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Svatého Valentýna mohou
zamilovaní slavit i na ledě
Znojemská Beseda připravila pro
zamilované páry, ale nejen pro ně,
oslavu svátku sv. Valentýna na ledě.
Vítán je každý bez rozdílu věku. Stačí jen navštívit 14. února od 16.00
do 19.00 hod. veřejné kluziště na Sokolské ulici.
Odvážnější mohou vyměnit boty
za brusle, ti ostatní se mohou v pořádně teplých botách veselit třeba za ochozem ledové plochy. Stejně jako vloni
všechny příchozí přivítá moderátor
odpoledne Milan Jonáš a sekundovat
mu bude hudební doprovod DJ Izzy
Coopera. V programu jsou připraveny
závody čtyřkolek, malování na obličej,
v 16.30 hod. exhibiční vystoupení mladých znojemských Orlů a samozřejmě
soutěže o ceny pro zamilované jako
vstupenky do kina nebo drink ve dvou.
Zatančit nebo jen postát v objetí budou
moci posluchači koncertu znojemské písničkářky Terezy Holubové. Své
poetické i temperamentní písničky
bude Tereza hrát a zpívat od 17.30 hod.
Drobné dárky, kytičky i hezké chvíle
ve dvou mohou být příjemným bonusem oslav zamilovaných pod širým
nebem.
lp

Rekordní
sbírka
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014
na Znojemsku 1 690 606 korun je
rekordní.
V první polovině ledna se republikou rozeběhl čtrnáctý ročník
Tříkrálové sbírky. Na znojemském
okrese se do ní zapojilo více jak
1 323 koledníků. Koledovalo celkem 441 tříkrálových skupinek,
tedy o 23 skupinek více než v minulém roce. Koordinátor Tříkrálové
sbírky Ludvík Mihola z Oblastní
charity Znojmo poděkoval všem
koledníkům, kteří chodili koledovat
v obcích a městech i všem starostům
a starostkám za jejich vstřícnost,
pomoc a příjemnou spolupráci. lp

Nebezpečno
pod hradem

Díky elektronickým aukcím ušetřilo
Znojmo téměř 22 milionů korun
Transparentní hospodaření přináší Znojmu desítky milionů korun
ročně. Díky elektronickým aukcím
ušetřilo město Znojmo v roce 2013
téměř 22 milionů korun.
„Používání e-aukcí, tedy jednoho z nejvíce transparentních procesů
v rámci nákupu zboží a služeb, se stalo
automatickou součástí hospodářské

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ÚNOR 2014

politiky města i našich příspěvkových
organizací,“ uvádí starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel. Další finanční prostředky ušetřilo město při transparentních otevřených výběrových řízeních.
„Ušetřené prostředky jsme mohli použít
na další investice zvyšující kvalitu života
našich obyvatel, na které by se jinak nedostalo,“ dodává starosta. Za rok 2013

uspořádalo město celkem 220 e-aukcí,
více než polovinu zorganizovala Správa
nemovitostí města Znojma, průkopník
v používání elektronických aukcí. Hlavním přínosem elektronických aukcí je
nejen úspora finančních nákladů, ale
také transparentnost, snadná administrace a omezení rizika korupčního
jednání. Více na str. 2.
zp

Opravy znojemského hradu
s sebou přinášejí také jistá omezení. A to nejen pro návštěvníky
samotné památky, ale také pro
turisty, kteří se chtějí rekreovat
v Gránickém údolí.
Kvůli rekonstrukci krovu je totiž
případně může ohrozit uvolněný
stavební materiál. Toto riziko se
musí minimalizovat, takže se znojemská radnice rozhodla uzavřít
dvě pěšiny pod severní částí hradu
v Gránicích.
Jde o cesty, které jsou rovnoběžně uložené a chodci se na ně
za normální situace dostanou, pokud
sejdou na konci ulice Přemyslovců
na vyhlídku a vydají se nalevo pod
hrad, respektive pod pěšinu, které se říká severní přístupová cesta
k rotundě.
Zatím nelze přesně určit, dokdy
budou cesty pro pěší uzavřeny. Závisí
to na tom, jak budou pokračovat
stavební práce.
xa
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JARNÍ PRÁZDNINY
NA ZNOJEMSKU
Školákům se blíží týdenní jarní prázdniny. Na Znojemsku si
budou děti užívat volna od 17.
do 23. února.
PŮL MILIONU
NA DROBNÉ PAMÁTKY
Správa nemovitostí města Znojma
má v tomto roce v plánu také dosud odkládané opravy a údržbu
drobných památek, které jsou
ve vlastnictví města Znojma.
Jde například o kapličky, krucifixy, kašny a jiné stavby a sochy,
na které se zatím nedostávalo.
V letošním roce vyčlenilo vedení
města v rozpočtu na rekonstrukce
podobných památek půl milionu
korun. Také tyto drobné stavby
a památky, které dotvářejí nezastupitelným způsobem veřejný
prostor, si zaslouží odpovídající
péči.
HOTEL DUKLA SKONČIL ,
POKOJE NAHRADÍ BYTY
K prvnímu únoru skončil provoz
hotelu Dukla v dolní části Znojma.
Nový majitel upravuje hotelové
pokoje na garsonky, které bude
pronajímat. Garsonek je v budově více jak sto. O osudu společenských prostor, jako je velký
sál zatím není rozhodnuto. Akce
v něm budou probíhat do konce
dubna 2014.
PRVNÍ ELEKTRONICKÝ
ZPRAVODAJ CHARITY
Oblastní charita Znojmo představila svůj první elektronický Zpravodaj. Veřejnosti bude k dispozici
na webových stránkách Charity.
Lidé v něm najdou informace
o akcích, které charita chystá
i těch které proběhly, o tom jak se
stará o své klienty a pacienty, co
je nového na Ukrajině a další novinky. Součástí Zpravodaje budou
také videa ve videogalerii v menu
na webových stránkách charity.
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
BUDE V KVĚTNU
Zápis dětí do znojemsk ých
mateřských škol pro školní rok
2014/2015 se bude konat v sobotu 17. května. Bližší informace,
včetně kritérií, budou zveřejněny
v březnu 2014. Místostarosta Jan
Grois, pod jehož gesci spadá školství, věří, že stejně jako v loňském
roce dokáže Znojmo jako jedno
z mála měst v České republice
uspokojit poptávku všech rodičů
po zařazení jejich tříletých dětí
do mateřských škol.

Transparentní hospodaření přináší
Znojmu desítky milionů korun ročně
Díky elektronickým aukcím
ušetřilo Znojmo v roce 2013
téměř 22 milionů korun.
„E-aukce nám šetří nejen finanční
prostředky, ale také čas. Celý proces
je velice jednoduchý, rychlý a navíc
snadno dohledatelný, takže tu není
žádný prostor pro korupční jednání,“ vysvětluje výhody e-aukcí ředitel
Správy nemovitostí města Znojma
Tomáš Šturala, který dostal za využívání e-aukcí zvláštní ocenění v soutěži Fair Sourcing Awards. Nutno dodat,
že šlo již o druhé ocenění v řadě.
Pozadu však nezůstaly ani odbory městského úřadu, jako je odbor
investic a správy nemovitostí nebo
odbor organizační. Elektronických
aukcí využila také Znojemské Beseda,
příspěvková organizace města, nebo
Městská policie Znojmo. Levněji se tak
v roce 2013 opravovaly školy a školky,
historické budovy, sportoviště, levněji
se také například nakupovaly počítače, automobily nebo digitální radiové

stanice pro městskou policii. Ušetřené
finanční prostředky město investovalo

 Tomáš Šturala s oceněním za využívání e-aukcí v soutěži Fair Sourcing Awards.
Foto: Archiv SNMZ

do dalších projektů, které se realizovaly nad rámec schváleného rozpočtu.
Zateplila se například mateřská škola
v Janského ulici, dovybavil se domov
pro seniory, financovala se další část
rekonstrukcí znojemského hradu nebo
se opravuje kaple sv. Václava. Sportovci
se díky úsporám dočkali víceúčelového
sportovního zařízení vedle zimního
kluziště, kde se kromě dvou volejbalových hřišť vybudovaly také tribuny
a pokladna.
Další úspory přinesla také klasická
otevřená výběrová řízení, díky kterým se ušetřilo na dvanáct milionů
korun. Ušetřilo se na výběrových řízeních například na opravu rotundy,
na výstavbu cyklostezky Na Hrázi,
na rekonstrukci ulice Úprkova nebo
na výběrovém řízení na stavbu nové
administrativní budovy pro Městskou zeleň. Takto ušetřené finance
tedy mohly jít na další opravy budov
ve vlastnictví města Znojma, například
na opravy v domech s pečovatelskou
službou, na domy v městské památkové rezervaci, na sportoviště nebo
do budovy, kde sídlí Dům dětí a mládeže Znojmo.
zp

Lidé se zajímali o novou podobu
Divišova náměs a jeho okolí
Přes nepříznivé počasí se 24. ledna sešlo na Divišově náměstí ve Znojmě několik desítek lidí, aby si vyslechli
komentář o chystané revitalizaci další části městské památkové rezervace
ve Znojmě. Autoři projektu architekti
Petr Todorov a Michal Říčný z Ateliéru
Tišnovka prošli spolu se starostou
Znojma Vlastimilem Gabrhelem ulice
a náměstí, která se budou v nejbližších letech opravovat, a informovali
přitom občany detailně o chystaných
úpravách. Zajímali je také připomínky účastníků veřejného projednání.
Seznámili se s nimi na setkání, které
se uskutečnilo po procházce po trase
Divišovo náměstí, ulice Velká Michalská, náměstí Svobody, Jezuitská ulice
a Jezuitské náměstí a Veselá ulice.
Ti, kdo se nemohli veřejného
projednání zúčastnit, si mohou podrobnosti o připravované rekonstrukci
najít na panelech ve vestibulu znojemské radnice. Veškeré informace
jsou samozřejmě k dispozici také
na webových stránkách projektu
Znojmo – město zeleně (www.znojmo-mestozelene.cz). Připomínky

k navrhovanému řešení je možné
zasílat na znojemskou radnici buď
písemně nebo e-mailem do konce dubna (adresa: Městský úřad Znojmo, odbor investic a správy nemovitostí, Eva
Zvěřina, eva.zverina@muznojmo.cz).

O obsahu veřejného projednání
i o tom, jak se zpracovatelé a investor vypořádají s připomínkami, které
na ně byly vzneseny, budou Znojemské
LISTY informovat v nejbližším vydání
20. února.
xa

 O podobě Divišova náměstí se diskutovalo i na místě samém.
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Priority nové vedoucí sociálního
odboru Šárky Gambasové
Nová vedoucí sociálního odboru
znojemského městského úřadu Šárka
Gambasová nastoupila do funkce
s počátkem letošního roku. Na první pohled sympatická a cílevědomá
žena je vybavena potřebnou erudicí
a její představa o práci, která stojí před ní a před jejím týmem, má
přesné kontury. Znojemské LISTY ji
navštívily v její kanceláři v budově
na náměstí Armády.
Jak jste, paní vedoucí, prožila první
den v novém zaměstnání?
Přišla jsem o něco dřív než ostatní
a v klidu a tichu jsem si sama prošla
pracoviště, abych nasála atmosféru nového prostředí. Pak jsem se pozdravila
se svými spolupracovníky a popřáli
jsme si i dobrou vzájemnou spolupráci
a pracovní pohodu, neboť to považuji
pro naši práci za nesmírně důležité.
Pak už jsem se začala věnovat povinnostem vyplývajícím z mé pozice.
První den uběhl velmi rychle a k mé
spokojenosti.
Máte s vedením tak rozsáhlé agendy
zkušenosti?
Na odboru sociálních věcí a zdravotnictví pracuje zhruba dvacet lidí
a agenda odboru je hodně široká. Zahrnuje tři oddělení: sociální prevenci, sociální pomoc a sociálně právní
ochranu dětí. S vedením v takovém
rozsahu zkušenosti nemám. Ale s vedením a prací s lidmi zkušenosti mám,
neboť jsem více než patnáct let působila jako učitelka v základním školství,
z toho naposledy osm let ve speciálním
školství, konkrétně na odloučeném
pracovišti Základní školy, Hrádek 203
- v Zámku Břežany, p.o. Zde jsem kromě vzdělávání osob s mentálním postižením měla na starosti i záležitosti

spojené s bezproblémovým chodem
odloučeného pracoviště. Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika
na Masarykově univerzitě a rigorózní
práci jsem zaměřila na sociální oblast.
Navíc brzy dokončím manažerské studium. Věřím tedy, že agendu našeho
odboru zvládnu.

 Vedoucí sociálního odboru Šárka Gambasová nastoupila do funkce na začátku
roku.
Foto: xa

Jak hodnotíte sociální oblast ve městě Znojmě?
Jsem přesvědčena, že zejména pro
seniory jsou sociální služby či pomoc
na dobré úrovni, ať už co se zajištění služeb či nabídky aktivizačních
programů týče. Dále je však budeme
upevňovat a rozvíjet. Pozornost je však
potřeba věnovat i dalším ohroženým
sociálním skupinám. Sociální oblast
je velmi široká a v mnohém směru je
tady už dobře nakročeno, ale pořád je
toho před námi ještě hodně. Smyslem
sociální práce je totiž pozitivní změna
v životě člověka, a to je mnohdy velmi
náročné zrealizovat.

Na co konkrétně se soustředíte?
Konkrétně na seniory, na osoby
se zdravotním postižením, rodiny
s dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, ale také na etnické menšiny.
Opomenout nelze ani narůstající problematiku bezdomovectví. Za základ
společnosti, všeho, považuji rodinu.
Se svými kolegy se i nadále zaměříme na podporu rodin s dětmi především ze sociálně slabšího prostředí,
na zajištění péče pro naše nejmenší
spoluobčany, na eliminaci nežádoucího chování dětí a mládeže včetně
závislostního chování ve spolupráci
se zainteresovanými orgány, na důstojný život seniorů, na řešení otázky
bezdomovectví apod. Je nutné podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení, případně jej
alespoň eliminovat. To všechno je ale
dlouhodobý proces.
Máte pro to k dispozici zkušený tým
pracovníků?
Musím říci, že tým pracovníků,
které jsem převzala od bývalého vedoucího, je zkušený a také za to mu
patří můj dík. Jedním z mých cílů totiž
je vytvořit tým nejen kvalifikovaných,
ale i kvalitních spolupracovníků, které
budu podporovat v osobnostním i profesionálním rozvoji. Upřednostňuji
totiž demokratický a participativní
styl vedení, kdy se kolegové zapojují a spolupodílejí na vedení, rozhodování, na sdílení moci a informací
apod. a kdy já jako vedoucí nejsem
vně pracovního týmu, ale jsem jeho
součástí. Kolegové tak mají příležitost
ovlivnit „co“ se dělá a zejména „jak“
se to dělá, a s tím pak souvisí i jejich
postoj k vlastní práci, zodpovědnosti,
výsledkům, i pocit vlastní významnosti v týmu.
Anna Maixnerová

Znojmo bylo žádané
Znojmo na letošním veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2014 v Brně
zvalo turisty k návštěvě města. Lákadlem byl adrenalin, víno i krásy
okolní přírody. Na dračku šly propagační materiály o adrenalinovém
podzemí, o letošním vinobraní nebo
o možnostech ubytování a výletech
na kole. Cykloturistiku prezentoval
také samostatný stánek Cyklo klubu Kučera Znojmo. Zástupci klubu
oslovovali kolemjdoucí nejen z útrob
stánku, ale také přímo v terénu jízdou
na Žlutém andělu pro cyklisty tedy
originálním dřevěném tříkolovém
povozu.
zp
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STALO SE
VARGA ODCHÁZÍ
Na vlastní žádost odešel k poslednímu lednu z funkce ředitele Znojemské Besedy Dušan Varga. Důvodem
je pracovní nabídka v soukromém
sektoru v oblasti logistiky, kterou
přijal. Dočasným řízením Znojemské Besedy byla pověřena vedoucí
odboru školství, kultury a památkové péče Denisa Krátká. Město
vypsalo na post ředitele výběrové
řízení. Nový ředitel by se tak mohl
ujmout funkce 1. března.
KAUZY BUDOU ŘEŠIT
EXTERNÍ PRÁVNÍCI
Na složité kauzy má Znojmo opět
kvalitní externí právníky. Ostatní
agendu zajistí z vlastních zdrojů.
Rada města schválila výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění externích právních služeb pro
město Znojmo. Finančně nejvýhodnější nabídku podala advokátní
kancelář Továrek, Horký a partneřI,
která pro Znojmo pracovala již
v loňském roce.
K ZÁPISU PŘIŠLO 532 DĚTÍ
K zápisu do prvních tříd znojemských základních škol přišlo 532
dětí, tedy téměř stejně jako v loňském roce. Předpokládá se, že
do osmnácti prvních tříd nastoupí
431 z nich. K zápisu na největší
znojemskou základní školu, na ZŠ
JUDr. Josefa Mareše, se přišel podívat i starosta Vlastimil Gabrhel. Místostarosta Jan Grois zase navštívil
základní školu na Pražské.
CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ NA SVŠE
Na Soukromé vysoké škole ekonomické ve Znojmě skončil již osmý
ročník celostátní soutěže v účetnictví Má dáti - dal. Soutěž je určena studentům čtvrtých ročníků
obchodních akademií a ostatních
středních odborných škol s výukou
účetnictví. Do letošního ročníku
bylo přihlášeno 149 studentů ze
75 středních škol z celé republiky.
NOVOU REKTORKOU
HANA BŘEZINOVÁ
Po třech letech opouští křeslo rektora Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě profesor Kamil
Fuchs. Na jeho místo od 1. února
usedla doc. Hana Březinová, která
dosud pracovala jako prorektorka pro vědu a výzkum. Důvodem
změny je důraz na profilaci školy
na obor Účetnictví a řízení podniku, v němž bude SVŠE usilovat již
v tomto pololetí o akreditaci magisterského studia. Profesor K. Fuchs
na škole zůstává jako vedoucí katedry ekonomie.
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Městský úřad informuje

POZOR NA NÁLEDÍ SI MUSÍ DÁT
CHODCI I ŘIDIČI
Český hydrometeorologický ústav
varuje před tvorbou náledí. Nebezpečí náledí trvá do odvolání.
Vlivem dalšího ochlazování mokrého zemského povrchu se bude
na mnoha místech vytvářet náledí
nebo zmrazky, proto při pohybu
venku choďte velmi opatrně. Starší
nebo méně mobilní lidé by raději
neměli vycházet. Doporučujeme
sledovat dopravní zpravodajství,
jezdit velmi opatrně a počítat
s prodloužením doby jízdy.
JAK POSTUPOVAT
V PŘÍPADĚ ÚRAZU?
Upadne-li člověk a zraní se na zledovatělém chodníku, měl by mít
svědka události a musí o tom, co se
mu stalo, neprodleně informovat
správce komunikace. Tím nemusí
být pokaždé město či obec. Majitele komunikace lze zjistit v katastrální mapě. Majitel následně
o pojistné události informuje svou
pojišťovnu. Každý případ likviduje
pojišťovna individuálně. Přihlíží
k faktu, zda ke zranění pádem došlo ve střízlivém stavu, v opilosti,
v zimních botách, nebo lodičkách
a podobně. Pokud má postižený
sjednanou vlastní úrazovou pojistku, může získat odškodnění také
z tohoto pojištění.
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 bojovníků, tel.: 515 244 644): Po–So
7.15–19.15, Ne a svátky 8.00–20.00
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.
INZERCE
VE ZNOJEMSKÝCH LISTECH
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby.
Ceník a veškeré informace ke komerční a soukromé inzerci jsou
uveřejněny na www.znojmocity.cz
nebo je získáte na e-mail: lubica.
peterkova@muznojmo.cz, tel.:
515 216 143.

Lokalita Pod Městským
lesíkem by mohla ožít
Novou alternativou pro ty, kteří pomýšlejí na nový rodinný dům
nebo byt ve Znojmě, by do budoucna
mohla být atraktivní lokalita Pod
Městským lesíkem.
Pro bydlení byla vytipována již před
lety. Proč ke stavbě v oblasti, jež má
pro tento druh využití veškeré předpoklady, zatím nedošlo? Mimo jiné
proto, že pozemky, které jsou v majetku
města Znojma, mají jedno minus. Než
se začne stavět, bude nutné vybudovat
páteřní dešťovou kanalizaci, přeložku vodovodu a splaškovou kanalizaci.
Nezbytností bude také nová retenční
nádrž. Z uvedeného výčtu vyplývá, že
vstupní investice nebudou malé.
Navíc se v této lokalitě nacházejí
pozemky, které zůstanou i při případném prodeji nadále ve vlastnictví města
Znojma, protože je v minulosti získalo
bezúplatně od České republiky – Pozemkového fondu. Podmínkou bylo, že se
bude tato plocha využívat jako pás veřejné zeleně. V územní studii je tedy určena
pro sport a rekreaci v klidové zóně.
Rada města Znojma schválila záměr prodeje ostatních pozemků a zvolila řešení, při kterém by město nemuselo vložit do de facto developerského
projektu ani korunu, a přitom by se
Znojmo rozrostlo o další satelit. Jeho

kladem by bylo, že domy nevyrostou
živelně a nebude chybět ani občanská
vybavenost. Příští majitel a investor
bude totiž smluvně vázán tím, že převezme závaznou aktualizovanou studii
zóny Pod Městským lesíkem a bude ji
realizovat tak, jak byla navržena.

Plánuje se, že prodej se bude realizovat formou veřejné zakázky, v jejímž
rámci se odkoupení pozemků započítá protihodnotou na stavební práce
spojené s výstavbou infrastruktury.
Veřejná zakázka bude vypsána v první
polovině letošního roku.
xa

Bezpečnostní opatření nesou ovoce.
V dolní čás města je klid
Po incidentu, který se odehrál
v listopadu loňského roku v blízkosti
hotelu Dukla a který vystrašil obyvatele dolní části města, je nyní v ulicích
klid. Městská zeleň upravila okolí tak,
aby bylo přehlednější, ve dne v noci
tam hlídkují policisté i se psem a problematická vinárna je uzavřena. „Jak
jsem uvedl již na podzim, Znojmo je
bezpečným městem. Díky řadě opatření i ve spolupráci s Policií ČR se nám
povedlo vnést klid i do této části Znojma, kde obyvatelé pociťovali jisté
ohrožení,“ říká starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Díky navýšení počtu strážníků
hlídkují v lokalitě, kterou protíná ulice
Dukelských bojovníků, dva strážníci
okrskáři od časných ranních hodin až
do pozdního večera. Přes noc zde hlídkují střídavě strážníci městské a státní
policie. „Z reakcí obyvatel na jihu města
je patrné, že častější pohyb strážníků
v této oblasti kvitují, což přináší jistě

nezanedbatelný efekt zvýšeného pocitu bezpečí občanů. Je ale nutné říci,
že lokalita kolem hotelu Dukla nijak
nevybočuje, co se týká počtu přijatých
telefonických oznámení a stížností,
přestupků nebo trestných činů, od velikostně podobných lokalit ve Znojmě,“
vysvětluje ředitel Městské Policie Znojmo Ivan Budín.
Tvrzení ředitele Městské Policie
Znojmo potvrzují i čísla. V prosinci 2013

a v lednu 2014 přijala městská police
73 telefonických oznámení a stížností
z dolní části města, což se rovná třinácti
procentům z celkového počtu přijatých
oznámení. V případech, kdy zde městské policie řešila protiprávní jednání, se
v drtivé většině jednalo o drobné krádeže
v obchodních domech.
„Samozřejmě budeme dění v této
exponované části města nadále monitorovat. Nicméně bych chtěl říci, že pokud
mají občané v této části města zvýšený
pocit strachu, který je pochopitelným
důsledkem násilného činu z loňského
podzimu, chtěl bych je uklidnit, že tyto
negativní emoce neodpovídají současné
realitě,“ dodává Budín.
„Zároveň jsme se s Policií ČR dohodli, že i nadále budou probíhat kontroly ve vinárnách, hospodách nebo
hernách, a to zejména o víkendu, abychom měli přehled o tom, co se v těchto
provozovnách děje a kdo se tam stýká,“
uzavírá starosta.
zp
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REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Navazujme na dílo předků, ale nevytvářejme
novotvary bez památkové hodnoty
Historik umění Bohumil Samek
byl jako odborník přizván na druhé
jednání architektonicko-urbanistické
skupiny diskutující o podobě městského parku. U kulatého stolu se sešli
zástupci města, architekti a zástupci
občanských spolků. Uznávaný odborník, který má k rodnému Znojmu
citovou vazbu, objasňuje svůj postoj
k danému tématu.
Jaká je, pane doktore, podle vás základní idea polemiky, která se teď
vede ve Znojmě o tom, jak má vypadat dolní část městského parku?
Formuloval bych to obecně takto:
radnice schválila návrh, vytvořený architekty, kteří byli vybráni v řádném
výběrovém řízení. Tento návrh odpovídá moderním trendům úpravy
a rekonstrukce tohoto typu městských
prostranství. Než bylo vydáno stavební
povolení, prošel projekt úzkou uličkou
všech nutných povolení a závazných
stanovisek. Teď nastal čas na realizaci.
Jakou roli v tomto procesu podle
vašeho názoru hraje názor občanů,
veřejnosti?
Je slušné a nutné občany s chystanou investicí seznámit. Konečné
rozhodnutí však náleží radě a zastupitelstvu města. Jejich členy jsou řádně
zvolení zástupci občanů. A mají nejen
právo rozhodnout, ale také povinnost

nést za svoje rozhodnutí zodpovědnost. Soudní a rozumní lidé se jistě
rozhodují tak, aby v budoucnu obstáli
před zákonem, odborným názorem
i veřejným míněním.
Zástupci některých znojemských
spolků a občanských sdružení se však
snaží schválenou variantu změnit
a volají – obrazně řečeno – k návratu
ke kořenům.
K jakým kořenům? Narodil jsem
se ve Znojmě a prožil jsem tu dětství
a mládí. Dobře si pamatuji, jak vypadal
a fungoval městský park. Podle historických pramenů nejdřív podle vzoru
Vídně vzniklo tzv. koliště, tedy komunikace, které obcházely historické
centrum města a usnadňovaly pohyb
koňských spřežení. Ve Znojmě to je
(velmi zjednodušeně řečeno) dnešní
frekventovaná komunikace od náměstí
Republiky po náměstí Svobody. To
umožnilo vytvořit kolem městských
hradeb zelený pás s parkovou úpravou,
který sloužil jako komunikace pro pěší,
ale také jako oddechová zóna, jíž nechyběla estetická funkce.
Takhle by měl snad park fungovat
i dnes.
To rozhodně. Jen se pochopitelně
mění poměr mezi uvedenými funkcemi. Dnes se parkem spíše prochází
z bodu A do bodu B, už se tu nekor-

zuje, promenádní koncerty jsou spíš
výjimkou, která potvrzuje pravidlo.
A estetika? Za desetiletí (či snad už
více než století) své existence měl znojemský park více tváří. Ke které se teď
máme vrátit? K té úplně původní, k té

Každá doba sebou nese vlastní rukopis. Každá doba měla vlastní estetiku. Někdy to vypadá, že naše doba ji
snad ani nemá…
Ale děláme si to z velké části sami.
Jsme netrpěliví a technický pokrok
přijímáme dychtivě jako samozřejmost. Na druhé straně staromilsky
hledíme zpět, opisujeme a ztrapňujeme se, protože se nikdy nemůžete
trefit do toho, co cítili a dělali naši
předkové. Což takhle dělat nové věci,
jimiž bychom sebevědomě vyjádřili
svou dobu a které by přívětivě přijali
i naši potomci. Ať je udržují, pečují
o ně. Budou-li rozumní, nebudou je
kopírovat, půjdou dál; jako my nyní
i oni se pak vyjádří na základě svých
názorů v duchu jejich „nové doby“.
V to doufám.

 PhDr. Bohumil Samek – historik umění se
zaměřením na architekturu a umělecké řemeslo a na uměleckohistorickou topografii.
Pracovník státní památkové péče a Akademie věd. Zabývá se především uměleckými
památkami na Moravě a ve Slezsku, autor
díla Umělecké památky Moravy a Slezska
(dosud A-I, J-N). Maturoval na znojemském
gymnáziu a vystudoval Filozofickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně.

Jaký je tedy závěr naší diskuze o podobě dolní části znojemského parku?
Naší ambicí by sice mělo být navazovat na dílo předků, nikoli však vytvářet nepravdivé tvary tvářící se jako
autentická památka. To není návrat
do historie, to je kýč. Jako se setkáváme s lidmi různého věku, výtvory
různého stáří je přirozeně vybavena i naše životní scéna, do níž pak
vkládáme vlastní osobitost. Již Ernest
Hemingway říkal, že tvůrčí duch žije
přítomností.
Anna Maixnerová

romantizující, nebo k té ze sedmdesátých let minulého století? Téměř nic
původního se nezachovalo. Budou
se tedy vyrábět historizující repliky?
Proč?

O pokácené stromy se podělí lesy a hmyz
Revitalizaci části dolního městského parku nyní opanují stavební
práce. Jejich příchodu ale předcházelo plánované kácení vybraných stromů. Část káceného dřeva odprodají
Městské lesy, ale některé odborníkem
označené části dutých kmenů budou převezeny na volná prostranství
do Gránického údolí nebo Národního
parku Podyjí, aby v nich žijící brouci
mohli dokončit vývojové stádium.
Kmeny tak budou sloužit jako útočiště i pro další hmyz.
Z bezpečnostních důvodů byl nyní
prostor v revitalizované části parku
obehnán plotem jako staveniště. Stavební dělníci musí všechny práce dokončit do třech měsíců.
lp

 Zdravotní stav všech pokácených stromů byl alarmující.

Foto: archiv ZL
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Město pomohlo Elektru u invalidů,
výroba klíčů se nezastavila

Vrací se soutěž:
Nejlépe opravená
kulturní památka

Radní rozhodli o pomoci vykradenému Elektru u invalidů na ulici
Horní České. „Tato provozovna zde
funguje nepřetržitě již čtyřicet let
a dlouhodobě zaměstnává osoby
se sníženou pracovní schopností,“
vysvětluje starosta Vlastimil Gabrhel
jeden z důvodů, proč město pomoc
poskytlo.
V říjnu minulého roku bylo Elektro
u invalidů, které po zániku Družstva
invalidů Brno převzala Jarmila Mizerová, vykradeno. Zloději si odnesli to, co
provozovna ke svému fungování potřebuje nejvíce – stroje. Krátce po tom,
co je majitelka zakoupila, jí tak zmizelo
základní pracovní vybavení v hodnotě
160 000 korun. „Přišli jsme o tři stroje
na kopírování a výrobu klíčů a také
o počítač, který jsme dostali darem. Nemůžeme teď našim zákazníkům udělat
dozické klíče, klíče pro fordy, bezpečnostní důlkové ani některé speciální,“
popisuje nezáviděnihodný stav Jarmila Mizerová. „Tato ztráta mohla být
vzhledem k zaměření prodejny a k dosahovanému obratu pro provozovnu

Již v sedmém ročníku se opět hlásí soutěž – Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje
v roce 2013.
Do soutěže mohou být navrženy
památky (i dílčí části) opravené v roce
2013. Soutěží se ve třech kategoriích:
velké stavby, díla výtvarného umění,
drobné stavby.
„Letošní novinkou je možnost
komise udělit navíc zvláštní cenu
25 000 korun vlastníku kulturní památky, která ji zaujme například kvalitou oprav či zvláštním přístupem
vlastníka. Vedle toho může komise
udělit cenu 25 000 korun vlastníku
technické kulturní památky, která se
účastnila některého z pěti předchozích ročníků. O těchto cenách se nebude hlasovat formou SMS,“ uvedla
krajská radní Bohumila Beranová. Písemný návrh lze zaslat na adresu:
ok@kr-jihomoravsky.cz. Uzávěrka přihlášek je 14. února, hlasování prostřednictvím SMS bude od 10. 3. do 4. 4. Fotografie vybraných památek a info najdete
na www.kr-jihomoravsky.cz.
lp

likvidační a o práci
mohli zbytečně přijít dva pracovníci se
sníženou pracovní
schopností. Proto
jsme s e rozho dli paní Mizerovou
podpořit finanční
částkou dvaceti tisíc
korun. A doufáme, že
Elektro bude nadále
bez problému fungovat další roky,“ řekl
starosta.
A Elektro u in-  Jarmila Mizerová (na snímku uprostřed) se spolu se svými
validů i v těžších spolupracovníky přes nesnáze přenesla a dál ochotně plní přání
Foto: lp
podmínkách stále zákazníků.
funguje. Majitelka si jeden ze strojů hradní díly. Lidé si k nám chodí nechat
prozatím vypůjčila a pracovníci pro- nabrousit nože a náš pan brusič umí
vozovny tak mohou vyhovět zákazní- nabrousit i různé druhy nůžek od makům požadující běžné klíče i zubaté nikurních až po zahradnické,“ neztrácí
a oboustranné autoklíče nebo čipování. podnikatelský optimismus Jarmila Mi„Naštěstí nejsme na výrobě klíčů zcela zerová. A zatímco policie stálé pátrá
závislí. Opravujeme kabelky, cestovní po zlodějích, pracovníci Elektra nemají
kabele a batohy, bereme do opravy šicí na rozebírání nepříjemné události čas.
stroje i drobné elektro jako jsou třeba Ochotně přijímají další a další objedlp
fény a na některé také prodáváme ná- návky od zákazníků.
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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
Úklidové síly pro hotel
Reinigungskräfte für Hotel
Schmidt Saubere Arbeit. Klare
Lösung GmbH
Gars am Kamp 55 km
jumgmayr@schmidt-reinigung.at
+43/664/8352081 Fr. Jungmayr
Úklid v hotelu, úvazek PO–SO
ca. 25 hod. nebo PO–SO služby
ca. 16 hod. Mzda 7,88 EUR/hod.
brutto
Sekretářka
Sekretärin
Hoyos’sche Forstverwaltung
Horn 45 km
forstverwaltung@hoyos.co.at
+43/2982/2303-73 Margit Amsüss
Min. mzda dle KS od 1.292 EUR/měs.
brutto.
Automechanik
KFZ-Techniker
Autohaus Klement GmbH
Oberhöflein 33 km
autohaus@ford-klement.at
+43/2912/352 Willi Klement
Mzda od 1.850 EUR/měs. brutto.
Cukrář/ka
KonditorIn
Merkur Warenhandels AG
Korneuburg 75 km
žádost online na uvedeném odkaze:
http://www.jobwein.at/job.
php?aid=453151
Mzda od 1.579 EUR/měs. Brutto.
Zedník/Omítkář
Fassader
Haller Jakob
Unternalb 18 km
+43/676/5953215 Haller Jakob
Nabízíme plný úvazek. Min. mzda
dle KS 10,60 EUR/hod. brutto.
Výpomoc do kuchyně
Küchenhilfskraft
Heuriger Schüttkasten
Haugsdorf 20 km
+43/660/488 7233
Ruckendorfer Adelheid
Otvírací doba lokálu: PO–PÁ 17–22,
SO–NE + svátky 15–22 hod.
Pomocné síly do výroby
Produktionshilfskraft
APS Austria Personalservice GmbH
& Co KG
Eggenburg 35 km
+43/5/7001-7400
Hledáme 4 pracovníky do výroby.
Lehká činnost vhodná také pro ženy.

Plný úvazek na dvě směny, mzda dle
osobní dohody.
Úklidová síla
RaumpflegerIn
WISAG Gebäudereinigung GmbH
Hollabrunn 35 km
+43/664/235 4656
Ernst Sulak (volat dopoledne)
Částečný úvazek, pracovní doba dle
dohody. Mzda dle KS.
Domácí pečovatel/ka
Heimhelfer/In
Caritas der Erzdiözese Wien
gemeinnützige GmbH
Klosterneuburg 85 km
anna.fuerst@caritas-wien.at
+43/2262/62999 Anna Fürst
Pomoc potřebným lidem
v domácnosti. Částečný úvazek
i o víkendech a svátcích.
Mzda od 1.128,33 EUR/měs. brutto
za úvazek 25 hod. + přídavky
na děti, služební mobil, další
vzdělávání.
Podlahář, malíř
Bodenleger, Maler
Kickenweitz KG
Stockerau 60 km
maler_kickenweitz@aon.at
+43/676/6426241
Franz Kickenweitz
Pokládka podlah (laminát, PVC,
parkety), malířství, natírání, lakování
apod. Min. mzda dle KS 1.400 EUR/
měs. brutto
Kadeřník/ce
FriseurIn
Friseurstudio Sabine
Hengstberger
Retz 15 km
+43/664/3336344
Sabine Hengstberger
Plný nebo částečný úvazek, prac.
doba a mzda dohodou.
Cukrář/ka
Zuckerbäcker/in
Raimitz & Reis Gastronomie
GesmbH.
Krems 73 km
bahnhofsplatz@raimitz.at
+43/2732/75055 Fr. Raimitz
Příprava lehkých, těžkých
i speciálních těst, příprava polev
a náplní. Výroba krémů, glazur
a potahování fondánem. Mzda
1.700 EUR/měs. brutto.
Pracovníci do obsluhy
Servicekräfte
Donauturm Aussichtsturm- und

Restaurantbetriebsgesellschaft
m.b.H.
Wien 86 km
reservierungen@donauturm.at
+43/1/2633572 Zelenka
Samostatná obsluha hostů
v restauraci a kavárně ve vyhlídkové
věži na Dunaji, příprava, prodej.
Truhlář/Montér kuchyní
Küchenmontagetischler
Möbelix
Wien 22 90 km
jobs@moebelix.at
+43/501/11100931
Eva Strumair
Min. mzda dle KS 1.417 EUR/měs.
brutto + možné příplatky.

Řidič nákl. vozu
LKW-Lenker
Petra Drucker Transporte
Retz 15 km
+43/664/4473890 Petra Drucker
Min. mzda dle KS 1.435,90 EUR/měs.
brutto.
Úklidová síla
Reinigungskraft
SUREIN Gebäudemanagement GmbH
Mistelbach a.d. Zaya 58 km
+43/664/3113658
Fr. Korlath nebo Fr. Kerstan
Částečný úvazek 30 hod. týdně,
střídání směn PO–SO 8–12 hod.
a PO–SO 12–18hod.
Min. mzda dle KS 8,08 EUR/hod.
brutto.

Výběrové řízení na post
ředitele/ředitelky Znojemské Besedy
Podmínky výběrového řízení
Místo výkonu práce: Znojmo
Předpoklady pro výkon funkce: státní občanství ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, ovládání jednacího
jazyka
Požadavky na uchazeče: vysokoškolské vzdělání, znalost problematiky
v oblasti kultury a cestovního ruchu, znalost minimálně jednoho světového
jazyka na komunikativní úrovni, schopnost vedení pracovního kolektivu,
základní přehled o ekonomických a právních zásadách řízení příspěvkové
organizace, praxe na vedoucí pozici minimálně 3 roky, orientace v oblasti
dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů výhodou, aktivity
v profesních orgánech a komisích, publikační a podobná činnost výhodou,
vysoké pracovní nasazení, komunikační a organizační schopnosti, flexibilita,
samostatnost, řidičské oprávnění – skupina B
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, adresu
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefon, e-mailové spojení,
datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit: strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací,
odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru, ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce, lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
v platném znění (u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje), souhlas se
zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., návrh koncepce
řízení Znojemské Besedy v rozsahu cca 5 stran formátu A4
Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném
znění, platová třída 11.
Lhůta pro podání přihlášek: do 17. 2. 2014
Přihlášku, včetně příloh, je možno podat písemně v zalepené obálce
na adresu Městský úřad Znojmo – sekretariát starosty, Obroková 1/12,
669 22 Znojmo, nebo na stejnou adresu osobně na podatelně Městského
úřadu Znojmo. Obálka se vždy označí slovy „výběrové řízení – ředitel
Znojemské Besedy“.
Přepokládaný nástup: 1. 3. 2014
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné výběrové řízení bez udání
důvodu zrušit.
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ZNOJEMSKÁ BESEDA 2014
Dušan Varga: Na tu otázku se odpovídá těžko
Jsme tady, abychom lidem,
kteří ve Znojmě chtějí něco dělat,
vyšli vstříc.
Když před třemi lety Dušan Varga
nastoupil na post ředitele Znojemské
Besedy, měl před sebou nelehký úkol.
Převzít fungování veřejností často
kritizované organizace a mimo jiného se postavit do čela organizačního
týmu pořádajícího největší oslavu
vinobraní v České republice. Bezelstně tehdy přiznal, že má za sebou
jedinou podobnou zkušenost, a to
z pořádání vesnické zábavy pálení
čarodějnic. Dnes odchází z organizace, která nejen omladila pracovní
tým, ale přinesla fungující vinobraní,
nové nápady, zcela originální akce pro
veřejnost, několik ve světě oceněných
propagačních filmů města Znojma,
potažmo Znojemské Besedy, slibně
fungující spolupráci s mnoha subjekty
přinášející kulturu či sportovní aktivity a v neposlední řadě se svým týmem
docílil, že výrazně ubylo kritických
hlasů na práci Besedy.
Na co jste v tom pozitivním slova smyslu pyšný?
Na co jsem hodně pyšný, je vinobraní, do kterého se znovu podařilo
dostat lidi, kteří na něm léta dělali a zase
dělají rádi. Navázali jsme výbornou
spolupráci s Českým Krumlovem,
odkud nám půjčují nádherné kostýmy. Taky jsme do vinobraní zavedli
pár nových míst jako divadelní a jiné
aktivity Na Káře nebo dětský koutek
v hradebním příkopu s hlídáním dětí,
aby si i rodiče užili vinobraní. Výborná je spolupráce s VOC. Snažíme se
vinobraní dostat více k lidem, aby ho
nevnímali jen jako nějaký hudební festival. Moc mě těší, kam se posunul a jak
funguje majáles. Stal se záležitostí všech
znojemských středních škol. Studenti
k nám přichází s nápady a Beseda jim
je umožňuje realizovat. A líbí se mi, že
jsme do Znojma zavedli zcela nové věci,
třeba Garage Design.
Ale těch novinek jste zavedli více?
To ano. Třeba filmový festival Jeden
svět, v létě divadelní festival, propagační
filmy od bratrů Otrubů. Beseda konečně dostala tvář, a s tím souvisí nejen
akce, ale i moderní grafika, kterou se
na veřejnosti prezentujeme. Navazuje

na ni náš nový web a facebook. Beseda
se může opřít o svoji práci i logo. Je
jasně definovaná jako místo, kde se
pracuje s kulturou a cestovním ruchem.
V něm ale vidím pořád velké rezervy.
Je zpracovaná analýza cestovního ruchu, na které se podíleli odborníci ze
SVŠE, ale i lidé, kteří se v této oblasti
dlouhodobě pohybují, znají problematiku. Třeba z řad podnikatelů pánové
Vajčner, Vitanovský nebo Lukáš David.
Teď bude na vedení města, kam a jak se
analýza dál posune do praxe. To vše už
ale bude na novém řediteli.

směřovat, ale samozřejmě bych byl rád,
kdyby se podařilo navázat na moji vizi,
aby byla Beseda vnímána jako organizace městská a zároveň svébytná s vlastní
značkou.
Zmínil jste svébytnost, ale Beseda je
provázána s vedením města…
Samozřejmě. Vedení města je nadřízený orgán, a pokud ten má nějakou vizi,
je třeba se společně domluvit a naplnit ji.
Jak moc vedení do vaší práce mluvilo?
Neřekl bych, že do ní vyloženě mluvilo. Například co se vinobraní týkalo,
tam jsme měli velikou volnost. Při tak
velké akci ani nelze nechat si do práce
zasahovat. To by byl chaos. Některé věci
se dělaly více podle představ vedení,
jiné podle naší. Byla tam z jejich strany
opravdu dost velká vstřícnost.
A vstřícnost přišla i s nápadem uspořádat pálení čarodějnic za Vlkovou
věží?
To byl právě nápad, který vzešel
od vedení města, konkrétně od místostarosty Groise. A odezva od lidí byla
opravdu skvělá.

 Dušan Varga propagoval Znojmo na Regiontouru 2014 v Brně.
Foto: JA

Na Besedu také přišli mladí lidé…
Vždycky jsem chtěl, aby sem přišli lidé s nápady, které budeme moci
společně realizovat. Tak vznikla Garage Design. Navrhl jsem, abychom
využili prostor garáží pivovaru, ostatní
se toho chytli a přinesli program, jak
by to mohlo vypadat. Snažil jsem se
také o to, aby tady bylo dobré pracovní
zázemí, abychom měli informace sjednocené na jednom místě, aby každý
aktualizoval své nápady a k práci měl
potřebné technické vybavení. Bez toho
to dnes nejde.
Kam by měla Beseda po vašem odchodu směřovat?
Nechci nikomu mluvit do jeho
práce, ani kam by jeho představy měly

Jak se práce Besedy odrazila za ty tři
roky ve vnímání vašich partnerů?
Na tu otázku se mi odpovídá těžko.
Jsem v bublině dění. Nevidím to zvenčí,
ale určitě je za námi vidět kus práce.
Něco jsem již zmínil. Třeba k loňskému vinobraní nepřišel jediný negativní
dopis, lidé chválili divadelní festival, reagovali pozitivně na elektronický vstupenkový systém. A určitě jsme zainteresovaní na více akcích. Jsme tady proto,
abychom lidem, kteří ve Znojmě chtějí
něco dělat a obrátí se na nás, vyšli vstříc.

Musel jste hned od začátku řešit i nepříjemné kauzy ohledně vinobraní.
Jak si dnes v tomto Beseda stojí?
Když jsem nastoupil, tak jeden
spor pana Koukala o užití scénáře
vinobraní končil. Soud rozhodl, že
scénáře jeho a náš nejsou identické.
V zápětí se ale objevily další problémy.
Paní Výhodová nám zakázala používat
fanfáry vinobraní, jejichž autorem
je její otec. Beseda řádně odváděla
poplatky za užití OSA. Chtěli jsme
předejít sporům, a tak jsme nechali
udělat fanfáry jiné, ale pak přišel pan
Koukal s tím, že nám chce pořádání
vinobraní zakázat úplně. V první fázi
soud tuto žalobu zamítl jako neprojednatelnou. Teď ale soud v Olomouci
rozhodl, že se projednat musí, takže
se k tomu bude muset vrátit nový ředitel. A pak zde byl další spor vedený
panem Koukalem o užívání ochranné
známky Znojemské historické vinobraní, kterou má Znojemská Beseda
od roku 2007 řádně registrovanou.
Soud potvrdil, že majitelem známky
je Znojemská Beseda.
Odcházíte uprostřed práce. V čem
by tedy měl nový ředitel určitě pokračovat?
Ve vinobraní. Tam musí být zapojení Znojmáci a programově to musí
zajistit Beseda. Je potřeba udělat hodně
práce na turismu. Možná by bylo lepší,
kdyby převzal Besedu někdo, komu
je cestovní ruch blízký. Kulturní část
už dneska zvládne vybudovaný tým
sám. Odcházím po skvělé spolupráci
mých kolegů i vedení. Přál bych si, aby
Znojmáci na akce Besedy hodně chodili, vždyť je děláme pro ně.
Ľuba Peterková

Akvity Znojemské Besedy
vzniklé za Dušana Vargy
 pořádání Znojemského

historického vinobraní
ve vlastní režii
 filmový festival Jeden svět
 Znojemské pálení čarodějnic
u Vlkovy věže
 Garage design
 nový web a facebook
 pořádání akcí na dosud nevyužitých
místech Znojma (hradební příkop,
Na Káře, Kapucínská zahrada
za Vlkovou věží)

 Valentýn na ledě
 zvýhodněné vstupné pro

agentury do adrenalinových tras
znojemského podzemí
 podpora vzniku několika
propagačních filmů města
 moderní dynamická a přehledná
grafika v mnoha nových
propagačních materiálech
 vlastní logo
 brožura s celoročním kulturním
přehledem akcí ve Znojmě

www.znojmocity.cz
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Svébytná organizace s vlastní značkou
ZNOJEMSKÁ

BESEDA

Portál kultury
a cestovního ruchu

ZNOJEMSKÁ
BESEDA

DIVADLO

OBJEVTE
ZNOJMO

PODZEMÍ

RADNIÈNÍ VÌŽ

POØÁDÁME

VSTUPENKY
Y

Mìstské divadlo Znojmo
o

TRASA 1
Obtížnost: nízká
Doba prohlídky: cca 1 h 15 minut
Interaktivní
Východ: Horní nám. 4
podze
Zajímavosti na trase: jezuitský vodovod, velké podzemní
sály,
y expozice „„Vinaøství“ a „A
kouøovody-prùduchy-šachty,
„Archeologie“

Poøádáme

turistická mapa

TRASA 2
Obtížnost: støední
Doba prohlídky: cca 1 h 30 min
Východ: Dolní Èeská 42
v
Zajímavosti na trase: jezuitský vodovod, originální vytesaný
znak
budovatelù podzemí z roku 1402, netradièní náhledy do klasické
y expozice „Kámen v architektuøe“.
prohlídkové trasy,
TRASA 3
Obtížnost: vysoká
Doba prohlídky: cca 2 h 30 min
Východ: Divišovo nám. 1
k sstudna, ukázky
Zajímavosti na trase: jezuitský vodovod, støedovìká
originálních chodeb ve skále, expozice „Historie pod
podzemí“

Nástup na trasy a pokladna: Znojemské podzemí,
Slepièí trh 2, Znojmo

www.znojemskabeseda.cz
 Znojemská Beseda poskytuje obyvatelům Znojma a jeho návštěvníkům množství informací, které mohou získat na webových stránkách organizace a na jejím facebooku. Zpravodajský server je zaměřen nejen na přijíždějící turisty, ale především na občany Znojma,
kterým nabízejí webové stránky Besedy detailní přehled jak kulturních akcí ve Znojmě, tak
možnosti volnočasových aktivit a výletů po celý rok.
lp

Pozvánka na TOP akce
Besedy, netradiční
místa i novinky
V nejbližších měsících se může veřejnost těšit na několik akcí, které pro
ni připravila Znojemská Beseda nebo
se na nich organizačně podílela.
Již v pátek 7. února se uskuteční
sedmá znojemská PECHAKUCHA
NIGHT. Večer o umění a kultuře tentokrát výjimečně připravený v prostorách obchodního domu Dyje, kontroverzní budovy, kterou lidé často
nazývají ohyzdnou. Někteří naopak
dílo architekta Fuchse obdivují. Právě kontroverznost místa inspirovala
organizátorky z občanského sdružení
Umění do Znojma k tomu, aby se tímto pojmem zabývaly i v prezentacích.
Těšte se tedy na deset inspirujících
osobností, které se různými způsoby
dotknou tématu kontroverze. Akce
začíná ve 20.20 hod. a vstupné je symbolická stokoruna.
 Na své publikum čekají 8. února v divadle účinkující festivalu
SONGFEST.CZ. Multikulturní hudební
festival bude ve Znojmě poprvé. Rozhovor se zakladatelkou najdete na str. 12.
 VALENTÝN NA LEDĚ si budou
moci užít nejen zamilovaní již 14. února na veřejném kluzišti. Více o něm
píšeme na titulní straně.

 Jaro přivítáme společně na tradič-

ních VELIKONOČNÍCH TRZÍCH
14.–20. března na Horním náměstí.
 V minulých dnech se opět v Praze
sešel pracovní tým festivalu JEDEN
SVĚT. Pracovníci Besedy společně
s dalšími kreativci vybírali dokumentární filmy, které ve Znojmě uvidíme
od 26. března do 2. dubna. Hlavním
tématem letošního 16. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech Jeden svět
bude práce. Další informace najdete již
nyní na webu www.jedensvet.cz.
 Regionální soutěž v sólovém zpěvu ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK prověří pěvecké umění dívek a chlapců
23.–24. dubna ve Štukovém sále Znojemské Besedy.
 Baby na koštěti se na ZNOJEMSKÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC slétnou
do Kapucínské zahrady za Vlkovou
věží 30. dubna.
 V květnu začínají milovníkům zábavy a společenských akcí doslova žně.
Vybrat si budou moci z PŘEHLÍDKY
DECHOVÝCH HUDEB, MAJÁLESU,
DNÍ PARTNERSKÝCH MĚST, GARAGE DESIGNU, VELKÉHO DĚTSKÉHO DNE... a mnoha dalších. lp

Pořádáte akci? Dejte o ní vědět všem lidem
Pořádáte koncert, besedu, přednášku nebo divadelní představení?
Nenechte si to pro sebe! Aby se informace o pořádaných kulturních
i sportovních akcích, besedách, přednáškách, kurzech a dalších dostaly
k co největšímu počtu cílových posluchačů, může každý organizátor
dát vědět na dvě info místa. Služba
je poskytována zdarma!
Turistické informační centrum
Obroková 10
tel.: +420 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz
Renata Polášková
tel.: +420 515 300 243
mobil: +420 733 674 220
e -mail: polaskova@znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

 Znojemská Beseda vydala Kalendář akcí na rok 2014, který mohou lidé zdarma získat například v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici. Kalendář obsahuje více jak stovku akcí, a to pořádaných Znojemskou Besedou, takové, na kterých se Beseda částečně
podílela nebo akce jiných organizátorů.
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Školství a sociální služby

Plavci z Mládežky doplavali
pá v republice

 Pátí nejlepší plavci Česka.

Foto: archiv školy

Žáci základní školy Mládeže získali vynikající páté místo na republikovém finále v plavání základních
škol v Táboře, kde reprezentovali Jihomoravský kraj.
Na startovní bloky se postavili Jan
Volf, Jan Holík, Vojtěch Hrůza, Jakub
Slavíček, David Koritar a nemocného Davida Kašpara (ten plaval v krajském kole v Brně) nahradil Jindřich
Dolníček. „Jsme škola se sportovním

OHW

zaměřením hlavně na florbal a fotbal,
ale snažíme se podporovat i žáky, kteří
jsou nadaní také na jiné sporty. V Táboře všichni předvedli perfektní výkony a dokázali, že patří ke špičce v ČR.
Mezi jedenácti školami jsme nakonec
obsadili páté místo hned za sportovními školami, které se na plavání specializují,“ uvedla ředitelka školy Romana
Loydová, která žákům poděkovala
za vzornou reprezentaci.
lp

Město vyhlašuje soutěž
Stromy a my
Město Znojmo vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma Stromy a my. Vybrané práce budou vystaveny v prostorách Městského úřadu Znojmo
a na Horním náměstí v rámci akce
Dny partnerských měst 2014.
Přihlásit se mohou jednotlivci, kteří
splňují kritéria stanovených kategorií
a pošlou své výtvarné dílo do 20. března
na adresu: Městský úřad Znojmo, Odbor školství kultury a památkové péče,
Nám. Armády 8, 669 02 Znojmo.
Soutěž se vyhlašuje ve 4 kategoriích: A – děti z mateřských škol,
B – 6–10 let v době uzávěrky soutěže,
C – 11–14 let v době uzávěrky soutěže,
D – 15–18 let v době uzávěrky soutěže.
V kategoriích B–D budou zvlášť hodnoceny práce žáků ZUŠ.

Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území
města Znojma, žáci či studenti místních
škol, kteří spadají do výše uvedených
kategorií a žáci a studenti z partnerských měst. Výtvarné práce musí být
v jednotném formátu velikosti A3 (297
x 420 mm) a je možné zvolit libovolnou
techniku výtvarné práce.
Došlé práce budou vyhodnoceny
hodnoticí komisí složenou ze zástupců
Města Znojma a přizvaných výtvarníků
a expertů. Komise vybere 3 nejlepší práce v každé kategorii. Vítězové jednotlivých kategorií postoupí do hlavní soutěže, které se zúčastní mladí výtvarníci
z partnerských měst. Další podrobné
informace získají zájemci na tel. čísle:
515 216 580.
lp

Skončilo virtuální budování
příhraničních mostů
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 Společná práce studentů a žáků.
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Na Gymnáziu Dr. Karla Polesného
skončil evropský projekt partnerství
škol Comenius, jehož podstatou bylo
vytvořit virtuální svět, a podpořit tak
interkulturní a multilinguální vzdělání na partnerských školách z celé
Evropy. Po dobu tří let se setkávaly
týmy studentů a učitelů z Rakouska,
Česka, Finska, Itálie a Nizozemí, a to
z různých sedmi škol, věkových skupin
i školních systémů, aby mezi sebou
vytvořily přeshraniční virtuální mosty.
Každá škola měla za úkol postavit virtuální ostrov charakterizující její
město, region či zemi. Účastníci z řad
učitelů společně s vybranými studenty podle stanoveného harmonogramu
navštěvovali partnerské školy a poznávali tak nové země i kultury a pracovali
společně na stavbě ostrovů.

Foto: Archiv školy

Každý školní tým na svém ostrově
vybudoval muzeum, v němž studenti
vystavili práce vzniklé během celého
projektu tedy videa, fotografie, kresby, malby, koláže, písně, básně a texty.
Všechny vystavené artefakty se posléze
staly zbožím směňovaným na společné
aukci virtuálního světa. Tím vzniklo
sedm unikátních sbírek vystavených
v muzeích každé školy. Pomocí mostů
symbolizujících vzájemnou spolupráci
byly všechny ostrovy posléze navzájem
propojeny. „Překvapivě nejpřínosnější
byla asi pro všechny spolupráce našich maturantů s žáky prvního stupně
základní školy v Helsinkách, kdy se
spojila dětská představivost s odborností a zkušenostmi dnes již absolventů
našeho gymnázia,“ uvedla Eva Texlová
z Gymnázia Dr. Karla Polesného.
lp

www.znojmocity.cz

Školství a sociální služby

Vyzkoušeli francouzské
vinice i práci se zvířaty

Jarní příměstský tábor
pro všechny školáky
Dům dětí a mládeže ve Znojmě
pořádá od 17. do 21. února Jarní
příměstský tábor pro děti školního
věku.
V týdenním programu je na každý den připravena zajímavá činnost.
Děti se tak mohou těšit na výlety
na Sokolnickou chatu v Nesachlebech
a do Hnanic, společenské hry a sportovní hry v přírodě i ve sportovní hale,
koupání v hotelu Happy Star, exkurzi
do Muzea motorizmu, návštěvu Hasičského záchranného sboru, výtvar-

 Společné foto na letišti.

Šest žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
na Dvořákově ulici se zúčastnilo stáže, která jim umožňuje získat pracovní zkušenosti v zemích EU. Odbornou
praxi na jihu Francie absolvovali Vojtěch Janíček, Matěj Vodák, Vojtěch
Valášek, Tomáš Březina z oboru Agropodnikání a Martin Čech, Miroslava Raabová z oboru Přírodovědné
lyceum. Stáž se uskutečnila na třech
zemědělských školách a jejich školních
INZERCE

Foto: Archiv školy

statcích v departmentu Gers – Mirande, Riscle a Beaulieu.
Žáci na jednotlivých školách vykonávali zemědělské práce, seznámili
se s bio rostlinnou výrobou, pracovali
na vinici a učili se jak pečovat o hospodářská zvířata. „Pracovní stáž byla pro
nás všechny přínosem. Získali jsme
nové odborné zkušenosti, procvičili
jsme si cizojazyčnou konverzaci a poznali kulturu Francie,“ uvedla za spolužáky Miroslava Raabová.
lp
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né dílny, kvízy, poznávání kulturních
památek a také společný oběd v restauraci. Cena tábora je 890 Kč a odevzdání přihlášky a platbu je nutné
provést do 12. února (nebo do naplnění kapacity tábora). Částka pokrývá
náklady na dopravu, stravu, materiálně technické zabezpečení tábora
a mzdy pracovníků. Bližší informace
lze získat v budově DDM na Sokolské ulici nebo u hlavního vedoucího
tábora V. Bugajeva (tel.: 732 473 595,
ddmbugajev@seznam.cz).
lp

Hledáme dobrovolníky
do nemocnice
ADRA Znojmo hledá dobrovolníky pro pacienty znojemské nemocnice. Dobrovolníci si mohou s pacienty povídat, číst knihy, kreslit,
zpívat nebo je doprovázet na krátké
procházky. V rámci péče o pacienty
si mohou dohodnout četnost a dobu
svých návštěv. „Samozřejmě se ale
nebudeme bránit, pokud někdo bude
chtít realizovat vlastní zajímavé programy,“ uvádí ředitelka znojemské
pobočky ADRA Zdeňka Severinová.
Dobrovolníkem se může stát každý, kdo svůj volný čas věnuje druhým.

Dobrovolnictví může vykonávat každý,
kdo dovrší 15 let tedy od studentů až
po seniory i osoby v produktivním
věku bez rozdílu vzdělání či kvalifikace. Rozhodující je mít pochopení pro
druhého, jeho starosti i radosti, a chtít
je sdílet.
Školení pro nové dobrovolníky do Nemocnice Znojmo proběhne ve čtvrtek 13. února od 15.30
do 19.30 hod. v Dobrovolnickém centru
ADRA Znojmo, Veselá 20. Bližší informace: zdenka.severinova@adra.cz,
mobil: 607 144 090.
lp

Nikita

Věk: 3 roky
Plemeno: Německý ovčák
Povaha: Velmi aktivní, poslušná, ale potřebuje pevné vedení. Vhodná k rodinnému domu se zahradou, ke sportovní rodině. Nesnese kočky a drůbež!
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Koncert
Desítky posluchačů dobrovolně
na jedničku absolvovaly jazzový maraton
Novoroční koncert rakouské kapely Stadtmusik Hollabrunn, jedna
z akcí jazzové noci v klubech znojemského Jazz Festu, byl samotnými posluchači označen jako úžasný.
Jako vždy pozvala před zahájením
koncertu Rakousko-česká hospodářská společnost návštěvníky k novoročnímu přípitku.

Nový dirigent, Thorsten Reinau
z Německa, zvolil pro svou premiéru
například český hudební klenot Julia
Fučíka Skandální symfonii, Smetanovu Prodanou nevěstu, z níž dirigent
Reinau sestavil svitu lidových tanců
i zvláštní hudební klenot Hollabrunnský kvapík Josepha Lannera. Nechybělo několik kusů soudobé dechové
hudby, ba ani tango.
A jako každý rok i letos nezapomněli muzikant výnos z prodeje
vstupenek věnovat dětem z česko/rakouské mateřské školky v Retzbachu
a tak mohla zakladatelka této školky
Věra Svobodová (na snímku vlevo)
na závěr představení s radostí převzít
šek na 1 000 EUR. Zvláštní dík patří
také prezidentu RČHS Haraldu Hofmannovi za jeho moderaci ve spolupráci
s Radkou Pavlíkovou, na které ležela
také celá organizace koncertu.
lp

INZERCE
Nabízím masáže – Nabízím masáže – sportovní, rekondiční a reflexní. Městské lázně Znojmo,
tel.: 605 154 160.
MUDr. Milan Živný ordinuje v gynekologické ambulanci Rooseveltova 18 (ambulance MUDr. Kaššaie). Zaměření – předrakovinné
stavy ženských rodidel, záněty,
výtoky, menopausa, preventivní
prohlídky. Ordinace každý pátek
7.00–15.30 hod., polední přestávka.
Objednávky na tel.: 515 225 432,
603 239 526.

Novinka Jazzfestu
– koncert podle vašeho gusta
Ivan Mládek se svým Banjo
Bandem zakončil 19. ledna VII. ročník Znojmo Jazz Festu. Během pěti
dní trvání festivalu muzikanti, kapely i bigbandy na třinácti akcích
představili početnému publiku jazz
v mnoha jeho podobách. Nadšení
posluchači častokrát mohutným potleskem i uznalým pískotem ocenili
jak jazzové standardy, tak moderní
melodie i klasický dixieland. První
aplaus sklidilo vystoupení patrona
jazzfestu Petera Lipy tentokrát v doprovodu Rozhlasového Bigbandu
Gustava Broma. Tleskalo se irskému kytaristovi Philu McDermottovi
a jeho kvartetu, Kouda’s Qvartetu
pod širým nebem i benefičnímu koncertu Stadtmusik Hollabrunn, jehož
výtěžek z koncertu v divadle putuje
na projekt Školka bez hranic.
Obrovský zájem byl o Jazzové noci
v klubech. Během jediného večera čekal
na milovníky jazzu hudební maraton
v podobě několika koncertů konaných
na různých místech. V ulicích Znojma tak bylo možné potkat přebíhající

skupinky i jednotlivce, kteří si nechtěli
nechat ujít žádné ze sedmi přichystaných vystoupení. Snad nejvíce diváků přilákaly tři generace znojemských
jazzmanů. V hotelu Lahofer hrál Old
Znojmo Jazz Stars, ve vysokoškolském
klubu Harvart elegantní Jazz Hunters

a v restauraci M-centrum Jazzy Talking.
Tradičně příjemným doplňkem všech
koncertů byly ochutnávky vín místních vinařů. Většina koncertů byla zcela
vyprodána a návštěvníci, stejně jako
v předchozích ročnících, svou hojnou
účastí i letos překročili hranici dvou
tisícovek. Na příští Jazz Fest 2015 chystají organizátoři novinku, a to koncert
na přání. Návštěvníci budou moci podávat návrhy na kapely či muzikanty,
které by rádi ve Znojmě viděli.
lp

 Znojemská kapela Jazz Hunters napěchovala Harvart posluchači.

Foto: Lenka Jíšová

Na prvním Songfestu přivítáme Rok koně
Do divadla zavítá 8. února v pre- bum. Termín koncertu se křtem CD
miéře multikulturní hudební festival v pražském divadle Archa byl shoSongfest.cz. Láká publikum na loučení dou okolností před příchodem číns Rokem hada a vítáním nového Roku ského Nového roku. Tematicky se to
koně podle čínského lunosolárního krásně propojilo, a protože akce byla
velmi úspěšná, byla
kalendáře. Znojemzaložena tradice huskému publiku přijedební oslavy vítání
de již třináctý ročník
čínského Nové roku.
festivalu, který se
Po několika letech se
koná v několika měsrozšířila i do dalších
tech Česka, předstaměst.
vit jeho zakladatelka
– čínská zpěvačka
V čem vidíte největší
Feng-yün Song. Spoklad Songfestu?
lečně se zpěvačkou
Koncepčně usiluLenkou Dusilovou
je o harmonii a soua houslistou Martiznění. Songfest.cz
nem Zbrožkem, který
pořádáme pro lidi.
bude celý šansově laV jeho programu jim
děný večer moderonabízíme různé huvat, čeká posluchače
dební žánry, špičkové
ojedinělý zážitek.
 Feng-yün Song.
Foto: FYS
umělecké osobnosti
Paní Song, co Vás přivedlo k myšlen- odlišného kulturního původu. Na základě lidskosti a emotivního naladění
ce zorganizovat Songfest?
Začalo to v roce 2002, kdy jsme vytváří na jednom pódiu nádherné syms kapelou vydávali naše první al- fonické dílo. Cit pro druhé, navzdory

vzdálenosti a odlišnosti, je nesmírně
důležitý pro úspěšnou mezilidskou komunikaci, toto je v dnešní době velmi
aktuální téma, týká se to každého z nás.
Co vedlo k tomu uspořádat Songfest
ve Znojmě?
Songfest.cz sice možná takto trochu vypadá, ale není projektem ambice.
Reaguje na ohlasy a pozvání. Všechny festivalové scény v různých městech
vznikaly tak, že se nejdříve ozvali zájemci z daného města, a stejně tak to začalo
i ve Znojmě. Znojemští kulturní nadšenci po návštěvě Songfestu v roce 2009
v Brně mi napsali, že máte ve Znojmě
krásné divadlo, a že si přejí, aby Songfest.
cz byl i ve Znojmě. Od roku 2011 jezdím
do Znojma. Navštívila jsem zde krásné
hudební festivaly a poznala úžasné lidi.
Je to překrásné město bohaté na historické památky a lidé zde chtějí poznávat
něco nového a kvalitního. Díky podpoře
Znojemské Besedy a za jejich koprodukci se nakonec podařilo přivést původní
Songfest.cz znojemskému publiku.
Ľuba Peterková

www.znojmocity.cz
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Plavání
ve Znojmě

Plavání
Nástup mladé krve v umění
v Příměcích

Plavání v Městských lázních
ve Znojmě, aktuální měsíční rozpis na www.snznojmo.cz/lazne,
tel.: 515 224 401.
Vstupné: bazén 35 Kč/hod, permanentka 300 Kč/10 vstupů.
Sauna 85/2 hod, permanentka
320 Kč/4 vstupy. Solárium 4 Kč/min.

Po celý rok mohou lidé využívat
plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Přímětice. Info na www.zsprim.cz
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku
mateřské školy ZDARMA, děti
do věku základní školy 40 Kč, ostatní
osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka
na 12 vstupů 600 Kč.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ÚNORU
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý
10.00–12.00, 18.00–21.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–19.00
Neděle 10.00–16.00

SAUNA
Pondělí ženy
páry
Úterý
muži
Středa ženy
Čtvrtek muži
Pátek
ženy
Sobota muži

13.00–19.00
19.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
13.00–21.00
10.00–18.00

Mladá Krev Umění je název velmi
netradiční čtyřdílné výstavy v Galerii
Agnes. Skládá ze čtyř samostatných
vernisáží mladých umělců, jejichž každou vernisáž doplní speciálně sestavený doprovodný program.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
09.00–12.00
15.00–20.00
Neděle
09.00–12.00

Kluziště
Veřejné kluziště na Sokolské ulici.
Info (8.00–18.00) F. Duhajský, tel.:
733 611 459.
Vstupné platí i nebruslící, děti do 6
let vždy zdarma. V době škol. prázdnin
provoz jako So, Ne.
Po–Pá 09.00–13.00 – zdarma
13.00–20.00 – 10 Kč
So, Ne 09.00–20.00 – 10 Kč

První vernisáží 6. února v 17.00 hod.
odstartuje Mladou Krev Umění výtvarný happening Kateřiny Šindelářové
a Adama Černého. Aktivními účastníky budou mimo jiných děti z MŠ,

ZŠ a Praktické školy Znojmo spolu
s pomocnou organizátorkou výstavy
Pavlínou Prokůpkovou. Návštěvníci
budou mít možnost výtvarně zpracovat
ve výtvarném umění dosti neobvyklé
materiály, jako jsou boty a odpadkový koš. Instalace výtvorů
bude v režii Vojtěcha Kulicha, jednoho z hlavních
organizátorů celé výstavy.
V hudební složce zazní tibetské misky, didgeridoo
a další muzikoterapeutické nástroje. Happening
bude pokračovat i mimo
galerii Agnes, a to na nedalekém hřišti za Vlkovou
věží, kde budou vypuštěny lampiony štěstí a neobvyklou vernisáž završí
ohnivá show s Lubomírem Kejzlarem a jeho kamarády.
14. února v 18.00 hod.
bude druhá vernisáž Terezy Liškové s výtvarnou performací „tetris skicák“ v doprovodném programu
ve formě akustického koncertu znojemské kapely The Joy of Sect, počítáno je
i s jam sessionem.
lp

V olympijské přestávce dorazí extraligové Pardubice
Znojemští hokejisté mají v únoru
téměř tři týdny volno. Tedy alespoň zápasové. V Rusku se totiž konají zimní
olympijské hry a hned 22 hráčů z různých klubů mezinárodní Erste Bank
Eishockey Ligy (EBEL) se na nejlepším
hokejovém turnaji na světě představí.
Své reprezentace totiž do Soči vysílají
Rakousko i Slovinsko.
EBEL je tak po NHL a KHL třetí v pořadí světových hokejových lig
v počtu hráčů, které dodá olympijským
výběrům. Pro srovnání, z české extraligy přijede do Soči jen pět hráčů. Pro
Rakousko i Slovinsko je účast na olympiádě historickým úspěchem. Rakušané
v kvalifikaci porazili šokované Německo, Slovinci zase neustále se zlepšující
Dánsko. Hvězdy těchto zemí tak budou
turnaj v Soči sledovat jen v televizi.
Rakušané svůj výběr postavili zcela
na hráčích EBEL. Do Soči jich pojede 17,
zbylých pět doplní slovinský výběr. To
nepřestává šokovat hokejový svět. Malá
ZÁPASY ZNOJMA V EBEL
PO OLYMPIJSKÉ PŘESTÁVCE
pondělí 24. 2.

Znojmo – Bolzano

středa 26. 2.

Villach – Znojmo

pátek 28. 2.

Znojmo – Linz

neděle 2. 3.

Vídeň – Znojmo

země pod Alpami
má registrováno
pouhých 148 seniorských hráčů (pro
srovnání v Česku
jich je přes 82 tisíc),
přesto se 13. února
v historicky prvním zápase postaví
domácímu Rusku
s Ovečkinem, Malkinem a dalšími
hvězdami. Pravděpodobně neuspěje
a brzy pojede domů,
celý národ jim ale
bude hrdě držet
palce.
DO ZNOJMA PŘIJEDE
PŘEDLOŇSKÝ VICEMISTR
EXTRALIGY
Dlouhou třítýdenní zápasovou
pauzu během konání
olympijských her vyplní
Orli Znojmo jedním přípravným kláním. A fa18.30
noušci se mohou těšit
19.15
na atraktivního soupeře. Ve čtvrtek 20. února
19.15
od 18:00 se ve Znojmě
17.50
představí Pardubice.

Šestinásobný vítěz české a dříve
československé nejvyšší soutěže má
v kádru mnoho známých jmen. Mezi
ta nejznámější patří Petr Sýkora, Dušan Salfický, Tomáš Nosek nebo třeba
slovinský olympionik Blaž Gregorc,
který nebude chybět na hrách v Soči.
Mužstvo vede zkušený kouč Zdeněk
Venera. Znojemští fanoušci se tak rozhodně mají nač těšit!
Vstupné na atraktivní duel je stejně jako u dalších přípravných zápasů 55 Kč, majitelé permanentek mají
vstup zdarma. „Je to další z výhod

pro majitele našich permanentních
vstupenek. A ač se jedná o speciální
zápas, chceme cenou vstupného vyjít
vstříc také ostatním fanouškům,“ říká
manažer Orlů Petr Veselý. „Jsme velmi
rádi, že se nám podařilo sladit rozdílný
program obou týmů a nabídnout znojemským příznivcům utkání s atraktivním protivníkem,“ dodává.
Aktuální výsledky zápasů, tabulku
EBEL, rozhovory, reportáže a mnoho
dalších zajímavých informací najdete
na oficiálních internetových stránkách
Orlů Znojmo www.hcorli.cz.
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KULTURA
PAMÁTKY
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30 hod.,
12.00–17.00 hod.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
sídlo Jihomoravského muzea
ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně
Po–Pá 9.00–11.30 hod., 12.00–17.00
hod. , také So a Ne (pouze květen–září).
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Archeologie na Znojemsku,
Černé řemeslo, sbírka orientálních zbraní
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–říjen.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094, www.znojmocity.cz.
Otevřeno: říjen–duben Út–Ne
10.00–16.00, 22. 11. 2013–10. 1. 2014
zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Z důvodů
stavebních prací zavřeno.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: září
denně 9.00–17.00, říjen–duben
Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00.
Zřícenina hradu CORNŠTEJN,
tel.: 515 282 211, 604 891 875,
www.znojmuz.cz. Zavřeno.

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 v době
prázdnin i v pondělí.
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 hod., knihovna Út–Pá
8.30–18.30 hod. Nahlášení návštěvy
a konkrétního požadavku je nutné
nejméně den předem na tel.:
515 282 220 p. Nevrklová.
INFORMAČNÍ CENTRUM VOC
ZNOJMO vinařské akce, otevřené
sklepy
Vlkova věž – Kollárova ul.
tel.: 737 815 402,
e-mail: voc@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Zavřeno.
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. Zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00, So
9.00–13.00, Ne zavřeno.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: TIC
Hradní ulice říjen–duben Út–So
9.00–16.00, Jižní přístupová cesta
říjen–duben Po 9.00–17.00, Út–Ne
9.00–20.00.

Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.
7. 2. KOMORNÍ ORCHESTR KLaM
A MILAN SVOBODA
Od velikánů české hudby po Beatles
v podání Komorního orchestru KlaM,
který tvoří profesionální hudebníci
z Filharmonie Hradec Králové. X – 4.
představení. Zbývající vstupenky
v prodeji. 19.00.
8. 2. SONGFEST.CZ 2014
Multikulturní hudební festival.
Vystoupí zakladatelka festivalu
– čínská zpěvačka FENG-YÜN SONG,
znojemský pěvecký sbor CARMINA
CLARA pod uměleckým vedením
Ludmily Piknerové a zpěvačka LENKA
DUSILOVÁ. Vstupenky v ceně 200–
250 Kč jsou v prodeji v síti Ticketpro
a na místě. Více na www.songfest.cz.
19.00.
11.–14. 2. EXPRES PRAHARADOTÍN aneb Cirkus náš vezdejší
Divadlo Na okraji, Praha. Trampoty
a trápení onoho nešťastně šťastného
věku na začátku vstupu do dospělosti.
Hlavní roli Alena Mihulová.
Předdplatné ZŠ2. 11. 8.30 = DA; 10.30
= DB, 12. 8.30 = DC; 10.30 = DD, 13.
8.30 = DE; 10.30 = DF, 14. 8.30 = DG;
10.30 = DH

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz,
www.illusion.cz.
6.–7. 2. JÁ, FRANKENSTEIN
Příběh o monstru (Aaron
Eckhart), které se musí zorientovat
v současném světě. USA, Austrálie.
3D 6. 20.00, 2D 7. 21.30
6.–12. 2. LEGO PŘÍBĚH
Příběh o jednom „obyčejném“
panáčkovi a jeho cestě za záchranou
celého světa vyskládaného z kostiček
LEGA. Austrálie, USA, DABING.
3D 6. 16.00, 8., 9., 11. 16.30,
2D 7. 15.30,10.,12. 16.30.

MĚSTSKÉ DIVADLO

6. 2. KOYAANISQATSI
Minimalistická hudba Phillipa Glasse
a režie Godfreye Reggia zcela beze
slov prezentují úvahu o člověku, který
svým působením narušuje rovnováhu
přirozeného života. Film je letošní
první v Projektu 100 http://www.
projekt100.cz/ USA. 20.30

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.

6.–12. 2. JASMÍNINY SLZY
Woody Allen se vrací do svého
milovaného New Yorku! Jeho ženská
hrdinka (Cate Blanchett) se náhle
ocitá na prahu těžké osobní krize.
USA. DABING 6. 18.30, 7.–8. 20.00,
9.–10. 19.30, 11. 20.00, 12. 19.30.

6.–19. 2. DĚDICTVÍ ANEB KURVA
SE NEŘÍKÁ
Bohuš (Boleslav Polívka) trochu
zestárl. Přibyl mu majetek, starosti,
kilogramy a děti. Film Věry
Chytilové. ČR. 6. 18.00, 7. 17.30,
19.30, 8. nehraje se, 9.–10. 18.30,
11. 20.30, 12.–13. 18.30, 14. 17.00,
19.00, 15. 17.00, 21.00, 16.–17. 18.00,
18. 20.00, 19. 18.00.
8. 2. RUSALKA
METinHD – přímý přenos. Renée
Fleming v jedné ze svých stěžejních
rolí v Dvořákově opeře. Projekt je
podporován MÚ Znojmo. USA.
Představení má přestávku. 18.45
9. 2. CYRIL A METODĚJ –
APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
Příběh z 9. století ve strhujících
obrazech líčí počátky šíření křesťanství
na Velké Moravě a v našich zemích.
ČR, Slovensko, Srbsko, Slovinsko,
Rusko. 16.00, 18.00.
9.–12. 2. KRÁSNO
Michal a Adam, kamarádi z dětství,
se po dvaceti letech vracejí do svého
rodného města. Martin Finger,
Ondřej Sokol, Karel Roden a Jaroslav
Plesl v hlavních rolích nové české
krimikomedie. ČR. 9.–10. 20.30, 11.
18.30, 12. 20.30.
11. 2. Z POPELNICE DO LEDNICE
Film na aktuální téma hospodaření
s potravinami představí studenti SVŠE
Znojmo pod patronaci společnosti
Člověk v tísni a festivalu Jeden svět.
Projekce je zdarma. Německo. 17.30.
13. 2. VLK Z WALL STREET
Snímek klasika Martina Scorseseho
vychází z autobiografie burziána
Jordana Belforta. Leonardo Di Caprio
za roli titulní postavy získal Zlatý
Globus a nominaci na Oscara.
USA. 20.30.
13.–16. 2. LÁSKY ČAS
Romantická komedie. Tim (Domhnall
Gleeson) je nesmělý Brit, který má
starostlivou matku, potrhlou sestru,
úžasného otce (Bill Nighy) a žádnou
holku. Romantická komedie Richarda
Curtise (Láska nebeská, Deník Bridget
Jonesové, Notting Hill). Velká Británie.
13. 19.30, 14.–15. 20.00, 16. 19.30.
17.–19. 2. VŠE JE ZTRACENO
Smrticí koktejl složený ze silných
bouřek, houfujících se žraloků
a nefungující techniky. V hlavní roli
Robert Redford. USA. 17.–19. 19.30.
14.–19. 2. ROBOCOP
Napůl člověk a napůl stroj, dokonalý
protivník všech kriminálních živlů.
USA. 14. 21.00, 15. 19.00, 16.–17.
20.00, 18. 18.00, 19. 20.00.

www.znojmocity.cz
20. 2. KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Příležitostný jezdec rodea Ron
Woodroof (Matthew McConaughey)
se dozvídá, že má AIDS. Nevzdává to
a vyráží do Mexika. Spojencem mu je
transsexuál Rayon (Jared Leeto). Film
je inspirován skutečnými událostmi.
USA. 20.30.
20.–26. 2. SVIŇÁK
Zkorumpovaný policista Bruce
Robertson je Skot, navíc posedlý
sexem a kokainem. Měl by vyšetřovat
vraždu, ale překáží mu vlastní
podivínství, zvyk zahrávat si s kolegy
a zájem o ženy. Velká Británie. 20.
18.30, 21. nehraje se, 22. 19.30, 23.
19.00, 24. 19.30, 25. 20.30, 26. 19.30.
20. 2.–5.3. BABOVŘESKY 2
Děj se točí okolo pomsty bývalé
tajemnice Horáčkové starostovi
Stehlíkovi, kvůli kterému musela
opustit místo na úřadě. ČR. 20. 18.00,
20.00, 21.–22. 17.00, 19.00, 21.00,
23. 18.00, 20.00, 24. 18.00, 25. 20.00,
26. 18.00, 27.–28. 18.00, 20.00.

VÝSTAVY
MILAN BUREŠ – Sevastopol
Galerie Žlutá ponorka (kino Svět) –
fotografie.
9. 1.–1. 3. ZNOJMO
NA FOTOGRAFIÍCH posledního
rakousko-uherského starosty
Heinricha Hommy.
Dům umění.
16.1.–1. 3. A. WALTER – netradiční
výstava znojemského sochaře.
Dům umění.
24. 1.–19. 4. GEJŠA A SAMURAJ
Dům umění.
30. 1.–26. 3. OHLÉDNUTÍ
ZA RETREM
Minoritský klášter Jihomoravského
muzea.

KONCERTY
8. 2. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Hotel Morava, Horní nám.
– hudební posezení se znojemskými
harmonikáři a jejich hosty. 19.30
8. 2. LES GARS D‘EN BAS (FR/CZ)
Dům Na Věčnosti – kapela z Rennes,
která hraje francouzskou hudbu, jazz,
swing a world music. 20.00
12. 2. KONCERT KPH
Znojemská Beseda, Štukový
sál – Kruh přátel hudby při ZB
a ZUŠ Znojmo. Vystoupí Michal
Svoboda (kytara), Petr Vašinka
(kontrabas), Marcela Jelínková
(klavír). 19.00

Kulturní kalendář
13. 2. DĚTSKÉ SOKOLSKÉ
ŠIBŘINKY
Sokolovna Sokol Znojmo – info:
www.sokolznojmo.cz.
15. 2. DURMAN DURMAN
Dům Na Věčnosti – znojemský rock
& punk & roll. 20.00

DALŠÍ AKCE
34. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA
Dům umění, vždy ve čtvrtek v 19.00,
vstupné dobrovolné.
6. 2. Od Adventu do Tří králů.
O předvánočních a vánočních
obyčejích na Znojemsku. (Jiří
Mačuda)
13. 2. Architektura a urbanismus
ve Znojmě 1945–1989 (Monika
Mažárová)
20. 2. Znojmo v c. k. časech aneb
„Druhý biedermeier“ královského
maloměsta (Martin Markel)
27. 2. Questenberský palác
ve Znojmě – záhada staré znojemské
pošty rozluštěna. (Otto Bouda)
6. 3. Nové archeologické objevy
na silničním obchvatu Znojma
(David Humpola)
13. 3. Karel Hynek Mácha, Cikáni
a otázka jejich autorství (Jiří Černý)
20. 3. Blízká setkání třetího druhu
– lupenonozí korýši (žábronožky,
listonozi a další) na Znojemsku
(Antonín Reiter)
27. 3. Meziválečné výtvarné umění
Znojma (Libor Šturc)
PŘÍRODOU CELÉHO
SVĚTA 2014 – přednáškový cyklus
Správy Národního parku Podyjí
Dům umění, vždy v úterý od 19.00,
vstupné dobrovolné.
11. 2. MEZI ŤAN–ŠANEM
A ARALEM (CESTA
PO KYRGYZSTÁNU
A UZBEKISTÁNU)
Jaromír Čašek
18. 2. ZA PŘÍRODOU A LIDMI
NA SEVER ETIOPIE
Vít Grulich (Masarykova univerzita
Brno)
25. 2. PERU – ANDAMI CESTOU
NECESTOU
Klára a Pavel Bezděčkovi (Muzeum
Vysočiny Jihlava)
13. 2. KLUB ZDRAVÍ – Péče o zuby.
Může správná strava a ústní hygiena
ovlivnit kvalitu zubů?
Přednáší Jana Kucková. Sál Městské
knihovny ve Znojmě v 17.00
15. 2. PUTOVÁNÍ
PO DOBŠICKÝCH SKLEPÍCH
Ochutnávka místních vín ve vinných
sklípcích s cimbálkou.
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VÝSTAVY

Znojmo ve fotografiích rakousko-uherského starosty
Heinrich Homma, znojemský advokát a poslední starosta města Znojma z dob Rakousko-Uherska, patřil ve své době k menšině těch, kteří
vlastnili fotoaparát. Pořídil si ho nikoliv kvůli obživě, ale pro zachycení
důležitých událostí. Většina snímků pochází z období od konce 19. stol.
do první světové války. Jde o záznamy tehdejšího dění a stavu města
Znojma a jeho okolí. Své fotografie si Homma pečlivě zakládal do alba.
V jeho době bylo málo profesionálních fotografů, těch amatérských bylo
ještě méně. Proto mají fotografie Heinricha Hommy jedinečnou výpovědní hodnotu především pro jejich dokumentační charakter. V Domě
umění jsou k vidění do 27. března.

Strom Znojemska v galerii na Slepičím trhu
Výstava k anketě Strom Znojemska 2013 se poprvé přemístila do galerie
v Domě porozumění na Slepičím trhu. K vidění zde bude do 26. února.
Expozice, sestavené nejen z aktuálních návrhů do ankety, byly v předchozích ročnících umístěny vždy v Domě umění. Na aktuální výstavě
si návštěvníci mohou prohlédnout třináct návrhů zajímavých stromů
znojemského regionu, vybrat si jednoho až tři nejsympatičtější kandidáty a dát jim svůj hlas. Kromě toho se mohou dozvědět něco o historii
ankety, o vítězích minulých ročníků, případně o jejich úspěšnosti v celostátní anketě Strom roku. Do konce března lze také pro vybraný strom
hlasovat na webu Národního parku Podyjí, případně v únoru navštívit
výstavu v Moravském Krumlově. Na začátku března se Strom Znojemska
zhruba na poslední tři týdny vrací do Znojma.


PUTOVÁNÍ
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Sport

Jan Šťastník vedl výběr kraje na MR
Znojemskému florbalu se dostalo
ocenění na prestižním turnaji Isoline
Cup v Ostravě. Na tomto mistrovství
republiky mládežnických reprezentací krajů nastoupili nejen znojemští
hráči, ale celý výběr vedl znojemský
trenér Jan Šťastník.
Turnaj je určen pro hráče do 17 let
a Znojmo v něm kromě trenéra Šťastníka zastupovali také Filip Daberger, Josef Fišer a Patrik Mašek, který
na poslední chvíli nahradil zraněného
nejlepšího znojemského hráče této
kategorie Ondřeje Lišku, jenž figuroval
v původní nominaci. Jeho účast ale
zhatila náhlá operace kolena. V brance
Jihomoravanů pak nastoupil znojemský Jan Hándl.
Kádr byl utvořen během 4 tréninkových mítinků, kdy hráči absolvovali
v každém dnu tři tréninkové jednotky,
a poté následovaly ještě dva přátelské
zápasy proti juniorům Bulldogs Brno.
O popsání průběhu turnaje jsme
požádali trenéra výběru J. Šťastníka:
„V základní skupině jsme narazili
na Olomoucký kraj, který jsme celkem jednoznačně přehráli 8:2 (4 branky v utkání vstřelil znojemský Filip
Daberger, který byl vyhlášen rovněž
hráčem utkání) a kraj Vysočinu, kterou
jsme zdolali 5:3. Zápas s Vysočinou
byl velmi vyrovnaný a rozhodlo se až
v poslední části hry. Ve druhé skupině ovšem nečekaně Moravskoslezský
kraj prohrál s Pardubickým a mířil
tak do předkola, které zvládl, a bylo
tak jasné, že nedělní ranní semifinále
s námi bude vlastně malým finálem
celého turnaje. Boj o postup do finále
se hrál v utkání Jihomoravský versus
Moravskoslezský kraj. Na florbalistech Jihomoravského výběru byla vidět
nervozita a hlavně až přehnaný respekt

z hráčů ze severu Moravy. V utkání
od začátku dotahovali, 5 minut před
koncem ještě snížili na 2:3 a poslední tři minuty soupeře v power play
drželi pod zámkem, vypracovali si tři
zajímavé šance, ale bez úspěchu. I tak
ale s pozdějším jasným vítězem (MSK
porazil ve finále Vysočinu jasně 5:0)
zahráli nejvyrovnanější partii na turnaji a kvalitativně výběr Jihomoravského kraje patřil na 2. místo turnaje.“
V boji o 3. místo se trenér výběru,
znojemský Jan Šťastník, rozhodl i při
tak krátkém zápase jako je 3x10 min,
když všechny ostatní týmy využívaly
jen dvě pětky, dát prostor všem a hrát

na tři kompletní pětky, bohužel se asi
projevilo zklamání z nepovedeného
semifinále a nedostatečné tempo na tři
formace a prohráli 3:4 s týmem Pardubického kraje. „Bylo vcelku jedno,
jestli skončíme 3. nebo 4., protože
do velkého finále v O2 Areně, které se
hraje před televizním finále extraligy,
postoupil pouze vítěz turnaje. Chtěl
jsem nechat zahrát i ostatní hráče, kteří
s námi absolvovali všechny tréninkové
dny a i celý turnaj. Výsledné 4. místo
je pro mě jednoznačně zklamáním,
a neodpovídá kvalitě týmu, která byla
na finále,“ zhodnotil víkend trenér
J. Šťastník. Pozitivní podle něj byl tý-

mový duch. „Hráči výběru vytvořili
vynikající kolektiv, který jsem ještě nezažil. Od začátku turnaje byli koncentrovaní, měli vynikající přístup k přípravě, velice slušní hráči, což v tomto
pubertálním věku není vždy obvyklým
jevem. V týmu tohoto výběru byla
spousta kvalitních hráčů ročníku 1998,
kteří mohou být příslibem pro příští
rok (Daberger, Fišer, Hronek, Krejčí,
Hándl, Novotný). V ostatních týmech
většina hráčů byla ročník 97, takže
se těším na příští rok, kde bychom
měli být lepší,“ vidí optimisticky příští
rok trenér Jihomoravského výběru Jan
Šťastník.
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 Znojemský trenér Jan Šťastník vedl v Ostravě výběr Jihomoravského kraje do 17 let.

Fotbalistům se na soustředění v Turecku daří
Prvoligoví fotbalisté 1. SC Znojmo se na jarní boje v nejvyšší soutěži
připravují na soustředění v Turecku.
Tam už absolvovali dva zápasy se
silnými týmy z východu a v obou případech dokázali zvítězit.
První, na koho fotbalisté Znojma narazili, byla ruská Machačkala.
Tým miliardáře Sulejmana Kerimova
ještě nedávno disponoval hvězdnou
sestavou vedenou nizozemským trenérským mágem Guusem Hiddinkem.
Jména jako Samuel Eto´o, Traoré či
Diarra už se v sestavě Machačkaly pro-

ti Znojmu neobjevila, i tak tento klub
z autonomní Dagestánské republiky
disponuje velkou silou, o čemž svědčí,
že přežil zimu v Evropské lize. Od prvních minut ale dávali Znojmáci najevo,
že se mezinárodně uznávaného týmu
nezaleknou, a v první půli byli lepším
celkem. Z několika šancí ale proměnili
těsně před přestávkou jen jedinou,
když se ve vápně prosadil Haurdić.
Po přestávce se ruský tým zlepšil, vyrovnal, ale Znojemští urvali cenné vítězství, když penaltu za faul na Reljiće
proměnil Yonov a šance Dagestánců

zlikvidoval brankář Hrubý. Ve druhém duelu čekal Znojmo kazašský
Kostanaj, u nás známý především tím,
že do něj před pár dny přestoupil liberecký Ondřej Kušnír, který se objevil
i na hřišti. Vedle něj v Kostanaji hrají
i bývalý sparťané Jiří Jeslínek a Tomáš Kučera. V tomto zápase šel rychle
do vedení tým Kostanaje. Ještě do přestávky ale stačili Znojemští vývoj utkání obrátit, když se ve 33. min. prosadil
Hnaníček z penalty, která následovala po faulu na Vašíčka a ve 39. min.
ve vápně skóroval Reljić. Po změně

stran přidali Znojemští třetí gól. Postaral se o něj Patrik Hrošovský, který
se až do minulého týdne připravoval
s mistrovskou Plzní. Ta jej ale nakonec
uvolnila na hostování do Znojma i pro
jaro, a tak spolu s Oklešťkem nejlepší
podzimní střelec Znojma Hrošovský
nabral podruhé v krátké době směr
Turecko, kde před tím absolvoval soustředění s Plzní. Kazaši potom snížili
na 2:3, ale víc už nedokázali. Naopak
přidat další branky mohli Znojemští,
ale už se jim to nepovedlo. I tak se ale
mohli radovat z další výhry.
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