 10.15
= D4; 14.00 = D6, 04/06 – 8.30 = D8;
10.15 = D10, 05/06 – 8.30 = D12; 10.15
= D14, 06/06 – 8.30 = D16; 10.15 = D18,
07/06 – 8.30 = D20; 10.15 = D22.

30. 5.–5. 6. ROZKOŠ V OBLACÍCH
Nejnovější komedie Pedra Almodóvara.
Někde nad Mexickým zálivem se
porouchá letadlo a pasažérům nezbývá,
než si naposledy pořádně užít života.
Španělsko. 30. 18.30, 31. 19.00. 1. 18.30,
2. 20.30, 3. 18.30, 4. 20.30, 5. 18.30.
30.–5. 6. HYPNOTIZÉR
Patnáctiletý chlapec jako jediný přežije
v malém domku surovou vraždu
zbytku rodiny. Švédsko. 30. 20.00,
31. 20.30, 1. 20.00, 2. 18.30, 3. 20.00,
4. 18.30, 5. 20.00.
30.–5. 6. KRÁLOVSTVÍ
LESNÍCH STRÁŽCŮ
Království lesních strážců je příběhem
věčného boje dobra, které chrání
přírodu, a silami zla, které chtějí
přírodu zničit. USA. DABING.
3D 30. 16.30, 31. 17.00, 1.–5. 16.30.
2D 30. 17.30, 31. 18.00, 1.–5. 17.00.
31. 5.–5. 6. NESPOUTANÝ DJANGO
Černý otrok Django (Jamie Foxx )
má šanci získat zpět ženu trýzněnou
krutým plantážníkem a obchodníkem
s otroky (Leonardo DiCaprio). Repríza
oscarového filmu Quentina Tarantina
USA. 31. 20.00, 1.–5. 19.30.
6. 6. SLAMĚNÝ VDOVEC
Digitálně obnovený film Billyho
Wildera z roku 1959 s Marilyn Monroe
v hlavní roli. USA. 20.30

10. 6. VEČER S DIVADLEM 1
Závěrečná představení žáků hereckého
oboru Základní umělecké školy
Znojmo. Předprodej vstupenek v ZUŠ,
Rooseveltova 21 a v divadle před
vystoupením. V 18.00 hod.

6.–12. 6. STAR TREK: DO TEMNOTY
James T. Kirk (CHRIS PINE) zůstává
i jako kapitán Hvězdné flotily stále
nedisciplinovaným rebelem. USA.
3D 6. 20.00, 8.–9. 18.00,12. 20.00.
2D 7.19.00, 10. 20.00, 11. 18.00.

11. 6. TANEC A DIVADLO 1
Závěrečné vystoupení žáků tanečního
a literárně-dramatického oboru
Základní umělecké školy Znojmo.
Předprodej vstupenek v ZUŠ,
Rooseveltova 21 a v divadle před
vystoupením. V 18.00 hod.

6.–12. 6. PAŘBA NA TŘETÍ
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas,
pak bratra nevěsty v Bangkoku. VB.
6. 18.00, 7. 21.30, 8.–9. 20.30,
10. 18.00, 11. 20.30, 12. 18.00.

12. 6. TANEC A DIVADLO 2
Závěrečné vystoupení žáků tanečního
a literárně-dramatického oboru
Základní umělecké školy Znojmo.
Předprodej vstupenek v ZUŠ,
Rooseveltova 21 a v divadle před
vystoupením. V 18.00 hod.
13. 6. VEČER S DIVADLEM 2
Závěrečná představení žáků hereckého
oboru Základní umělecké školy
Znojmo. Předprodej vstupenek v ZUŠ,
Rooseveltova 21 a v divadle před
vystoupením. V 18.00 hod.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e–mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz

6.–12. 6. JENÍČEK A MAŘENKA:
LOVCI ČARODĚJNIC
Patnáct let po incidentu s perníkovou
chaloupkou vyrostli Jeníček
a Mařenka ve zdatné lovce čarodějnic.
Tahle verze známé pohádky rozhodně
není vhodná pro děti do 12 let!
USA, Německo. 6. 19.00, 7. 20.00,
8.–9. 19.30, 10.–12. 19.00.

VÝSTAVY
31. 5.–29. 9. KNIŽNÍ TOULKY
minulostí města Znojma
Minoritský klášter
30. 5.–1. 9. 140 LET
SEVEROZÁPADNÍ DRÁHY
Minoritský klášter – minulost
a budoucnost důležité přeshraniční
tepny

www.znojmocity.cz

Kulturní kalendář
Do 30. 9. BÍTOV: NEBÝT OFF –
obrazy a objekty Jiřího Ryšavého
a Ivana Kříže – výstava je zaměřená
na abstraktní velkoformátová plátna
(objekty jsou prodejné).

1. 6.–1. 8. BEDŘIŠKA
ZNOJEMSKÁ – OBRAZY
Galerie Znovín v Louckém klášteře.
7. 6.–6. 7. FOTOMI
Dům umění – současná fotografie

Do 30. 9. POKOJÍČKY PRO
PANENKY – historické hračky
v proměnách času – sbírku
originálních exponátů prezentuje
ve sloupovém sále hradu Muzeum
hraček v Rychnově nad Kněžnou Bítov.

Do 10. 6. STROM jako prostředí,
materiál, paměť a inspirace
Minoritský klášter – výstava v rámci
projektu Znojmo město stromů.
Do 29. 6. TOMÁŠ KOTOUČ–
NATIONAL GEOGRAPHIC
Dům umění – podmořské fotografie.
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V KINĚ

Nespoutaný Django
Znojemské kino reprízuje oscarový film Quentina Tarantina! Nepropásněte jižanské drama z období před vypuknutím Občanské války, jehož
hlavním hrdinou je otrok Django (Jamie Foxx ), který má šanci získat díky
nájemnému lovci lidí Němci dr. Schultzovi (vynikající Christoph Waltz)
svobodu. Djangovi se tak zároveň naskytne příležitost najít svoji ženu
Brunhildu trýzněnou krutým plantážníkem a obchodníkem s otroky (Leonardo DiCaprio). Potoky krve, komika v absurdních situacích a hudební
obžerství ala Tarantino zaručeny. 89 % na ČSFD!
lp

28.–30. 6. BITVA U ZNOJMA 1809
Dobšice, Znojmo – rekonstrukce
bitvy, www.znojmo1809.cz

DALŠÍ AKCE
30. 5. TVOJE DÍTĚ JE UNIKÁTNÍ
Městská knihovna, Klub zdraví –
přednáší Vladimír Kaleta. 17.00.
30. 5. ELÁN NA HRADĚ
Nádvoří hradu – turné Unplugged
Tour 2013 slovenské skupiny Elán.
V 19.00 hod. Vstupenky je možno
zakoupit v TIC na Obrokové ulici.
HRAD BÍTOV
tel.: 515 294 736, 515 294 622,
www.hradbitov.cz.

Nabídka Rodinného
centra MACEŠKA
V areálu Mateřské školy na Pražské
ulici (budova 2) pořádá RC Maceška
akce pro veřejnost.
V pátek 31. 5. od 16.00 hod. pokračuje Ptačí sněm – série prožitkových
výtvarných tvoření pro děti se Svatavou Drlíčkovou. Od 18.00 hod.
připravila lektorka výtvarné tvoření
pro dospělé Barevný svět.
V pondělí 3. 6. od 16.00 hod. netradiční oslava Dne dětí – děti si samy
vaří zdravě.
lp

Parním vlakem
do Drozdovic nad Dyjí
Dampfzugfahrt aus Mähren nach Drosendorf

Poznávací výlet k sousedům pro rodiny a fandy železnice

Opery z Metropolitní na filmovém plátně
Díky podpoře Města Znojma si budou moci diváci ve znojemském kině
Svět opět vychutnat operní představení ze slavné Metropolitní Opery
v New Yorku. Přenosy spojují špičkové operní umění s nejmodernějšími
technologiemi. Kromě HD rozlišení, které svou kvalitou daleko převyšuje
kvalitu formátu DVD, je přenášen i prostorový zvuk. Kamera se během
přenosu dostane k dění na jevišti podstatně blíže než oko diváka, který
si tak může užít úžasné detailní záběry. Kino připravuje první přenos
15. 6. Rossiniho Lazebníka sevillského s operními hvězdami Joyce DiDonato a Juan Diego Flórezem. Bližší informace na www.metinhd.cz nebo
www.kinoznojmo.cz
lp
Léto s Marilyn
Pro zájemce o kinematografii připravil Filmový Klubu Znojmo ve spolupráci se společností AEROFILMS přehlídku digitálně restaurovaných filmů
s Marilyn Monroe. Od června do srpna tak promítne například komedie
Někdo to rád horké a Páni mají radši blondýnky. Přehlídku zahájí 6. června
komedie Slaměný vdovec Billyho Wildera z roku 1955.
lp

Ein Ausflug für Familien und Eisenbahnfreunde,
um die Nachbarn besser kennenzulernen

sobota

Samstag

1. 6. 2013
- setkání sousedů na drozdovickém nádraží /
Treffen der Nachbarn am Drosendorfer Bahnhof

- prohlídka města s průvodcem /
Stadtbesichtigung mit Führer

- oběd ve středověkém měšťanském špitále /
Mittagessen im mittelalterlichen Bürgerspital

Stanice /Station

.

Cesta tam/Hinfahrt
odj./Abf.

Znojmo

8:20

Nový Šaldorf
Šatov
Retz
Niederfladnitz
Hessendorf

8:28
8:54
9:40
10:20
11:14

Drosendorf

příj. 11:48

Cesta zpět/Rückfahrt
odj./Abf.

18:15 Ank.

Historická vlaková souprava
s parní lokomotivou 433 a bufetovým vozem!

příj.

18:08
17:55
17:35
16:47
15:57
Ank.

15:15



VE VÝSTAVNÍCH SÁLECH

Historische Zuggarnitur mit Dampflok 433 und Buffetwaggon!

Pro cestující z Jemnice pojede zvláštní bus:
Místo v busu nutno předem rezervovat!

Jemnice, aut. nádr.
Znojmo, aut. nádr.
Drosendorf, žel.st.
Jemnice, aut. nádr.

Organizují: Společnost telčské místní dráhy a Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě o.s. www.svd-jzm.cz

7:15 odj.
8:05 příj.
16:30 odj.
17:15 příj.
Kontakt: svd-jzm@seznam.cz

Drosendorf

Jemnice

Znojmo

Bedřiška Znojemská v Louckém klášteře
Rodačka ze Znojma, malířka Bedřiška Znojemská oslaví své životní jubileum autorskou výstavou svých děl v Galerii Znovín v Louckém klášteře.
„Za život, za lásku, za radost i bolest přijmi, Pane, můj dík,“ prozrazuje
umělkyně podtitul své výstavy, která bude zahájena slavnostní vernisáží
v sobotu 1. června v 16.00 hod. Vstup na vernisáž je pro veřejnost zdarma.
Samotné vernisáži bude předcházet slavnostní mše svatá v 15.00 hod.
v kostele Panny Marie a sv. Václava za účasti ženského chrámového sboru
z Bojanovic. Obrazy autorky budou k vidění až do 1. srpna.
lp
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Sport

Fotbalisté vybojovali postup
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Fotbalisté 1. SC Znojmo, na které by si před
sezonou nikdo nevsadil ani zlámanou
grešli a měli patřit spíše k týmům, které
budou s vypětím sil hájit druholigovou
příslušnost jako v uplynulých dvou sezonách, vybojovali postup mezi naši
fotbalovou elitu.
Co se vlastně ve Znojmě stalo? Jako
první každého samozřejmě napadne
nový trenér. Vedení klubu, které pracuje na vylepšování fotbalu ve Znojmě
už řadu let velmi cílevědomě a krok
za krokem, přivedlo jednoho z našich
nejkvalitnějších trenérů s bohatými
zkušenostmi i úspěchy z nejvyšší soutěže u nás i v sousedním Slovensku
– Leoše Kalvodu. Ten zrovna shodou
okolností působil u mládeže, a tak
na nabídku druholigového Znojma
kývl za nijak přehnaných podmínek.
Znojmo tak získalo elitního trenéra
za rozumnou cenu. A Kalvoda svou
náročností dokázal z týmu vydolovat
maximum.
Druhá podstatná věc je, že kostra
mužstva zůstává po celou dobu působení v druhé lize v podstatě stejná a hráči
už se s touto soutěží sžili. Tým se opírá
o výtečného brankáře Vlastimila Hrubého, který patří k nejlepším v soutěži,
obranu zkušeně diriguje kapitán Todor
Yonov, který navíc dokáže v důležitých
momentech pomoci brankou ze standardní situace, v záloze rozděluje míče
dirigent Matúš Lacko, ale zdaleka už to
není jenom na něm. Kvalitu tam přinesl
i Tomáš Okleštěk, který pod Kalvodou
nejvíce ožil. Vepředu nejprve střílel
góly Vašíček, po jeho odchodu ho více
než nahradil zkušený Marek Heinz.

A Znojmo se vepředu může spolehnout
i na Radima Nepožitka, který je nenápadným ale nesmírně platným hráčem,
který góly umí střílet i připravovat. Zapomenout by se nemělo ani na další,
ať už jde o Josefa Hnaníčka, který naposledy zacelil mezeru ve stoperské
dvojici po Avdičovi, Tomáše Cihláře,
který brousí lajnu či Romana Hříbka.
Kdo by si ještě před dvěma lety pomyslel, že právě on bude patřit ke stabilním
kvádrům týmu, který vybojuje postup
do nejvyšší soutěže.

zaváže k potřebné rekonstrukci. Podle
prezidenta klubu Oty Kohoutka ale
ještě není všem dnům konec. „Znovu
s jednotlivými kluby jednáme, abychom
mohli tuto výjimku dostat. Zároveň
probíhají jednání s potencionálním
silným sponzorem, který by nám vytvořil takové podmínky, aby Znojmo
mohlo působit v první lize dlouhodobě. Ale to bych nerad předbíhal. pro
nás stále platí možnost hrát v Jihlavě,
kde už jsme víceméně dohodnuti nebo
v Brně. Ale samozřejmě uděláme vše

„Tým je delší dobu pohromadě.
Mámě výborného brankáře, všichni se
snaží a chtějí vyhrávat, je tady dobrý
trenér, a když se k tomu občas přidá
štěstíčko, je to tady,“ hodnotí kapitán
Todor Yonov.
Jedna věc je ale úspěch na hřišti
a druhá ve fotbalovém zákulisí. Ligové kluby nepovolily Znojmu výjimku,
aby elitní soutěž mohlo hrát na svém
stadionu, který nesplňuje podmínky
po první ligu, a to ani v případě, že se

pro to, abychom mohli hrát doma. Dokud není první liga rozlosována, není
nic uzavřeno,“ konstatoval prezident
klubu Ota Kohoutek. Ten spoléhá při
rekonstrukci stadionu na pomoc města.
„Myslím, že by si fotbal zasloužil dostat
podobnou příležitost, jakou měl hokej,
kam město v posledních patnácti letech
investovalo na dvě stě milionů korun.
My jsme navíc schopni na rekonstrukci
stadionu, která by stála mezi pětadvaceti a pětatřiceti miliony korun, sehnat

Mladí ﬂorbalisté jsou 6. v republice
Sen starších žáků o zisku medaile
z celorepublikového finále Mistrovství
ČR, konajícím se v prostorách nádherného areálu nového zimního stadionu
Košutka v Plzni, se rozplynul.
Po sobotních prvních dvou vítězstvích ve skupině nad Českým Krumlovem 5:1(branky 2 x Daberger, Novák,
Liška, Fišer) a Náchodem rovněž 5:1
(branky 2 x Daberger, Hlávka, Novák, Ďuriška), se ve večerním zápase
o 1. místo ve skupině utkali s Tatranem
Střešovice a podlehli mu 1:6 (branka
Daberger).
V nedělním čtvrtfinále podlehli
po boji Vítkovicím 0:3, a do zápasu
o 5. místo nastupovali znojemští hráči

oddílu florbalu TJ Znojmo již na pokraji vysílení, jelikož večerní zápas
dohráli ve 22:15 a do ranního utkání
nastupovali již v 9 hodin ráno. Proti
odpočatému soupeři z Českého Krumlova neměli šanci a podlehli i jemu,
tentokráte 2:5 (obě branky vstřelil nejlepší znojemský hráč turnaje Filip Daberger, který v celkovém kanadském
bodování skončil na druhém místě,
J. Novák na čtvrtém). I tak obsadili
znojemští florbalisté skvělé 6. místo
ze 187 celků hrajících ligu starších
žáků v ČR. Mohou se ale pyšnit titulem MORAVSKÝ MISTR ČR PRO
ROK 2012/2013, který vybojovali týden před tím v Hodoníně! Je potřeba

poblahopřát všem borcům, trenérovi
J. Šťastníkovi a určitě i rodičům, kteří
je na zápasy nejen vozili, ale vytvářeli svým povzbuzováním výbornou
zápasovou atmosféru (jmenovitě pánové Fišer, Křemeček, Mašek, Liška,
Daberger).
Starší žáci tak uzavřeli velice úspěšně sezónu 2012/2013, která znamenala
velký výkonnostní růst, zvýšení technicko-taktických dovedností a důležité upevnění si zdravého sebevědomí v důležitých zápasech s těžkými
soupeři. Celkově si hra a vystupování
tohoto družstva zaslouží poděkování
a pochvalu za dobrou reprezentaci
oddílu florbalu a města Znojma. dbg

i prostředky z dotačních titulů, takže by
to nebylo jen na městě. A navíc ten stadion potřebuje rekonstrukci bez ohledu
na to, jestli tady první liga bude nebo
nebude,“ říká Ota Kohoutek.
Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel
věří, že zastupitelé by fotbalistům pomohli, ale podmiňuje to právě tím, aby
se už první sezona odehrála ve Znojmě.
„Velice si vážím úspěchu, kterého znojemští fotbalisté v druhé lize dosahují.
Excelentní výkony našich fotbalistů
totiž nereprezentují jen sportovní klub,
ale celé město Znojmo po celé republice. Jen mě mrzí, že na fotbal nechodí
více lidí. Kvalita a úroveň utkání, která
sehrávají fotbalisté doma, si totiž zaslouží více než necelou tisícovku diváků,“ říká Vlastimil Gabrhel.
Ten ale upozorňuje, že první liga
s sebou přináší nejen větší prestiž, ale
i vyšší finanční náklady. Vedle stadionu
více peněz spolkne i samotný provoz
klubu. „Případný postup do první ligy
znamená také mnohem vyšší náklady a investice. My bychom velice rádi
první ligu ve Znojmě uvítali, záležet ale
bude na tom, zda nám svaz udělí výjimku a my budeme moci případnou první
sezonu v první lize sehrát na domácím
stadionu. To je naše hlavní podmínka,“ uvádí starosta. Nutné rekonstrukce
stadionu by město provedlo v průběhu
dalších dvou let. „Určitě bychom se
snažili získat nějaký dotační titul na rekonstrukci stadionu. A záležet bude
pochopitelně i na tom, aby za sebou
klub měl silné sponzory. Město samo
působení v první lize financovat nemůže. Ale udělá pro to, co bude možné,“
dodává starosta.
fs

Přehled akcí
Cyklo Klubu
Kučera Znojmo
31. 5. Beseda s Ivanem Křivánkem
– výstava dřevěných kol. Zahájení
v 9.00 hodin Cykloturistické
centrum služeb a informací U Obří
hlavy 7. 2. 6. Velká cena města
Znojma – závody horských kol.
Start dětských kategorií od 9.30
Masarykovo náměstí. Ostatní od
11.00 hodin. 9. 6. Údolím na kole
– cyklistický výlet Možnost
připojení kdekoliv na trase.
Ukončení v Jaroslavicích
Podrobnější informace
www.cykloklubkucera.cz
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