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Objevte Znojmo v mnoha podobách
Znojmo jako město historie, vína,
obklopené krásným Národním parkem Podyjí a četnými cyklotrasami,
s památkami a unikátním podzemím,
s novinkou v podobě vodáckých skluzavek na Dyji.

Znojmo zkrátka má turistům co
nabídnout. Objevte ho – láká marketingová kampaň Znojemské Besedy.
Objevili jej už filmaři z Cyklotoulek.
Objevují ho také televizní diváci prostřednictvím propagačních spotů.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
KVĚTEN 2015

Nyní cílí Znojemská Beseda na řidiče
a cestující. Propagovat bude město
i vodáctví na řece Dyji.
Více informací o cestovním ruchu
a kampani Objevte Znojmo naleznete
na straně 8.
zp

Rozhodněte
o vnitrobloku
Vedení města Znojma zve spoluobčany 23. června k dalšímu veřejnému projednání. Tentokrát se bude
týkat návrhu řešení vnitrobloku ulic
Dukelských bojovníků – Sokolovská.
Akce začne v 16.00 hodin na místě
samotném a pokračovat bude v bývalém hotelu Dukla, kde bude návrh
představen. Součástí bude následná
diskuze.
lp

Jiný Dětský den

I Zacíleno bude i na vodáky, a to nejen novým propagačním filmem.

Pro všechny návštěvníky letošního Dětského dne připravili organizátoři ze Znojemské Besedy změnu. A to
velmi razantní. Z Horního náměstí,
kde se konal každoročně, ho přesunuli
do přívětivějšího městského parku
a Hradebního příkopu. Vedle místa
konání se velmi zásadně mění i samotný průběh. Neseďte proto s dětmi
doma a přijďte se protáhnout i vy! Dětský den ve Znojmě přivítá děti i jejich
dospělý doprovod v sobotu 30. května
od 10.00 do 17.00 hodin! Podrobný
program najdete na str. 12.
lp
Foto: Videobrothers

Vinobraní odtajnilo program i originální vizuál
Největší vinařská slavnost v České
republice, Znojemské historické vinobraní, začíná odhalovat svoji tvář
letošního ročníku.
Nejen že představilo novou, svěží
a moderní vizuální podobu, ale novinky
má připravené i pro samotné návštěvníky. Pestrý páteční a sobotní program
na deseti scénách, korunovaný velkolepým historickým průvodem, je doplněn
příjemným bonusem v podobě odpočinkového nedělního programu. Kdo
chce zažít jedinečnou atmosféru, kdy se
v krásném historickém centru města
snoubí kultura a víno, nechť si zapíše zře-

telně do kalendáře: 11. až 13. září = Znojemské historické vinobraní 2015.
„Podoba nového vizuálu vinobraní
vychází ze souboru fotografií, které pro
Znojemskou Besedu před dvěma lety
realizovala autorská dvojice fotografů
Jakuba Skokana a Martina Tůmy ze studia BoysPlayNice v rámci projektu
Znojmo jinak. Podoba hroznu se odráží
i v celkovém grafickém pojetí nových
internetových stránek a stává se tak
jejich nosným prvkem. Hrozen má
představovat kompaktní celek, tedy akci
jako takovou, samotné bobulky pak jednotlivé části programu, které si návštěv-

ník vybírá dle svého vlastního gusta,
ochutnává je a zároveň si je užívá,“ přibližuje novou grafiku František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.
Předprodej vstupenek na páteční
a sobotní program startuje 1. června,
a to v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici a v síti Ticketpro.
Kdo nezaváhá a zakoupí si permanentku do konce června, získá ji za velmi
příznivou cenu. Opozdilci si pár korun
připlatí. Další vlna slevy na permanentky bude do konce srpna. Nedělní program je zcela zdarma. Více informací
o programu vinobraní na str. 9.
zp
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AKTUÁLNĚ

Stát i město pomohou

VÍCE PENĚZ NA VÝUKU JAZYKŮ
Základní škola JUDr. Mareše a MŠ,
Klášterní dostane od města Znojma
příspěvek 80 000 korun. O finanční
podporu ve výši 130 000 korun
požádala zřizovatele ředitelka školy
Eva Hubatková. Příspěvek bude
využít na další zdokonalování výuky
cizího jazyka, ve kterém jsou žáci
školy dlouhodobě na vysoké úrovni.
Škola dostala již v prosinci minulého
roku příspěvek 50 000 korun. Nyní
zastupitelé schválili navýšení tohoto
příspěvku na žádaných 130 000
korun.

Znojmo má přislíbený státní
finanční příspěvek 1 990 000 korun
z Programu regenerace městské
památkové rezervace a městské
památkové zóny pro rok 2015 spravovaný Ministerstvem kultury ČR.
Město se na obnově památek spadajících do výše zmíněného Programu bude
podílet minimálně deseti procenty.
Zastupitelé schválili poskytnutí
účelového finančního příspěvku a v případě jeho poskytnutí schválili i výši
dotace z městského rozpočtu na obnovu
pěti kulturních památek. Konkrétně
sloupu se sousoším Piety v hradním

příkopu (státní podpora 95 000 Kč, vlastník 97 000 Kč), domu U Brány 8 (státní podpora 284 000 Kč, město
58 000 Kč, vlastník 229 441 Kč), domu
na Horní České 2 (státní podpora
348 000 Kč, město 70 000 Kč, vlastník
279 773 Kč) a Dominikánského kláštera
(státní podpora 425 000 Kč, město
86 000 Kč, vlastník 341 082 Kč).
Finanční příspěvek putuje také na
opravu krovů znojemského hradu, jehož
vlastníkem je město. Státní podpora
bude činit 838 000 Kč. Spoluúčast města
bude, díky dotaci 150 000 Kč z Jihomoravského kraje, 5 040 794 Kč.
zp, lp

Znojmo má
stříbrnou památku
V zrenovované Löw-Beerově vile
v Brně byli oceněni vítězové soutěže
Nejlépe opravená kulturní památka
Jihomoravského kraje za rok 2014.
V kategorii velkých staveb reprezentovala Znojmo celková renovace domu
na Rooseveltově ulici 6. Její autoři, mladí znojemští architekti Jan Hora a Barbora Zmeková, za ni obdrželi 2. místo.
Citlivá oprava domu je patrná nejen
na fasádě, ale i v zachovaných historických interiérech.
lp

ODCHÁZÍ ŘEDITELKA ELIÁŠOVÁ
Dlouholetá ředitelka Centra sociálních služeb ve Znojmě Jarmila Eliášová odchází v červnu do
zaslouženého důchodu. V Centru
pracovala od roku 1983. Město na
její pozici již před časem vypsalo
výběrové řízení.
PODPORA RODINNÉ POLITIKY
Znojmo získalo od Jihomoravského
kraje dotaci 30 000 korun na Koncepci rodinné politiky města
Znojma na období 2016–2019.
Předpokládaná celková výše projektu je 70 000 korun. Z městského rozpočtu na rok 2015 byla na zmíněný
projekt vyčleněna částka 40 000
korun. Město původně žádalo kraj
o dotaci 50 000 korun.
NEBEZPEČNÁ KŘIŽOVATKA
KONČÍ
Nebezpečnou dyjskou křižovatku
nahradí do konce října bezpečnější
kruhový objezd.
Stavební práce by měly začít v letních měsících. Odhad stavebních
nákladů je více jak šestnáct milionů
korun, zdrojem financování je stát.
Po celou dobu výstavby bude
zachován obousměrný provoz s částečnou uzavírkou ve směru na
Suchohrdly. Pouze při pokládce
obrusné vrstvy dojde během víkendu k celkové uzavírce.
HAVÁRIE NA NÁMĚSTÍ
Na Horním náměstí ve Znojmě bude
9. června od 10.00 do 13.00 hodin
připravena dopravní nehoda. Jak
havárii řeší v běžném provozu, předvedou v ukázce profesionálního
zásahu zdravotnické záchranné služby, hasiči a policie ČR. A to od 10.00
do 13.00 hodin. Zájemci se budou
moci seznámit také s výbavou hasičského i sanitního vozu a uvidí nácvik
poskytování první pomoci. Akci pro
veřejnost připravila Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická ve Znojmě.

I Oceněný dům.

Foto: Archiv ORA

Po kašně přijde
úprava zeleně

I Výtvarné soutěže Naše rodina, kterou vypsalo město Znojmo, se letos zúčastnilo 216 dětí.
Na vernisáži výstavy těch nejlepších prací předali vítězům jednotlivých kategorií ocenění
a drobné dárky Denisa Krátká, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče a místostarosta Znojma Jan Grois. Výstava v budově Městského úřadu na náměstí Armády potrvá
do 2. června.
Text a foto: lp

Restaurovaná kašna v Dolním parku je opět ozdobou města. Nyní zbývá
doladit její okolí. Toho se chopí pracovníci Městské zeleně, kteří kolem
kašny vysází dvojitý lem z dvě stě padesáti buxusů a téměř čtyř stovek levandulí. Vše doplní téměř tisícovka
tulipánů a samozřejmostí bude i nový
trávník.
lp

Dokument o rozvoji města
Důležitý dokument o rozvoji
Znojma po roce práce míří do
finále.
Dokument ke strategickému rozvoji města na léta 2016–2022 míří do
finále. Vyjádřit se k němu vedle odborníků mohli i občané. „Připomínky
občanů se týkaly ve většině případů
konkrétních projektů, jejichž obsah
je v návrhu strategických cílů již
zahrnut, popřípadě se týkaly cílů, které
v návrhu strategického plánu již jsou,“
vysvětluje starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.
Šest prioritních cílů, na kterých
bude Znojmo v příštích letech stavět
a kterými se bude město zabývat:
– Snížit zátěž z tranzitní dopravy
v centru města, zlepšit dopravní
dostupnost města a rozvíjet parkovací systémy.
– Dodržovat zdravé finanční řízení,
efektivně a úsporně nakládat
s majetkem města, optimalizovat

–

–

–

–

využívání energií, efektivně využívat fundraising.
Dodržovat urbanistickou koncepci
města, zlepšovat kvalitu veřejných
prostranství a péči o zeleň, pokračovat v revitalizaci sídlišť a v obnově
a ochraně památek.
Zajistit komplexní marketing města
v oblasti cestovního ruchu založeného na bohaté historii, NP Podyjí,
vinařství a turistice.
Vytvářet podmínky pro vznik pracovních míst, podporovat podnikání a systémově podporovat
spolupráci SŠ, VOŠ, VŠ a místních
podniků (místní trh práce).
Eliminovat nežádoucí sociální jevy,
podporovat rodinné aktivity a zajištění bezpečí občanů ve městě. Na
strategickém plánu probíhají poslední úpravy tak, aby mohl být
předložen radě města a následně
zastupitelstvu města ke schválení.
zp

I Poslední zkoušky vodních trysek a kašna
opět zdobí městský park.
Foto: Archiv ZL

INZERCE

Koupíme ornou půdu.
Platba při podpisu kupní
smlouvy.
Cena až 25 Kč za m2.

Telefon 602 223 027.
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Mám na to! Dokážu to prací
„Děkuji za důvěru všem, kteří mě
zvolili. Ostatním se budu snažit dokázat, že na tuto práci ještě mám,“ řekl
Ludvík Hekrle (KSČM) před zastupiteli
po svém zvolení statutárním místostarostou. V komunální politice přitom zdaleka není nováčkem.
Čím chcete dokázat, že na post druhého muže města máte dostatek sil?
Jedině prací, ničím jiným. Protože
řeči se vedou a voda teče. Nebo je to
jinak?
Určitě ne, ale jste v politice už více jak
deset let. To jste do teď nepracoval?
Jsem přesvědčen, že jsem pracoval,
ale pozice statutárního místostarosty
je s mojí prací v minulostí nesrovnatelně významnější, ale také odpovědnější.
Můžete být tedy konkrétnější?
Musím si uspořádat svůj přístup
k tomu slovu statutární, protože zcela
určitě je potřeba k činnosti s ním spojené
přistupovat s rozvahou a nemyslet si, že
mohu všechno. V žádné případě se tak
chovat nechci a nebudu. A konkrétně
budeme se spolupracovníky muset vyřešit například problém se zatékající střechou zimního stadionu, ale čeká nás
všechny mnohem více práce.
Které odbory budete mít na starosti?
V počátcích se mluvilo nejvíce
o odboru finančním, o který jsem se
staral již v minulosti (2002–2006 kdy
byl místostarostou – pozn.red.), a také
se budu podílet na práci odboru investic
a technických služeb. To znamená na
realizacích konkrétních akcí, které má
město zahrnuté v rozpočtu.
Budete mít tedy zásadní vliv na rozhodování o tom, kam půjdou finance
města…
Nevím, jestli úplně zásadní, ale
významný určitě, protože celá moje prá-

I Ludvík Hekrle při pietním aktu na městském hřbitově k 70. výročí od konce druhé světové
války.
Foto: F. Střecha

ce začne už při sestavování rozpočtu na
další rok a bych byl rád, kdyby prováděná rozpočtová opatření odpovídala
potřebám města Znojma tak, jak se to
dělo doposud.
Často je zmiňována nutnost Znojma
šetřit. Je situace skutečně tak tristní?
Tristní není, ale je potřeba si uvědomit, že při sjednávání úvěru
s Komerční bankou, který jsme použili
na refinancování dluhu z minulých let,
banka do podmínek poskytnutí úvěru
jasně formulovala také úsporu v oblasti
provozu. A to je vážná záležitost.
O kolik se už podařilo dluh snížit?
O 30 milionů korun, což je deset
procent. Úvěr byl na 300 milionů korun
splatných do třiceti let.
Jakou profesní zkušenost jste za léta
politické práce nabyl a považujete ji
za výhodu?
Teď budu trochu domýšlivý, ale
myslím si, že nemám problém v komunikaci s pracovníky úřadu i s občany.
Zatím všechny záležitosti, které jsem
s kýmkoliv osobně projednával, byly

Milionová podpora i zdravotnictví
Na podporu sociální oblasti
a zdravotnictví posílá město Znojmo
4 381 000 korun.
Rozdělilo je mezi osmnáct subjektů. Například Oblastní charitu Znojmo, Společnost Podané ruce,
TyfloCentrum, ADRA, Český červený
kříž, Svaz postižených civilizačními
chorobami, Svaz tělesně postižených,
Dětské centrum Znojmo a další organizace včetně znojemské nemocnice.
Při schvalování dotací vycházeli radní
mimo jiné z výsledků jednání, které
probíhaly po celý minulý rok se zástup-

ci Komunitního plánování sociálních
služeb Znojemska, Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, se zástupci kraje
a dalšími.
Město Znojmo má v sociální oblasti také vlastní příspěvkovou organizaci
– Centrum sociálních služeb Znojmo
zahrnující devět sociálních a jednu
zdravotní službu. V letošním roce bude
Centrum podpořeno částkou 7,5 milionů korun. Podpora se týká například
domova pro seniory, azylového domu,
aktivizačních služeb, odlehčovací služby, pečovatelské služby a dalších. lp

řešeny bez problémů a vždy jsme se
dohodli. Jde tedy hlavně o vstřícnou
komunikaci, aby zaměstnanci i občané
cítili, že jim chci pomoci.
Kde v rozvoji Znojma vidíte rezervy,
se kterými chcete pracovat?
V posledních patnácti letech roste
Znojmo do krásy a je nutné tento trend
udržet a podporovat všechny aktivity,
které k tomu přispějí. Vnímám město
jako celek, není to o jednom volebním
období, kdy dochází ke střídání ve vedení
Znojma. To město žije svůj život dál a je
potřeba mu pomáhat. Faktem je, že se
nedaří, anejen městu, ale ipodnikatelské
sféře, udržet zde většinu návštěvníků déle
než jeden den. Na tom je třeba pracovat.
Zaznamenal jste negativní reakce na
zvolení komunisty do vedení města?
Není možné to nevnímat, ale
žádnou revoluci nechystáme. Chceme
se podílet na tom dobrém, co si Znojmo
zaslouží. A komunisté jsou na radnici
na základě výsledků komunálních
voleb. Mluví-li se o demokratických
volbách, respektujme přání voličů.
Ľuba Peterková

Na Wine Prague
Znojmo společně s VOC
Na mezinárodním veletrhu Wine
Prague 2015 se budou společně prezentovat město Znojmo a spolek vinařů
VOC Znojmo. Stánek s heslem Objevte
Znojmo bude lákat do vinařského města Znojma nejen milovníky tohoto královského moku, ale také milovníky
historie, krásné přírody či aktivního
odpočinku. K tomu mohou využít
nejen unikátní trasy adrenalinového
podzemí, ale také četné cyklotrasy či
vybudované vodácké skluzavky na řece
Dyji.
zp
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STALO SE
VZPOMNĚLI NA BOJOVNÍKY
I OBĚTI II. SV. VÁLKY
Na městském hřbitově se 8. května
sešli zástupci města, Jihomoravského kraje, spolků, sdružení a četní
hosté, aby si připomněli 70. výročí
od konce II. světové války. Mezi hosty byl i atašé generálního konzulátu
Ruské federace v Brně Sergej Mitjajev, který v projevu, stejně jako
místostarosta Ludvík Hekrle a krajská radní Bohumila Beranová,
vzpomněl bojovníky i oběti války.
Poté byly na Mariánském náměstí
k soše Rudoarmějce položeny věnce
a květiny. Na obou místech zazněly
státní hymny.
PODZIMEK PŘEDSEDOU
Předsedou strategického výboru byl
zvolen Karel Podzimek z opoziční
ODS. Zastupitelstvo zvolilo rovněž
členy strategického výboru – jejich
složení kopíruje složení zastupitelstva.
VINOBUS ZÍSKAL PODPORU
Rada Jihomoravského kraje schválila
uzavření Memoranda o spolupráci
mezi Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava a společností VOC ZNOJMO.
Společným cílem je podpora turistiky
acestovního ruchu spojeného s vinohradnictvím avinařstvím na Znojemsku prostřednictvím projektu
Vinobus, tedy vinařského autobusu.
Vinobus bude realizovat společnost
VOC ZNOJMO od dubna roku 2016.
Zkušební provoz je neplánován na
letošní vinobraní 11.–12. září.
DOTACE PRO SPORT
Více než 35 milionů korun z krajského
rozpočtu jde na zkvalitnění sportovního prostředí do obcí Jihomoravského kraje. Do Znojma krajští radní
poslali necelých 400 000 korun. Rozdělí si je mezi sebou čtyři subjekty:
TJ Znojmo – 133 100 korun na plovoucí molo pro znojemskou kanoistiku, Orel Jednota Mramotice –
110 000 na zkvalitnění sportovního
prostředí, SC Stroke Znojmo – 24 000
na provozní výdaje za squashové kurty aVolejbalový klub Znojmo-Přímětice dostane na sportovní činnost
v tomto roce 100 000 korun.
KNIHOVNA DOSTALA NA KNIHY
Městská knihovna ve Znojmě
nakoupí nové knihy. Příspěvková
organizace města na nákup knižního fondu v tomto roce získala z rozpočtu města 300 tisíc korun.
V minulém roce byla částka na
nákup knih 700 tisíc korun. Loni si
čtenáři vypůjčili 188 153 knih.
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DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Plovárna bude přísnější k šortkovým plavkám

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
25. června. Uzávěrka je 15. června.

byla zadlážděna pro větší pohodlí
bu není levnou záležitostí,“ vysvětlil
V půli května se otevřela veřejstrávníků a lepší údržbu okolní zeleně.
správce plovárny v Louce František
nosti plovárna v Louce. Než ale mohli
Navíc zadlážděním došlo k oddělení
Svoboda.
první návštěvníci vstoupit na travtéto odpočinkové plochy od proudu
Tým uklízeček umyl všechna
naté plochy a smočit těla v bazénech,
procházejících návštěvníků, kteří se
okna, vyčistil šatny a přilehlé okolí.
předcházela tomu pečlivá několika
dříve museli mezi stolky proplétat.
Na dveřích do šaten byly strženy staré
týdenní příprava celého areálu.
Stejně jako vloni i v letošní sezoně ale
potrhané popisky a nahrazeny novýPřed otevřením letní sezony byly
platí, že jídlo se bude moci konzumomi. Na zelených plochách došlo k vervypuštěny všechny bazény a poté
vat jen na této vyhrazené ploše. Na
tikutaci trávníků (provzdušnění –
jejich nerezové vany vyčistila od
dodržování bude dohlížet zkušený tým
pozn.red.), úpravě zeminy a ostříhání
nafoukaného listí a dalších nečistot
plavčíků, který bude letos také přísnější
pásů růží.
speciální firma. Napouštět novou
k pánům, kteří nosí takzvané
vodou se začaly v prvních
šortkové plavky. „Zvláště
květnových dnech. Ošetření
problematické jsou v tomto
doznaly i dřevěné podlahové
případě plavky, které mají
desky umístěné v těsné blízkapsičky se zipy nebo s jinýkosti bazénů. Vyčištěny byly
mi kovovými částmi, které
odtokové kanály podél bazépři jízdě na tobogánu ničí
nů, kam spadá přetékající
povrch skluzavky. A pokud
voda.
má tento typ plavek navíc ješPozornost byla věnována
tě velké kapsy, tak při vylézátaké toboganovému žlabu,
ní z bazénu jejich nositel
který byl z bezpečnostních
nabere daleko více vody, než
důvodů zkontrolován, byť
kdyby měl klasické plavky.
taková kontrola probíhá průU jednotlivce to sice vypadá
běžně a je samozřejmostí.
jako banální problém, ale
„Do příští sezony bude třeba
v součtu tisíců návštěvníků
zvážit výměnu tobogánu za
nový. Stávající slouží na plo- I K čištění nerezových van bazénů používali specialisté vysokotlakový je to nemalé množství vody,
várně již 12 let. Vše ale záleží čistič čili vapku.
Foto: lp které díky těmto šortkám
vynesou ven z bazénů,“
na tom, zda bude mít město
popsal důvody zákazu módních pánUpravena byla také plocha využídostatek finančních prostředků, proských plavek František Svoboda. lp
vaná k posezení u občerstvení, která
tože nákup nového toboganového žla-

ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 3. června proběhne ve
12.00 hodin zkouška sirén.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 28. 5. od 7.30 do 15.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Ul. Jubilejní
park 15–21, ul. Krátká sudá č. 4 –
14.30. Ul. K Sirotčinci lichá č. 3–13.
Dne 2. 6. od 7.30 do 15.30 hod.
DOBŠICE, SUCHOHDRLY. Vypnutá
část: Část zahrad v blízkosti rozvodny 110/22 kV Suchohrdly.
Dne 5. 6. od 7.15 do 10.45 hod.
KONICE. Celá obec.
Dne 9. 6. od 7.30 do 10.00 hod.
POPICE. Celá obec.
Dne 23. 6. od 7.45 do 11.15 hod.
NAČERATICE. Celá obec.
Dne 23. 6. od 11.15 do 13.45 hod.
NAČERATICE. Vypnutá část: zařízení
a provozy napájené z TS Načeratice
Výzkumný ústav.
POPLATKY ZA ODPADY STEJNÉ
Stejně jako vloni budou občané Znojma a jeho městských částí platit čtyři
sta korun za osobu za odvoz odpadu.
Poplatek musí uhradit do 30. června,
a to na pokladně městského úřadu
na Obrokové ulici 12, poštovní poukázkou na vyžádání, bankovním převodem či prostřednictvím služby
SIPO. Podrobné informace jsou
k nalezení na www.znojmocity.cz.
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.
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.
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert (Vídeňská třída, tel.
515 227 835): po–pá 8.00–18.30, so
9.00–18.30, ne 9.00–16.30.
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.

Rozkročené Znojemské pivní slavnos
Přes dvě náměstí a jednu ulici
v centru města se 13. června od 11.00
do 22.00 hodin rozkročí Znojemské
pivní slavnosti.
Horní náměstí s hlavní hudební
scénou nabídne také atraktivní lidský
stolní fotbal, stůl na soutěž v páce, posezení, občerstvení a pivní hospůdku.
Malá scéna s další hudební produkcí
bude na Václavském náměstí. Program
se střídá tak, aby diváci mohli přecházet

mezi oběma scénami. Součástí pivních
slavností bude Přehlídka místních
pivovarů a pivních speciálů. Milovníci
hořkého moku ji najdou na ulici Přemyslovců. Znojemské pivní slavnosti
pořádá Znojemská Beseda.
lp
HORNÍ NÁMĚSTÍ
13.00–14.00 Johny Machette
+ Phoenix
15.00–16.00 Eddie Stoilow

17.00–18.00 Horkýže Slíže
19.00–20.00 Aleš Brichta
21.00–22.00 Portless
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
11.00–12.00 Šarivari swing band
12.00–13.00 Walda a trio Taurus
14.00–15.00 Irnis
16.00–17.00 Maniac
18.00–19.00 Znojemští rapeři
20.00–21.00 ATD

Tancem pro drogám vybojovali zlato. Jedou na mistrovství
Znojemské Taneční studio Might
Shake, podporované městem Znojmem, je zlaté!
Porota 6. ročníku DANCE 4 YOU
CUP PRAHA – s tématem Tanec proti
drogám – ocenila znojemské tanečníky
jako nejlepší v kategorií tanečních formací. Se zlatou choreografií Mad Art se
nyní Might Shake připravuje na mistrovství republiky 6.června v Brně. Vyzkoušet
si tančit se členy úspěšného studia může
každý. Například na tanečním táboře ve
Vanově u Telče, kde se již podvanácté
sejdou milovníci rytmu a hudby. Děti
mohou přijet 26.7.–1.8. adospělí 1.–8.8.
Více informací otanečním studiu itáboře
získáte na tel. 777 236 291.
lp

I Zlatí tanečníci.

Foto: Archiv ZL
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Týden lesů: Pod stromy jim četl lesník
Nové stromy a stovky keřů
několik her s lesní tematikou, pozorovali
11. do 15. května probíhal
porostou mezi domy v Příměcích v celéOdČeské
strakapoudy a nakonec s dědečkem lesrepublice Týden lesů,
Patnáct stromů a stovka keřů
zkrášlí okolí obytných domů na začátku Přímětic.
S výsadbou začali pracovníci městské zeleně již na konci dubna. Nejprve
usadili do země okrasné stromy jako
javory, sakury, ambroně a muchovníky.
„Patnáct stromů zakoupil majitel
pozemků stavební firma Atlanta, která
přislíbila jejich nákup jako náhradu za
pokácené dřeviny, které musely ustoupit
bytové zástavbě v této části obce,“

vysvětlil Radoslav Habrdle, ředitel
Městské zeleně ve Znojmě. Její pracovníci postupně doplní travnaté plochy
o desítky kvetoucích keřů. S první
výsadbou stromů pomáhali i místní
obyvatelé. „Děti se už nemohly dočkat,“
konstatovala jedna z maminek bydlící
v domě, ze kterého se bude nyní dívat
na vzrůstající stromy. Do prostoru
kolem domů navíc městská zeleň nainstalovala lavičky a jednoduché herní
prvky pro malé děti.
lp

jehož dlouhodobým cílem je zvýšit
zájem veřejnosti oles, jeho ekosystém
a ochranu.
Letošní motto bylo Ochrana lesa –
les užitečný všem a pracovníci Městských lesů Znojmo se s radostí do projektu aktivně zapojily. S dětmi z mateřské
školy Holandská navštívili Gránické
údolí, kde si povídali o lese, zahráli si

níkem Františkem Gabrhelem četli
z knihy Dědeček lesník vypráví dětem.
K Týdnu lesů, který se v Česku koná
od roku 2008, se Městské lesy Znojmo
připojily poprvé. Navíc i nyní nabízí
zájemcům z řad škol či skupin návštěvu
lesa v doprovodu lesníka. Zájemci se
mohou domluvit na adrese: gabrhelova@znojmolesy.cz.
tz

I Do výsadby nových stromů ve vnitrobloku obytných domů v Příměticích se ochotně zapojili
rodiče s dětmi.
Foto: lp
I Děti s lesníky při procházce Gránicemi.

Rodinné pasy podporují rodiny
i matky samoživitelky
Rodinné pasy
vznikly vJihomoravském kraji v roce 2006 jako pilotní
projekt na podporu rodin sdětmi. Jeho
podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev adalších výhod
rodinám s dětmi do osmnácti let věku,
které lze čerpat ať už na rodinných výletech, při běžných nákupech, či návštěvách kulturních a sportovních akcí.
Zapojení do projektu je pro rodiny
zdarma. Na základě registrace, kterou
lze učinit na www.rodinnepasy.cz, je
rodinám (i neúplným) vystavena karta
Rodinné pasy. Podmínkou je trvalé
bydliště v zapojeném kraji a alespoň

jedno dítě do 18 let. Držitelé Rodinných
pasů mohou využívat slevy na území
České a Slovenské republiky a dále
v oblasti Dolního Rakouska.
Registrací získáte zdarma uživatelskou kartu, na základě které využíváte slevy 5 až 50 % na služby, výrobky
a volnočasové aktivity u vybraných
poskytovatelů. Seznam poskytovatelů
slev ve Znojmě a okolí naleznete na
www.rodinnepasy.cz. Pro celou vaši
rodinu jsou organizovány několikrát
ročně zábavné kulturní akce. Připravuje se pro vás časopis Rodinka, a oblíbený katalog 50% slev. Více informací
na webu www.rodinnepasy.cz.
tz

Ve Family Pointu můžete dítě nakrmit i přebalit
Již od zimy roku 2012 funguje ve
Znojmě Family Point.
Místo, které je užitečné každému,
kdo do něj přichází s potřebou související s péčí o rodinu, zejména rodičům,
prarodičům a dětem. Jedná se o útulnou bezbariérovou místnost, která je
vybavená mikrovlnou troubou, varnou
konvicí, pohovkou či dětským koutkem. Maminky zde mohou v čistém,

útulném prostředí děti přebalit,
nakrmit, nakojit, odpočinout si. Zároveň mají k dispozici propagační letáky
místních organizací, týkající se aktivit
a služeb pro rodiny ve Znojmě. Family
Point se nachází v budově Dětského
centra Znojmo na ulici Mládeže 10.
Otevřeno je v pracovních dnech od
7.00 do 15.30 hod. Více informací na
webu www.familypoint.cz.
lp

Foto: Archiv ML

Lesy vysázely stasíce stromů
O 200 000 nových sazenic stromů
jsou bohatší Městské lesy Znojmo,
jejichž posláním je obhospodařování
rozsáhlého lesního majetku města na
ploše 2 500 hektarů.
Jedná se olesní pozemky v katastrech
Znojmo-město, Hradiště av dalších dvanácti katastrech obcí na severozápadě
Znojma. Hlavním dlouhodobým cílem
je zlepšování stavu lesa, ato obnovou přirozenou a umělou, tedy nikoliv pouze
těžbou dřeva. Přirozená obnova spočívá
v samovolném vytváření nové generace
INZERCE

lesa pod mateřským porostem cílevědomou činností lesního hospodáře.
Umělá obnova se provádí kvalitním
sadebním materiálem ověřeného
a zákonem stanoveného původu. Letos
na jaře byla obnovena a zalesněna plocha rovnající se přibližně třiceti znojemským fotbalovým stadionům
s 200 000 vysázenými stromky. Převážnou část 49 % tvořil dub letní a zimní,
35 % borovice lesní, 9 % smrk ztepilý.
Z ostatních dřevin byl vysázen jilm,
javor, modřín, buk, lípa, olše.
jg
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Rodinná polika v praxi. Bavily se celé rodiny
Baví se celá rodina byla návštěvníky velmi kladně hodnocená aktivita
v Centru volnočasových aktivit Stará
vodárna, kterou pořádalo město, konkrétně odbor sociálních věcí a zdravotnictví v rámci Rodinné politiky
města Znojma.
U řeky Dyje strávili návštěvníci příjemné odpoledne a prostřednictvím
společného plnění soutěžních disciplín
na stanovištích, které si připravily spolupracující organizace, plnili tak hlavní
cíl aktivity podpořit rodinu a vzájemné
rodinné vztahy. Ochuzeny nebyly ani
děti, které se na akci přišly podívat samy.
Ujal se jich dobrovolník nebo pracovník
z oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu Znojmo. I ony pak
mohly plnit disciplíny společně, dozvědět se zajímavé informace od zapoje-

ných organizacích, zhlédnout vystoupení Kejklíře Jonáše, zatancovat si
s nejmenšími z kroužku Veselé tanečky
Rodinného centra Maceška, zaposlouchat se do hudby s DJ Izzym, podívat na
exhibiční utkání mistrů ČR do 17 let
v beachvolejbale a mnoho dalšího.
Za úspěšné splnění minimálně
sedmi soutěžních disciplín bylo pro
návštěvníky odměnou svezení lodičkou
po řece Dyji.
„Děkujeme všem dobrovolníkům,
partnerům a také návštěvníkům, bez
nichž by se tento den nepodařilo tak
zdárně uskutečnit. Velký dík pak patří
všem zapojeným organizací, jejichž
dlouhý seznam najdete na webových
stránkách města,“ vzkázala Šárka Gambasová, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví města Znojma.
lp

Parnerská města si předala zkušenos
V rámci květnových Dnů partnerských měst, se konal také workshop
k tématu odpadového hospodářství.
Workshop, který zahájil starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel, posloužil
jako platforma pro výměnu zkušeností
mezi partnerskými městy. Ty měly připraveny vlastní prezentace. Znojmo
zastupoval Stanislav Čurda z odboru

životního prostředí. Všechna města kladou velký důraz na třídění odpadu, které
narůstá. Ukázkou budiž Pontassieve,
které v roce 2005 třídilo sotva 40 % odpadů, v roce 2015 je to už více než 70 %.
Znojmo účastí na workshopu navázalo
na vlastní projekt rodiny Okurkovy, který je zaměřen na třídění odpadů, čistotu
a zeleň v našem městě.
zp, lp
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

Vodárenská akciová společnost, a. s., Divize Znojmo
hledá kandidáta/kandidátku

Město Znojmo
Městská policie Znojmo vypisuje výběrové řízení

TECHNIK PROVOZU KANALIZACE

STRÁŽNÍK OBECNÍ POLICIE

Požadujeme:
• znalost oboru vodohospodářství
• pokročilé ovládání MS Word, Excel
• min. SŠ vzdělání s maturitou v technickém oboru, příp.VŠ
• ŘP sk. B
• znalost MicroStation výhodou
Nástup ihned! V případě zájmu, prosím zašlete CV a průvodní dopis
na sekretar@vaszn.cz do 25. 5. 2015.

Společnost LAUFEN CZ s. r. o.,
hledá na rozšíření týmu řízení produktivity ve Znojmě kandidáty na pozici:

TECHNIK ŘÍZENÍ PRODUKTIVITY – NORMOVAČ PRÁCE
Požadujeme: –
–
–
–

SŠ nebo VŠ vzdělání strojírensko-technického zaměření
praxi s MS Office, zejména velmi dobrou znalost Excelu,
technické a analytické myšlení,
časovou flexibilitu, spolehlivost a samostatnost

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte, prosím, na adresu:
LAUFEN CZ s.r.o., provozovna Znojmo, personální odd., Průmyslová 14, 670 40 Znojmo nebo
na e-mail: miloslav.hambalek@cz.laufen.com. Tel.: 515 204 258, 602 294 229, www.laufen.cz.
Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Věk minim. 21 let, středoškolské vzděl. s maturitou.
Vítáno: ŘP sk. B, znalost práce s PC, AJ nebo NJ
K přihlášce: životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku je nutné podat písemně na adresu Městská policie Znojmo, J. Palacha 2, 669 02 Znojmo
k rukám ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Obálku označte slovy: výběrové řízení – strážník obecní
policie.
Součástí VŘ jsou fyzické testy a psychotesty
Lhůta pro podání přihlášky je do 30. 6. 2015. Více informací k přihlášce na tel. 515 225 555
Město Znojmo vypisuje konkurz

ŘEDITEL/ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro mateřskou školu na náměstí Armády

Zájemci mohou poslat přihlášku s požadovanými přílohami nejpozději do 12. června na sekretariát
města Znojma (Obroková 1/12, 669 22 Znojmo). Rovněž je možné odevzdat všechny podklady
osobně na podatelně městského úřadu. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2015.
Více informací na webu www.znojmocity.cz i na elektronické úřední desce.

ARDAGH METAL PACKAGING CZECH REPUBLIC S.R.O.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

NÁSTROJÁŘE
Požadavek: Vzdělání v oboru strojní zámečník
nebo obráběč kovů, praxe pět let v oboru,
zkušenost s broušením, lícováním a seřizováním nástrojů,
svářečský průkaz, technické myšlení, zručnost, samostatnost,
flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

SEŘIZOVAČE VÝROBNÍCH LINEK
Požadavek: Vzdělání v oboru strojírenském nebo elektro,
technické myšlení, AJ výhodou,
samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání
Životopisy zasílejte do 30. května na:
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s. r. o., o. z. Znojmo
Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo
nebo e-mailem na Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

TAMURA – EUROPE LIMITED
hledá vhodné kandidáty/tky na pozici

DĚLNÍK V ELEKTROTECHNICE
V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk
nebo vyplňte přihlášku na nové vrátnici společnosti TAMURA –
Hakenova 3789/22, Znojmo.
Personální oddělení tel.: 515 284 710, 778 477 612.
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Objevte Znojmo v mnoha podobách, láká turisty Beseda
Marketing a cestovní ruch – v souvislosti s městem Znojmem v poslední
době často skloňovaná témata. Turismus je pro Znojmo jednou z klíčových
oblastí a tak k tomu město také přistupuje. Ostatně cíl v podobě zajištění
komplexního marketingu města
v oblasti cestovního ruchu založeného
na bohaté historii, Národním parku
Podyjí, vinařství a turistice se stal jedním z prioritních cílů strategického
plánu na léta 2016–2022.
Znojemská Beseda se však do práce
pustila mnohem dříve. Zaměřit se na
propagaci Znojma a cestovní ruch – to
byl před rokem úkol nového ředitele
Znojemské Besedy Františka Koudely.
Ten se tohoto úkolu společně se svými
kolegy chopil hned vzápětí.
„V loňském roce jsme pro novináře
ze všech koutů republiky připravili
Press trip, ze kterého byly četné výstupy v různých médiích, jako například

článek s titulkem Sedm míst, kde si dát
rande ve Znojmě, což jenom podtrhuje
krásu a romantičnost našeho historického město. Press trip chystáme i letos.
Natáčeli jsme také s polskou televizí
TVP 2 jeden díl z velmi populárního
gastronomického cestopisu, na podzim zase s Českou televizí známé
Cyklotoulky, kdy jsme redaktorům
ukázali nejen naše památky, ale také
četné vinice v okolí. Filmařům se u nás
tak líbilo, že na jaře vzniklo pokračování. Spolupracovali jsme také
s Czech-American TV, která v USA
odvysílala tři filmy o Znojmě. Letos
jsme rozjeli propagaci města na facebooku, připravili jsme billboardovou
kampaň Objevte Znojmo a chystáme
i spoustu dalších aktivit. Znojmo má
turistům co nabídnout, jen jim ho ukázat,“ komentuje práci Znojemské Besedy v oblasti cestovního ruchu její
ředitel František Koudela.
zp

I Filmaři z Cyklotoulek na Staré vodárně, kde na chvíli vyměnili kolo za loďku. Natáčení
jarního dílu Cyklotoulek proběhlov dubnu, v televizi díl ze Znojma odvysílali začátkem května.
Ke zhlédnutí je i na webu www.cyklotoulkytv.cz.
Foto: Archiv ZL

Billboardy zaplavily jižní Moravu Zacíleno na vodáky: Sjeďte si Dyji!
Při cestování autem nebo autobusem po nejvýznamnější a nejvytíženější dopravní tepně České
republiky, dálnici D1, budete mít
v následujících letních měsících možnost vidět několik originálních a svěžích fotografií lákajících k návštěvě
města Znojma a jeho regionu. Billboardovou kampaň podél dálniční
sítě doplňuje kampaň realizovaná
v železničních stanicích Českých
drah po jižní Moravě.
Billboardy jsou věnovány pěti
hlavním tématům – Historii, Znojemskému podzemí, Cykloturistice,
Národnímu parku a Vinařství, tedy
turisticky atraktivním místům a lokacím. Použité fotografie jsou dílem
autorské dvojice fotografů Jakuba Skokana a Martina Tůmy pracujících pod
značkou BoysPlayNice a vznikly před
dvěma lety v rámci realizovaného pro-

jektu Znojmo Jinak. Při své tvorbě se
soustředili na možnost využití kreativního potenciálu fotografického
obrazu a jeho dalšího manuálního
zpracování v ateliéru.
K vidění kolem dálnice D1 budou
v květnu, červnu a srpnu. První dva
měsíce se kampaň zaměří na propagaci turistiky, v srpnu pak na Znojemské historické vinobraní.
„Už nyní se ke mně dostala spousta pozitivních ohlasů na vylepené billboardy. Myslíme si, že zvolená forma
propagace je ideálním médiem právě
pro podporu cestovního ruchu se
značkou města Znojma a věříme, že
se bude líbit, bude mít úspěch a především efekt přilákat k nám nové
návštěvníky,“ komentuje billboardovou kampaň v originální zpracování
ředitel Znojemské Besedy František
Koudela.
zp

Svou premiérovou sezónu si letos
odbydou tři nové vodácké skluzavky
na řece Dyji.
Ty nechalo město vybudovat v loňském roce, avšak dokončeny byly až
v průběhu léta. „Naším záměrem je, aby
turisté zůstávali ve Znojmě několik dní
a nevyráželi sem jen na jednodenní
návštěvu města. Dyje je ideální řeka nejen
pro začátečníky, ale i pro rodiny s dětmi.
Adíky tábořištím v Krhovicích aHrádku
může z plavby po Dyji být jedno-, dvounebo i třídenní výlet,“ říká místostarosta
Znojma Jan Grois, který za stavbu vodáckých skluzů od začátku prosazoval.
Není divu, že město hodlá novinku
letošní sezóny řádně propagovat.
Spot Objevte Znojmo po Dyji opět
pochází z dílny společnosti Videobrothers a je krásnou pozvánkou pro všechny, kteří mají rádi vodu, výlety, rodinnou
pohodu, ale i historii, přírodu a víno.
„Z lodě se nabízí úplně jiný pohled
na Znojmo, krásné panorama města,
o kousek dál se za keři vyjímá Loucký

klášter. A pak krásná příroda všude okolo. U Louckého kláštera, ale také například v Hrádku je možno z loďky
vstoupit a dát si sklenku dobrého vína,“
láká na vodu ředitel Znojemské Besedy
František Koudela.
Na Dyji může zavítat vodák i bez
jakéhokoliv vybavení, vše je možno
zapůjčit v Půjčovně lodí Dyje na Staré
vodárně. „Každý zájemce si u nás může
přes internet zamluvit jak loďku, tak
veškeré vybavení. Svou plavbu může
začít přímo u vodárny, nebo kdekoliv
dále. Pokud bude chtít, zajistíme mu
dopravu lodí i osob. Na vodáky jsme
u nás ve Znojmě dobře připraveni,“
dodává s úsměvem vedoucí Vodáckého
oddílu Neptun David Gros. Spot Objevte Znojmo po Dyji je k nalezení na
www.youtube.com
na kanále
znojmo.tv. Video
lze načíst také přímo z QR kódu.
zp

Spot vidělo čtyři sta síc diváků

I Billboard podél silnic a v železničních stanicích cílící na cyklisty.

Foto: archiv ZL

Do přímého přenosu zápasu Česka proti Finsku, hraného ve Znojmě
koncem dubna, nasadilo Znojmo formou sponzorského vzkazu propagační spot Objevte Znojmo.
Bylo to vůbec poprvé, kdy se Znojmo takto prezentovalo na veřejnoprávní
televizi. A vidina velké sledovanosti se
potvrdila. Atraktivní časy spotů
v prvním powerbreaku první a třetí třetiny přinesly kýžený výsledek.

„Podle čísel, která máme k dispozici,
sledovalo v tento čas hokej téměř čtyři
sta tisíc diváků. Což znamená, že stejný
počet diváků vidělo i náš spot. A to považuji za velmi dobré číslo,“ říká ředitel
Znojemské Besedy František Koudela.
Spot, který se vysílal, je k nalezení
na www.youtube.com na kanále znojmo.tv. Jde o zkrácenou verzi původního
spotu Objevte Znojmo z produkce
Videobrothers.
zp

Téma

ZNOJEMSKÉ LISTY

Novinky vinobraní: Vinný trh
a nedělní program
Znojemské historické vinobraní je
největším svátkem vína unás. Každým
rokem na něj přijíždí desetitisíce turistů z tuzemska i ze zahraničí.
„Znojemské vinobraní má velmi
dobré renomé – a to nejen krásnou kulisou historického města a výborným
vínem zdejších vinařů, ale také proto,
že si v pestrém programu najde opravdu
každý to své. Nejsme jen přehlídka
hudebních kapel, ale důraz klademe na
historický program, na zábavu pro děti,
ale i program pro seniory,“ říká místostarosta Znojma Jan Grois.
Znojemské historické vinobraní
nabídne po dva dny program na deseti
scénách. „Po uličce chudiny, která měla
svou úspěšnou premiéru v minulém
roce, se letošní novinkou stává Vinný
trh, který bude mít své místo na Slepičím trhu. Formou pochůzkové degustace tu budou znojemští vinaři nabízet
svá vína, a to za zvuků cimbálové muziky. Potěšíme i příznivce historických
programů, rytířských turnajů nebo
rodiny s dětmi. Na ty jsme letos mysleli
obzvláště a program v Hradebním příkopu ještě rozšířili,“ vyjmenovává za
organizátory hlavní části programu
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy. U rotundy bude opět tradiční
místo pro degustaci vín VOC Znojmo.

A největší scéna na Masarykově náměstí
letos přivátá takové hudební hosty, jakými jsou Chinaski, Xindl X, J.A.R., Lenny, Wohnout nebo Pavla Šporcla
s Sporcelain.
Odměnou pro návštěvníky Znojemského historického programu bude
neděle. A proč odměnou? Protože bude
zcela zdarma! „Důvodem, proč jsme
rozšířili program i na neděli, je, že
spousta lidí ještě v neděli ve Znojmě
a na místech, kde vinobraní probíhalo,
pobývá. Rádi bychom jim proto nabídli
možnosti k oddechu, poznání města
a další zábavě. Odpočinkový odpolední
program na Káře doplní aktivity v centru Stará vodárna – můžete si tu zapůjčit
loď a vydat se na plavbu po Dyji. Nebo
se můžete stavit na sklenku dobrého
vína na Rajskou vinici, na Vlkovu věž,
do Louckého kláštera či na Šobes nebo
do Havraníků. V neděli lze navíc stihnout i to, na co není během vinobraní
čas – na návštěvu radniční věže či podzemí,“ doplňuje František Koudela.zp
Více informací viz:
www.znojemskevinobrani.cz
Facebook:
znojemskevinobrani.cz

Na vinobraní zve i nové video
Na Znojemské historické vinobraní bude město lákat návštěvníky také
prostřednictvím nového propagačního spotu, pocházejícího z dílny bratří
Otrubů.
Minutové video, ve které se rovněž
odráží nová grafická podoba vizuálu
vinobraní, je sestřihem z loňského ročníku. Průvod, rytířské turnaje, víno
i burčák – to vše v kulisách krásného
Znojma – a propagační film se vším všudy je na světě! Veřejnosti byl film před-

staven minulý týden, avšak vznikl o něco
dříve. V březnu jej mohli vidět diváci
televizní stanice SPORT 5. Spot běžel
v rámci přímých přenosů hokejových
zápasů znojemských Orlů. Že jste spot
ještě neviděli? Nevadí. Můžete si jej pustit na www.youtube.com na kanále
znojmo.tv nebo si
jej můžete načíst
přímo z QR kódu.
zp

Nevýhodnější vstupenky v červnu
Hodláte navštívit Znojemské historické vinobraní? Pak si nezapomeňte koupit včas permanentku!
Výhodou vám bude nižší cena,
než za jakou byste si souhrnnou vstupenku pořídili v září před samotným
vinobraním. Předprodej startuje
1. června a nejvýhodnější permanentky koupíte až do konce měsíce. Permanentky lze koupit přes portál
Ticketpro nebo v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici
ve Znojmě.

Vstupné na pátek a sobotu činí
280 korun, zlevněné vstupné, které je
pro studenty, osoby nad 60 let a pro
podnikatele v uzavřené zóně, je za 230
korun. Zakoupíte-li si permanentku
v červenci a srpnu, připlatíte si deset
korun. Od 1. září vyjde dvoudenní
permanentka na 330 korun, zlevněná
na 280 korun. Děti do 15 let mají
vstup (po prokázání dokladem
o věku) zdarma. V době konání vinobraní lze koupit i vstupenky na jednotlivé dny přímo na místě.
zp
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Centrum sociálních služeb
vzdělává své pracovníky
Pracovníci Centra sociálních služeb ve Znojmě stále pracují na svém
vzdělávání.
V rámci projektu – Vzdělávání pracovníků CSS Znojmo – si zdokonalují
dovednosti a získají nové informace pro
poskytování individuální péče klientům
Centra. Vzdělávání se účastní sociální
pracovníci a pečovatelé z šesti sociálních služeb (domov pro seniory, domov
se zvláštním režimem, pečovatelská
služba, centrum denních služeb, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením).
V rámci projektu získali pracovníci
další znalosti z oblasti individuálního
plánování, poskytování první pomoci,

dále si vyzkoušeli jak správně provádět
stimulační metody. V neposlední řadě
si osvojili i nové dovednosti v oblasti
motivace klienta při řešení jeho obtíží.
V současné době absolvují další vzdělávání z oblasti péče o osoby s onemocněním demence.
Projekt Vzdělávání pracovníků
CSS Znojmo (reg. č. CZ.1.04/3.1.03/
/A7.00043) je financován ze státního
rozpočtu a z Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Centrum
realizuje projekt od 1. září 2013 a vzdělávání provádí akreditované Centrum
dalšího vzdělávání Marlin. Doposud
bylo proškoleno 141 pracovníků
v sociálních službách a sociálních pracovníků.
tz

Poradí, jak pečovat
Znojemské Centrum sociálních
služeb pořádá ve spolupráci s Diakonií
ČCE čtyři pilotní kurzy z projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života.
První dva kurzy (16. 6.) jsou určeny
laickým pečovatelům, další profesionálním pečujícím a poslední seniorům.
Účastníci kurzů získají potřebné rady
a informace k doprovázení, doporučení,
jak mezi sebou komunikovat, jak nést
náročné situace.
Kurzy se konají vždy v úterý v nové
budově Domova pro seniory U Lesíka 11. Podrobnosti a registrace najdete
na www.pecujdoma.cz nebo tel.

739 244 875 a 734 171 231. Kurzy jsou
financovány z Programu implementace
švýcarsko-české spolupráce, pro účastníky jsou zdarma. Diakonie tak navazuje
na podzim 2014, kdy na stejném místě
proběhl program Pečuj doma.
lp
16. 6. Doprovázení vážně
nemocného
(10.30–14.30 teorie),
(14.30–17.30 praxe)
23. 6. Pomáhající profese u lůžka
umírajícího (10.30–14.30)
30. 6. Úkoly životního podvečera
(10.30–12.30)

Mateřská škola oslavila čtyřicítku
Již čtyřicet let vychovává mateřská škola na Pražské ulici nejmenší
občany města.
Na oslavách k výročí zahájení provozu přivítala ředitelka školy Milena
Zachová současné i bývalé zaměstnance
i zástupce zřizovatele místostarostu Jana
Groise a vedoucí školského odboru
Denisu Krátkou. Seznámila je s pedagogickou prací a činnostmi, kterými
v každodenním provozu připravují děti
na vstup do základních škol. Při spo-

lečné prohlídce jednotlivých budov
školního areálu přítomní ocenili, jak se
jedna z největších mateřských škol ve
Znojmě mění. Vynikly opravy, které
financovalo město a které v posledních
čtyřech letech školu zvelebily – zateplení a nová výmalba fasády, vnitřní
úpravy pro zajištění odvětrání šaten,
výměny podlah ve třídách, výmalba,
rekonstrukce přípravných kuchyněk,
elektroinstalace a další i venkovní
úpravy.
lp

I Cestu kolem světa si ve znojemské Sportovní hale užili soutěžící na 2. ročníku ÚSMĚVŮ.
Akcí se snaží Denní stacionář sv. Damiána posilovat sociální začleňování zdravotně znevýhodněných osob a vytváří příležitost k pravidelnému setkávání lidí s postižením i bez něj.
Letošní ročník s tématem Cesta kolem světa provedl hojný počet účastníků napříč různými
státy pomocí několika stanovišť. Na těch si soutěžící vyzkoušeli například manipulaci s japonskými tyčinkami, v Indii hádali různé vůně, zkoušeli slézt horolezeckou stěnu Nepálu nebo
do lasa chytit koně na amerických prériích. Součástí zážitkového dne byl i doprovodný
program a hodnocení výtvarné soutěže studentů střední školy.
Text a foto: lp

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
Seriál služeb, které vám podají
pomocnou ruku
Nový seriál Znojemských LISTŮ –
Sociální služby pomáhají všem –
postupně představí řadu organizací
nabízejících širokou škálu sociálních
služeb pro různé cílové skupiny občanů, kteří potřebují pomoci při řešení
nepříznivých sociálních situací a hledají k tomuto účelu relevatní informace.
„Naším cílem je v rámci seriálu
postupně představovat jednotlivé sociální
služby a poskytnout potřebné kontakty,
na které je možné se obracet. Považujeme
za nutné prohlubovat povědomí občanů
odostupných sociálních službách ve znojemském regionu i v samotném městě
Znojmě a podávat pravidelné a aktuální
informace omožnostech pomoci,“ uvedla Šárka Gambasová, vedoucí odboru
sociálních věcí azdravotnictví Městského
úřadu ve Znojmě.

NEJČASTĚJŠÍ OBLASTI POMOCI
bydlení – pomoc při hledání bydlení, udržení stávajícího bydlení, pomoc při
zlepšování nevyhovujících bytových podmínek
sociální dávky – pomoc při jejich vyřízení
zaměstnání – pomoc při hledání zaměstnání
pomoc při řešení dluhů – oslovení věřitelů, splátkové kalendáře
využití příjmu, nízké příjmy – pomoc účinně nakládat s příjmy
pomoc při prosazování práv a zájmů – pomoc při jednání na úřadech, pomoc
při zpracování úředních dokumentů či jejich porozumění
výchovné poradenství, skryté záškoláctví, školní neúspěšnost dětí, školní
příprava dětí
pomoc při řešení mezilidských vztahů
Sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé
krizové sociální situace, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci překonat,

a která ohrožuje zdravý vývoj dítěte.
Pomoc rodinám zahrnuje dlouhodobou spolupráci pracovníka služby
a rodiny zaměřenou na nácvik a zvládnutí situací ačinností, které rodiče nejsou
schopni v dané situaci zvládat, a které
jsou příčinou problémů v rodině. V rámci terénní služby pracují sociální asistentky s rodinami a dětmi přímo v jejich

domácnostech, kam za nimi dojíždějí.
Rodiny mnohdy netuší, jakým
způsobem řešit jmenované problémy
nebo tyto problémy řeší společensky
nepřijatelným způsobem. Dostávají se
tak do pasti neřešených problémů, ze
které se samy, bez pomoci nedokážou
dostat, a která dlouhodobě ohrožuje
fungování rodiny a má negativní vliv
na vývoj dětí v rodině. Služba pomáhá
rodinám, které usilují o změnu své
životní situace, chtějí jmenované problémy řešit a spolupracovat se službou.
Na Znojemsku poskytuje tuto sociální
službu:
Oblastní charita Znojmo – Rodinný
sociální asistent
Adresa: Dolní Česká 313/1, Znojmo
Telefon: 604 294 189
E-mail:
rodinnyasistent@znojmo.charita.cz
Web: www.znojmo.charita.cz
lc

Školství a sociální služby

ZNOJEMSKÉ LISTY

Mladí lidé se seznámili
s židovskou kulturou
Putovali po židovských památkách,
podívali se do synagogy a na rozlehlý
židovský hřbitov.
Exkurzí do moravského města zakončili
svoji účast v projektu
Židovství v našich
zemích, prostřednictvím
kterého se seznámili s kulturou a náboženstvím
Židů, povídali si o jejich
údělu za 2. světové války,
zhlédli tematické filmy
a zjistili, co se skrývá pod
pojmem židovská otázka.
Cíl výletu Mikulov přitom nebyl vybrán náhodně. Tamní židovská obec
patřila po tři sta let mezi
I Znojemští žáci v Mikulově, kde žila svého času druhá nej- nejvýznamnější a největší
početnější židovská obec v českých zemích. Foto: Archiv školy komunity na Moravě. lp
Žáci druhého stupně Mateřské,
Základní a Praktické školy ve Znojmě
navštívili Mikulov.
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Deváťáci vyrazili na expedici
Žáci deváté třídy ze základní školy
na Pražské ulici vyrazili na týden do
přírody národního parku.
Hledali zaniklé mlýny podél Dyje
nebo zkoumali vliv takzvané železné
opony na zdejší krajinu a život obyvatel.
Zapojili se totiž do nového vzdělávacího
projektu Správy Národního parku Podyjí. „Spojili jsme síly s národním parkem a znojemským muzeem, abychom
nabídli dětem možnost aktivně něco
zkoumat a objevovat,“ objasňuje Jaroslav Najbert, učitel a lektor Ústavu pro

studium totalitních režimů. Oproti běžným vycházkám do přírody měla Expedice Podyjí charakter badatelského
vyučování. Namísto pasivního poslouchání výkladu si žáci samy zkoušely
točit reportáž nebo vytvářely elektronický herbář.
Náměty na výuku v terénu chce
Správa národního parku nabídnout
i dalším školám na Znojemsku, pracovní listy i metodické komentáře uveřejní
na svém webu. Zájem už projevily i další
školy.
lp

Nepromarněte šanci domluvit se
Střední škola nabízí studium
angličtiny a němčiny.
Od letošního školního roku otevřela znojemská střední škola GPOA
v budově na ulici Přemyslovců jednoletý jazykový kurz s denní výukou
angličtiny. Intenzivní výuka probíhá
v příjemné atmosféře pod dohledem
plně kvalifikovaných učitelů. V letošním školním roce měli studenti možnost konzultovat možnosti složení
mezinárodně uznávané zkoušky s britským lektorem školy P.A.R.K. Jamesem
Pagliaro, který objasnil, jak se na zkoušku připravit a jakých chyb se vyvarovat.
Tato spolupráce s certifikačním centrem mezinárodních jazykových zkou-

šek Cambridge JŠ P.A.R.K Brno bude
pokračovat i v příštím školním roce.
Absolventi zmíněného jazykového
kurzu anglického jazyka i německého
jazyka na znojemské střední škole
mohou získat osvědčení o základní znalosti jazyka B1, státní jazykovou zkoušku na úrovni B2, případně mezinárodní
zkoušky Cambridge a v případě německého jazyka mezinárodní zkoušku Goethe – Zertifikat. Pro výběr certifikační
zkoušky slouží pravidelný pre-testing.
Také v příštím školním roce nabízí škola
oba kurzy v angličtině i němčině.
Více informací získáte na stránkách
www.gpoa.cz, Jazykový kurz 2015/16.
lp

I Nejen žáci, ale i učitelé musí občas usednout do lavic. Pedagogové ze Základní školy na
ulici Mládeže ve Znojmě tak učinili, aby mohli využít možnosti moderních výukových metod.
V rámci Výzvy 51 se zapojili do projektu – S ICT ve výuce to umíme! Již od ledna absolvují
učitelé sérii školení a díky nově nabytým vědomostem budou svým žákům do výuky efektivně
zapojovat další moderní technologie. Vše vypukne v září 2015. „V novém školním roce se tak
ve výuce na prvním i na druhém stupni budou využívat nejen Smart tabule a netbooky, ale
také tablety, které pro žáky získala škola díky projektu zdarma,“ uvedla ředitelka školy Romana
Loydová.
Text: lp, foto: Archiv školy

I Práce žáků začala v krajině Podyjí. Výsledky toho, co se v terénu naučili, později prezentovali
v Domě umění před veřejností.
Foto: J. Najbert

Škola otvírá přípravnou třídu
Základní škola na Václavském
náměstí 8 ve Znojmě otvírá ve školním
roce 2015/2016 opět přípravnou třídu.
Zájemci o přijetí se mohou hlásit v prů-

běhu měsíce května–června. Bližší
informace získáte přímo ve školní
budově nebo na tel. 739 389 031,
515 224 758.
lp

Roník

Věk: 7 let
Plemeno: kříženec
Roník je milý a přátelský pes, který má rád společnost lidí. Není vhodný ke
kočkám, psům, ani k jiným domácím zvířatům. Ocení, když bude mít u svého
pána výsadní postavení. Je čistotný, vhodný tedy spíše do byt, ale i domu.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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VZALI SE
Markéta Mátlová (Znojmo)
& Tomáš Kubík (Znojmo)
Barbora Ištvánková (Chvalovice)
&
Martin Fišer (Chvalovice)
Lucie Kratochvílová (Hodonice)
&
Jan Knoflíček (Želetice)
Lenka Hrúzová (Znojmo)
&
Jan Pukl (Mramotice)
Lucie Weissová (Sedlešovice)
&
Jaroslav Kosík (Přímětice)
Irena Maňurová (Nový Petřín)
&
Luboš Sýkora (Nový Petřín)
RUBÍNOVÁ SVATBA:
& Hana a Günter Stagl (Německo)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium
4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V ČERVNU
Pondělí
18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa
17.00–20.00
Čtvrtek
18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota
10.00–18.00
Neděle
10.00–15.00
POZOR! Sledujte webové stránky.
Lázně budou pro veřejnost otevřeny do
19. 6.

Plavání
v Příměcích
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
Pondělí–Pátek
18.00–20.00
Sobota
9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle
9.00–12.00
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota
18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.
INZERCE
Koupíme ornou půdu. Platba při podpisu kupní smlouvy. Cena až 25 Kč/m2.
Telefon 602 223 027.
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Fesvalem vína zažilo Znojmo malé vinobraní
Festival vína VOC Znojmo, který
se konal již posedmé, trhnul návštěvnický rekord.
Na osm tisíc osm set lidí využilo
krásného počasí a se sklenkou vína korzovali historickým centrem Znojma.
Aš, Litvínov, Praha, Jindřichův Hradec,
Třeboň, Mikulov, Frýdek-Místek, Karviná nebo Ostrava – to jsou jen namátkou města, ze kterých návštěvníci na
festival přijeli. Nechyběli ani Slováci,
Rakušani nebo Kanaďani. Posíleny
musely být spoje z Brna.
Jako velmi dobrý nápad se ukázala
letošní novinka roztáhnout festival do
čtyř míst. Lidé si tak užívali vína i kulturního programu nejen na Horním
náměstí, ale také na Obrokové ulici, Slepičím trhu a Václavském náměstí, které
se pro festivalový den změnily na Sauvignonovou ulici, Ryzlinkový trh i Veltlínské náměstí. Město prostě žilo vínem
i hudbou a potkat člověka se skleničkou
vína u Vlkovy věže, rotundy nebo znojemského hradu, nebylo nic výjimečného.
Festival vína VOC Znojmo nabídl
celkem jednapadesát vín VOC odrůd
Sauvignon, Ryzlink rýnský a Veltlínské
zelené. Naprázdno nevyšli ani milovníci

lahodné gastronomie. Speciality
z Pohořelického kapra, připravené předními znojemskými restauracemi, si
nechal ujít málokdo. Aby festival mohl
fungovat tak, jak funguje, neobejde se
bez podpory svých partnerů – Vinařského fondu ČR a města Znojma. „Rád
bych ale poděkoval všem, kteří se na
přípravě a realizaci festivalu podíleli.

I Kompletní fotogalerii z Festivalu vína VOC 2015 naleznete na www.vocznojmo.cz i na
www.facebook.com/vocznojmo.

Dětský den ve Znojmě se přesunul
do parku a hradebního příkopu
Sobota 30. května: 10.00–17.00
hodin.
KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ
Cykloklub Kučera Znojmo
10.00–17.00 (v přilehlé části
Horního parku)
šlapací káry, trojkolky a koloběžky
pro děti, dopravní soutěže a další
Hasičský záchranný sbor
JMK – ÚO Znojmo
10.00–15.00 ukázka současné požární
techniky, akce Hasík
10.30, 12.30 hašení pěnou
Městská policie Znojmo
11.00, 13.00, 15.00 – ukázka lezecké
skupiny
Autodružstvo Znojmo,
Agentura Sluníčko
10.00–17.00 předváděcí jízdy,
malování na obličej, skákací hrad
Divadlo 100opic
11.00, 16.00 pohádkové představení
u altánku
Spinart
nakresli si obrázek „na kole“
STŘEDNÍ PARK
Pikniková zóna
10.00–17.00 zmrzlina, pečivo, nápoje,
možnost zakoupit piknikovou deku
(omezené množství)

Díky nim jsme si všichni užili krásný
slunečný den ve společnosti dobrého
vína, jídla i dobrých lidí. Kdo na festival
do Znojma nezavítal, určitě musí přijet
příští rok,“ zve na další ročník za spolek
VOC Znojmo jeho předseda František
Koudela. Vzpomínkou na rekordní festival bude i propagační video, které je
nyní ve výrobě.
lp, tz

DOLNÍ PARK
HC Orli Znojmo
autogramiáda
Znojmo Knights
autogramiáda, zábavný program pro
děti
Malé pódium – DDM Znojmo
10.00 a 14.00 – vystoupení
tanečních a pohybových kroužků
pohádkové představení
Divadla 100opic
Číslovaná stanoviště s úkoly pro
děti
HRADEBNÍ PŘÍKOP
Městské lesy Znojmo
10.00–17.00 ukázka práce řezbáře,
každou celou hodinu ukázka lovecké
hudby
Fotokoutek, lesnicky zaměřené hry,
tvořivá dílnička, seznámení s prací
lesníka, drobná pozornost pro
nejmenší
Policie ČR
11.00–12.00, 14.00–16.00
– policejní vozidlo, statická ukázka
Chráněné dílny Znojmo
prodej výrobků chráněných dílen
dílnička pro děti – výroba svíček
Turistický oddíl Čtverka
zábavné aktivity pro děti, deskové hry
a další

Do divadla míří Husák
i báječný rozvod
Městské divadlo Znojmo připravilo pro nadcházející předplatitelskou
sezónu 2015/2016 novou nabídkou.
V lákavé programové skladbě se
najdou výborné tituly Jak se Husákovi
zdálo, že je Věra Čáslavská (V. Polívka,
alt. T. Měcháček, t. Matonoha), Vím, že
víš, že vím (S. Stašová, M. Dlouhý), Můj
báječný rozvod (E. Balzerová), Velká
zebra (O. Vetchý..) a další.
Předprodej abonmá bude zahájen
1. 6. v TIC na Obrokové ulici. Dosavadním předplatitelům rezervace jejich
místa do 24. 6. Info na tel. 515 222 552
nebo na www.znojemskabeseda.cz. lp
INZERCE

MASÁŽE
Lubomír Musil
Městské lázně Znojmo
Tel.: 605 154 160,
e-mail: masaze.lubos@seznam.cz
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Kádr Orlů na příš sezónu se formuje, hokejisté
vyrazí za přípravou do Švýcarska
Květen přináší hokejovým příznivcům každoročně především mistrovství světa, většině samotných hráčů
však věstí také začátek neoblíbené letní přípravy. Týdny atletiky, posilovny
afyzické přípravy na nadcházející soutěžní ročník podstupují také hokejisté
Orlů Znojmo. Klub intenzivně pracuje
na složení týmu pro příští sezónu apřivedl několik nových posil.
Pro fanoušky zásadní zprávou je,
že kostra kádru zůstává opět prakticky
nezměněna, a tak se i v dalším ročníku
budou po ledě znojemského zimního
stadionu prohánět známé tváře – Jiří
Beroun, Jan Lattner, Lubomír Štach či
nestárnoucí Peter Pucher. Pokračovat
bude také nejlepší mladý hráč EBEL
loňské sezóny Radek Číp. Potěšující
zprávou je, že se klub dohodl na prodloužení spolupráce s dvěma klíčovými
muži útočných řad, kteří se postarali
o velké množství branek v síti soupeře
– Romanem Tomasem a Ondrejem
Šedivým.
Jediným výrazným odchodem je
přestup Adama Havlíka. Znojemský
odchovanec po vzájemné dohodě s klubem dostal svolení k odchodu

a momentálně si vybírá z několika nabídek ze zahraničních soutěží. V brance
Orlů si dobrými výkony vysloužil nový
kontrakt Patrik Nechvátal, jemuž bude
krýt záda mladý Tomáš Fučík se zkušenostmi z ruské MHL. Do obrany se
z Chomutova vrací další odchovanec
znojemského hokeje Jakub Stehlík, ze
stejného klubu přichází asi nejlepší
obránce ročníku 1994 v Česku Libor
Šulák.
Už tak početnou slovenskou kolonii
v kabině ještě rozšíří Marek Biro, jeden
z nejlepších obránců uplynulého ročníku
slovenské extraligy. „V obraně jsme
v minulé sezóně cítili největší slabiny.
Starší zkušení beci na agresivní EBEL
nejsou úplně to pravé. My se rozhodli jít
cestou mladých obránců,“ řekl sportovní
manažer klubu Rostislav Dočekal.
Aktuální kádr Orlů Znojmo:
Brankáři: Patrik Nechvátal, Tomáš
Fučík.
Obránci: Martin Bača, Marek Biro,
Antonín Bořuta, Martin Nemčík, Jakub
Stehlík, Lubomír Štach, Ondřej Šťáva,
Libor Šulák.
Útočníci: Jindřich Abdul, David Bartoš,

I Hokejisté při autogramiádě na Modelbraní 2015 v areálu DDM.

Jiří Beroun, Štěpán Csamango, Radek
Číp, Ondřej Fiala, Jan Lattner, Patrik
Novák, Peter Pucher, Branislav Rehuš,
Jan Šeda, Ondrej Šedivý, Marek Špaček,
Roman Tomas.
Realizační tým:
Hlavní trenér: Jiří Režnar
Asistenti trenéra: Rostislav Dočekal
a Miroslav Vybíral
Trenér brankářů a vedoucí mužstva: Petr
Hrachovina
Sportovní manažer: Rostislav Dočekal.

Foto: Archiv HC Orli

Hokejisté potěšili zájemce o podpisy
na Modelbraní
Již tradičně se jako každým rokem
znojemští hokejisté zúčastnili Modelbraní, které ve svém areálu uspořádal v sobotu 16. května Dům dětí a mládeže
Znojmo. V rámci bohatého doprovodného programu se dětem idalším fanouškům podepisovali Peter Pucher, Jan
Lattner, Jakub Stehlík aMarek Špaček. Za
pěkného počasí mohli návštěvníci kromě
podpisů hráčů a fotografií získat hráčské
kartičky EBEL iklubové podpisové karty.
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel. 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: červen,
září po–ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka v 16.00), červenec,
srpen 9.00–18.00.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
červen, září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00,
červenec, srpen 9.00–12.30, 13.00–18.00.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září út–ne 9.00–17.00
za příznivých klimatických podmínek!
Aktuální situace na tel. 515 222 311.
NOVINKA: 2x 10 osob v prohlídce za
hodinu.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211,
fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen–září denně 9.00–11.30,
12.00–17.00 Stálé expozice: Živá
a neživá příroda Znojemska, Černé
řemeslo, Sbírka orientálních zbraní.
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. Stálé expozice:
Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české,
J. T. Fischer Medailérská tvorba.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno
po domluvě květen–září.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu,
tel. 604 891 875,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno:
30. května–27. září po–ne 9.00–17.00.
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MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: červen út–ne 9.00–17.00,
červenec–srpen denně 9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: červen po–pá 8.00–18.00,
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00.
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:
květen–září po–ne 9.00–16.00,
Jižní přístupová cesta po–čt,
ne 9.00–21.00, pá, so 9.00–23.00.
INFORMAČNÍ CENTRUM
VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul.,
tel. 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno:
květen–září po–čt 10.00–18.00,
pá–so 9.00–19.00, ne 9.00–15.00
včetně svátků.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
služeb a informací v ČR
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135,
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Otevřeno: červen so, ne
a svátky 9.00–19.00,
červenec–srpen denně 9.00–19.00.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz. Oddělení pro
dospělé a pro děti, studovna, čítárna,
internet, knihovna rakouské literatury.
STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
studovna po–pá 12.30–18.30,
knihovna út–pá 8.30–18.30.
Nahlášení návštěvy nejméně den
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz

Předprodej v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici, tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z abonentních
představení jsou vždy v prodeji.

21. 6.–15. 7. MIMONI
Mimořádná předpremiéra 20. a 21. 6.!
Nejvtipnější animák roku. USA.
Dabing.

28.–29. 5. ONDRÁŠ A JURÁŠ
Kdo by neznal legendárního zbojníka
Ondráše? Předplatné ZŠ2.
2. 6. PETR NÁROŽNÝ VZPOMÍNÁ
A VYPRÁVÍ
Vzpomínky a vyprávění herce
s nezaměnitelným humorem. 19.00.

VÝSTAVY
3. 4.–27. 6. G. M. MONSORNO
(1768–1836) – Znojemsko
v 1. třetině 19. století
Dům umění – unikátní výstava
prezentuje kresby vzniklé
za Monsornova pobytu
na Znojemsku.
4. 6. TANEČNÍ AKADEMIE
S ROZLOUČENÍM PRO ŠKOLÁKY
Pronájem. 15.30.
8.–12. 6. PŘÍHODY
VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Dobrodružství čmeláků Brumly
a Čmeldy. Předplatné ZŠ,
8. 6. 14.00 – představení mimo
předplatné!
12. 6. TANEČNÍ VEČER M@M STUDIA
III. ročník – závěrečné vystoupení dětí
Tanečního a pohybového studia M@M
a jeho hostů pod záštitou
města Znojma. Pronájem. 18.00.

6. 5.–26. 6. FOR EACH OTHER
Městská knihovna – díla malířky Anity
Windhager.

KONCERTY
5. 6. MANDRAGE
Zahrada za SVŠE – koncert. 19.00.
6. 6. FEMI TEMOWO
Hotel Prestige – koncert vynikajícího
britského kytaristy
s hosty Petrem Dvorským (kontrabas)
a Kamilem Slezákem (bubny). 19.00.

15.–18. 6. VEČER S DIVADLEM
15. a 18. 6. Herecký obor
při ZUŠ Znojmo, 16. a 17. 6.
Taneční obor při ZUŠ Znojmo.
Pronájem, vždy od 18.00.
19. 6. POTMĚ: MARIO BIHÁRI
A PŘÁTELÉ
Benefiční koncert. Pronájem. 18.30.

16. 5. B-JAM, DURMAN DURMAN
Dům Na věčnosti – blues
a rock’punk’roll ze Znojma. 20.00.

22. 6. VEČER S DIVADLEM
Herecký obor při ZUŠ Znojmo.
Pronájem. 18.00.

19. 6. MÁRIO BIHÁRI A HOSTÉ
Městské divadlo – benefiční koncert
POTMĚ. 18.30.

24. 6. ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
a DANCE IS MY LIFE
Závěrečné taneční představení
ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou.
Pronájem. 11.00 a 17.00.
26. 6. PROMOCE ABSOLVENTŮ
SVŠE Znojmo s. r. o.
Pronájem. 11.00, 13.00, 15.00.

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

DALŠÍ
29. 5. NOC KOSTELŮ
V 18.00 hod. se otevřou k prohlídce
i jindy nepřístupné prostory
znojemských kostelů a některé se
připojí doprovodným programem.
Od 18.00 do 22.00 hod. bude
v kostelech v centru města připraven
program pro děti s názvem
Po stopách znojemských mnichů.
Více na www.nockostelu.cz.
30. 5. CORNŠTEJN ŽIJE!
Zřícenina hradu Cornštejn – zahájení
sezony s programem od 9.00 do 17.00
hodin.

Společnost
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5. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Památník P. Diviše v Příměticích.
9.00–18.00. Více na str. 15.

7. 6. JIŘÍ HAMZA a jeho hosté
Vysokoškolský klub Harvart
(Václavské nám.) – beseda o českém
biatlonovém zázraku. 19.30.

6. 6. PROŽITKOVÝ DEN S JÓGOU
RC Maceška (areál MŠ Pražská ul.) –
celodenní akce. 9.00–18.00.
Přihláška a info tel. 723 454 091,
602 514 052.

8. 6. ODHALENÍ DESKY
JUDR. VILÉMA VELEBY
Na budově sokolovny v den 145. výročí
narození. Pořádá TJ Sokol. 15.30.

6. 6. TURNAJ V PÈTANQUE
Jubilejní park – přátelský turnaj pro
malé i velké. 13.00.

8. 6. ZDRAVOTNICKÉ SOUTĚŽE
Areál DDM – první ročník soutěže pro
děti ze základních škol.

7. 6. ŠITÍ INDIÁNSKÝCH MOKASÍN
RC Maceška (areál MŠ Pražská ul.) –
šití indiánských mokasín z jelenice
pro děti i dospělé s Luckou Čapkovou.
10.00–14.00.
Přihláška a info na tel. 723 454 091.

15. 6. JAN ŠŤASTNÝ
Vysokoškolský klub Harvart
(Václavské nám.) – beseda s oblíbeným
hercem. 19.30.

7. 6. TOMÁŠ PFEIFFER
Agrodům – přednáška biotronika.
17.00.

17. 6. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dílna sv. Kláry (Mikulášské nám. 12)
– součástí bude ve 14.30
beseda s psychologem Markem
Čapounem. 13.00–17.00.

Zalistujte si Dračí polévkou
i s Bernade ou
Posledním scénickým čtením
v letošní sezoně budou v neděli 14. 6.
v sále Znojemské Besedy dvě knihy.
Lukáš Hejlík společně s hereckými kolegy zahraje nejprve pro děti od 15.00

knihu Dračí polévka autorky Aleny Ježkové a poté od 20.00 hodin pro dospělejší publikum knihu Kde se touláš,
Bernadetto! Marie Semple. Upozorňujeme na změny v obvyklých časech! lp
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NENECHTE SI UJÍT
I DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výpravy po stopách muže, co předběhl dobu
K letošnímu výročí 250 let od úmrtí Prokopa Diviše připravilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě pro veřejnost sérii aktivit s tématem života katolického kněze a vynálezce. V pátek 5. 6. bude zdarma zpřístupněn
Památník Prokopa Diviše v Příměticích (9.00–18.00), pro žáky základních
a mateřských škol je připraveno Bleskobraní (8.30–11.30) a otevřen bude
i chrám sv. Markéty (mše svatá v 18.00 hod.). Ve stejném dni je zorganizována také výprava za Prokopem Divišem – vzpomínková odpolední vyjížďka starým retro autobusem po znojemských stopách vynálezce, který
předběhl dobu. Aktuální info na www.znojmuz.cz.
lp

I PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
Procházky za veltlínem
Sdružení znojemských vinařů pořádá VI. ročník dvoudenního putování
za znojemským veltlínem vinicemi a sklepními uličkami Znojemska.
V pátek 5. 6. budou na návštěvníky čekat vinařské obce Jaroslavice, Přímětice, Kuchařovice a Havraníky. Druhý den pak Hostěradice, Horní Dunajovice a Kojetice na Moravě. Začátek je vždy ve 13.00 hodin, přeprava
je zajištěna autobusem. Info na přihlášky na tel. 721 520 856. Více na
www.szv.estranky.cz.
lp

I HRAD
Svatba aneb Jak šel čas
Návštěvníci znojemského hradu se mohou těšit na výstavu – Svatba aneb
Jak šel čas. K vidění budou nejen dobové modely svatebních šatů a různé
svatební doplňky, návštěvník se také seznámí s krásou svatební tabule
i významem některých svatebních zvyků. Výstava bude k vidění od 10. 6.
do 6. 9.
lp

I VÝLET

Koncert v divadle bude potmě
Zaposlouchat se do nevšedního
hudebního vystoupení potmě, stejně
tak, jak jej vnímají nevidomí, budete
moci ve znojemském divadle.
Na podporu nevidomých a slabozrakých na pódiu zahraje Mário Bihári
a jeho přátelé. Benefiční koncert Potmě
začne v městském divadle v pátek 19. 6.
v 18.30 hodin a výtěžek z něho bude

věnován znojemskému TyfloCentru,
neziskové organizaci, která pomáhá
a podporuje zrakově postižené.
Benefiční koncert pořádá TyfloCentrum Brno ve spolupráci se Znojemskou Besedou a městem Znojmem.
Vstupné (250, pro ZTP a ZTP/P 150)
lze zakoupit v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici.
lp

Zahrajte si na ulici na piano
Od konce května až do vinobraní
bude stát u obchodního domu na
Masarykově náměstí piano.
Jen tak pro radost si na ně bude
moci zahrát každý kolemjdoucí. Znojmo se tak připojilo k městům, kde piana na veřejných prostranstvích již
stojí. Iniciátorem akce Piana na ulici
je Ondřej Kobza, který originální aktivitou oživuje zcela spontánně veřejný
prostor. Znojemští organizátoři hle-

dají nadšence, kteří by se chtěli stát
součástí piano týmu, o piano se starat
a žít s ním více, než ostatní občané.
Zájemci se mohou informovat na tel.
604 997 998. „Přes den bude piano
přístupné široké veřejnosti. Na noc ho
budeme zamykat, abychom nikoho
nerušili. Věříme, že piano přinese do
Znojma hudební tóny a radost,“ říká
za znojemský organizátorský tým
Jakub Krainer.
lp

Namalujte si hrnek v Maříži
Rodinné centrum Maceška naplánovalo pro zájemce na 13. 6. výlet do
keramické dílny v Maříži u Slavonic. Tamní mnohobarevná keramika je
proslavena po celém Česku a možnost namalovat si vlastnoručně hrnek,
misku nebo talíř je lákavým soustem pro každého kreativce. Kdo bude
mít zájem, může využít i novinky – tisku na tričko. Výlet autobusem začne
srazem na nádraží ve Znojmě v 9.30 a skončí návratem asi v 18.00 hodin.
Kapacita je omezena a tak doporučujeme rezervaci. A nezapomeňte si
vzít s sebou dobrou náladu i svačinu na piknik na louce!
lp

I KONCERT
Dyk veze do kláštera Desku
Do louckého kláštera se po dvouleté pauze vrací charismatický
špičkový zpěvák Vojtěch Dyk.
V doprovodu B-Side Bandu představí 26. 6. nové album Deska.
Vstupenky jsou v prodeji v TIC
na Obrokové ulici.
lp

I VÝSTAVU
Rakouská umělkyně s jemnými valéry
V galerii Domu porozumění na Slepičím trhu vystavuje do 26. 6. rakouská
výtvarnice Anita Winthager. Svá díla přivezla do Znojma v rámci Dnů partnerských měst. Velkoryse pojaté obrazy doplnila o své grafiky.
lp
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Stovky běžců zápolily s Karolinkami

V Karolininých sadech proběhl už
9. ročník okresního kola Karolinka
kap(ut)u aneb Běhu do vrchu.

Závodu
se
zúčastnilo jedenáct
základních škol
včetně gymnázií
a mateřská škola
Dělnická. „Celkový
počet závodníků
předčil veškerá
očekávání. Na start
se postavilo 371
dětí! Nádherné
počasí doplnilo
skvělou atmosféru,“ uvedla Tamara
Bulantová
ze
Základní
školy
Václavské náměstí,
která akci skvěle
zorganizovala.
Každý závodník si po zdolání
náročného kopce doplnil kalorie koláčkem a osvěžil se čajem.
Vítězové si odnesli medaili,

diplom a spoustu nádherných věcných
cen, od několika vstřícných sponzorů.
„Děkujeme všem a těšíme se na jubilejní 10. ročník v roce 2016,“ dodala
Tamara Bulantová.
Výsledky
MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. místo: Ondřej Šigut, Anežka Rybníčková (Dělnická)
2. místo: Šimon Vojtěch, Tereza Koprová (Dělnická)
3. místo: Samuel Dzurňák (Václavské
nám.), Natálie Toiflová (Dělnická)
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1.–3. třída
1. místo: Vojtěch Koukal, Nella Smejkal (nám. Republiky)
2. místo: Tomáš Jelínek (Pražská),
Kamila Poláková (Dobšice)
3. místo: Matyáš Bernát (Dobšice),
Charlotta Hortová (Jubil. park)

4.–5. třída
1. místo: Pavel Bartůněk, (Slovenská ),
Erika Kourková (Mládeže)
2. místo: Václav Bajka (Mládeže), Vendula Zoufalá (Dobšice)
3. místo: Adam Ryška (Mládeže),
Natálie Tondlová (Kravsko)
6.–7. třída
1. místo: Robert Kubín (Pražská), Radka Coufalová (GPOA)
2. místo: Antonín Buchta, Aneta
Trochtová (Prosiměřice)
3. místo: Jiří Stehlík (Václavské nám.),
Miriam Střihavková (GPOA)
8.–9. třída
1. místo: Matouš Illek, Julie Střihavková (GPOA)
2. místo: Jakub Jaroš (nám. Republiky),
Andrea Fialová (Kravsko)
3. místo: Petr Kamp (Prosiměřice),
Kateřina Pacíková (Pražská)
(rzl)

Do Znojma přijedou fotbalové hvězdy Běžecký pohár dospěl do ﬁnále
Na jedné straně Pavel Kuka,
Tomáš Řepka či Petr Švancara, na druhé Todor Yonov, Marek Heinz a Milan
Pacanda. To bude fotbalové utkání
hvězd proti výběru Todora Yonova,
které se uskuteční v neděli 7. června
na Městském stadionu ve Znojmě pod
záštitou starosty města.
Todor Yonov byl dlouholetým kapitánem fotbalistů 1. SC Znojmo a dovedl
je k postupu z MSFL do druhé ligy
a posléze i do nejvyšší soutěže. V zimě
Yonov ukončil svoji kariéru ve znojemském dresu a klub se rozhodl uspořádat
jako rozlučku s ním benefiční zápas proti

výběru hvězd českého fotbalu. Vedle
výše zmíněných internacionálů přislíbili
účast také například Radek Slončík,
Marek Trval či Richard Jukl. Z nedávných znojemských hráčů nastoupí
v týmu Yonova například Petr Drobisz,
Jan Mudra, Josef Hnaníček, Gregor
Kováč či Nenad Pleš.
Program na znojemském stadionu
začne v neděli 7. června v 13 hod. Připravené budou atrakce pro děti a také
vystoupení kroužků z DDM. Výkop
samotného zápasu pak bude v 15.00
hod. a řídit jej budou prvoligoví sudí
Zelinka, Dobrovolný a Hájek.
(rzl)

Seriál přespolních běhů, Znojemský běžecký pohár dospěl do finále
závodem O pohár starosty města
Znojma, který se konal Pod Obří hlavou.
Na start se postavilo 34 dospělých
běžců a běžkyň a 46 závodníků v dětských kategoriích. V absolutním pořadí mezi muži zvítězil Vojtěch Čabala
před Lukášem Souralem a Zbyňkem
Štýbnarem. Mezi ženami vyhrála
Kateřina Doubková, druhá byla
Michaela Navrkalová a třetí Nikola
Navrkalová. V dětských kategoriích

zvítězili Alan Koschuch a Kateřina
Špačková mezi předškoláky, Michal
Smolka a Anna Jašková v mladších
žácích. Starším žákům kralovali Štěpán Blažek a Eliška Břínková, v kategorii dorostu byli nejlepší Michal
Musil a Hana Vydrová.
Pohár pro vítěze celého desetidílného seriálu si odnesli Vojtěch Čabala
a Kateřina Doubková, kteří dokázali
zvítězit i v závěrečném finále Pod Obří
hlavou. Ceny nejúspěšnějším předával
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
(eks)

Úspěch ﬂorbalových juniorů
ocenil také místostarosta
Juniorští florbalisté TJ Znojmo
Laufen CZ zaznamenali historický
sportovní úspěch. Podařilo se jim ve
skoro zaplněné sportovní hale ve
Znojmě zakončit svou sezonu fantastickým postupem do extraligy!
Klíčový zápas zahájil symbolickým
vhozením úvodního buly místostarosta
města Znojma Jan Grois. Hned od úvodu se strhla neuvěřitelná bitva mezi znojemským juniorským týmem a Havíři
z Kutné Hory. Na tři sta nadšených
a povzbuzujících diváků vidělo vynikající bojovné florbalové utkání v podá-

ní obou týmů, které nakonec skončilo
šťastně pro domácí.
Místostarosta Jan Grois následně
přivítal vítězný tým juniorských florbalistů na radnici. Pozvání přijal také
trenér juniorů Jan Šťastník a předseda
florbalového oddílu Bedřich Daberger.
Společně pak debatovali nejen o florbalu a sportu, ale i o budoucí sezoně
a přípravě na ni. Debatovali také o možnostech města, jak klubu a mládeži
pomoci. Do nové, tentokrát extraligové
sezony, popřál pan místostarosta všem
hodně štěstí.
(zp)
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