
Setkání se starostou 
v městských částech

Starosta Znojma Jan Grois se 
16. až 18. května podruhé setká s ob-
čany příměstských částí.

Na předchozích setkáních v minu-
lých týdnech se lidé ptali nejen starosty, 
ale i zástupců několika odborů městské-
ho úřadu, kteří jim odpovídali na jejich 
dotazy a vysvětlili stav věcí nebo postup 
při řešení problémů. Nyní se starosta 
do všech městských částí vrací. „Chci 
dát zpětnou vazbu občanům, co se po-
vedlo, co se nepovedlo nebo na co jsme 
krátcí,“ říká.  Více na str. 2.

 Projekt vinné galerie a kavárny zbourá nevhodné zdivo a otevře tak nový pohled na nádherné historické panoráma města. 

 Ilustrační foto.   Izzy Cooper
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ZÁPISY 
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis do mateřských škol 
zřizovaných městem Znojmem 

bude 10. května 2018.

Od 1. května začínají ve Znojmě 
oblíbené Májové slavnosti. 

Zprostředkují vám mnoho pří-
jemných zážitků spojených s  jarem, 
hudbou nejen cimbálovou, zábavou 
pro děti i dospělé, designem, ale i vůní 
vína, jídla a pohody typické pro krás-
nou Moravu. Program najdete ve spe-
ciálu uvnitř LISTŮ. lp

Nejkrásnější máj 
bude ve Znojmě

Od příštího léta ožije další část 
areálu pivovaru vinnou galerií.

Atraktivní degustační galerii vín 
znojemského regionu a kavárnu s vi-
nárnou s výhledem na kostel sv. Miku-
láše zde chce vybudovat nový investor – 
společnost Vinotrh, která je dceřinou 
společností skupiny LAHOFER. Část 
areálu, zahrnující především bývalou 
strojovnu a kotelnu, získala společnost 
Vinotrh od  města Znojma do  pro-
nájmu ve veřejné soutěži. I tentokrát 
jde o formu dlouhodobého pronájmu 

Do areálu pivovaru vstoupí víno

s podmínkou zrekonstruovat budovy 
na vlastní náklady. „Jedná se o  jedi-
nou smysluplnou formu rozvoje areálu, 
neboť jeho kompletní rekonstrukce je 
vyčíslena na stovky milionů korun a tak 
velkou investici město není schopno 
samo financovat,“ uvedl starosta Jan 
Grois. Autorem projektu je brněnská 
architektonická kancelář Ondřeje Chy-
bíka a Michala Kryštofa. Jejich český 
národní pavilon pro EXPO v Miláně 
byl oceněn mezinárodní porotou bron-
zovou medailí za architekturu.

„Hlavním lákadlem bude vinná 
galerie, ve které návštěvníci budou mít 
možnost denně ochutnat až stovku 
nejlepších vín výhradně ze Znojem-
ska. Výběr vín se v průběhu roku bude 
částečně měnit, chceme totiž reflek-
tovat sezonní trendy v pití vína. Tak 
například v létě se budeme soustředit 
na růžová vína, na podzim na mladá 
vína a v zimě na červená,“ přiblížil 
koncept vinné galerie marketingový ře-
ditel skupiny LAHOFER Daniel Smola.
 Pokračování na str. 3. 

Vloni otevřená nová expozice 
v areálu pivovaru získá stotisícovou 
odměnu od kraje.

Expozice pivovarnictví, jejíž vlast-
níkem je město Znojmo, se stala v ka-
tegorii necírkevních staveb vítězem 
soutěže o nejlépe opravenou kulturní 

Vítězná expozice získala 100 000 korun
památku JmK za rok 2017. Odměnou 
jí bude 100 000 korun. V kategorii 
velké cirkevní stavby se na prvním 
místě umístila fara ve Vranově nad 
Dyjí. Z drobných staveb získala nejví-
ce hlasů boží muka v Horních Kouni-
cích a z děl výtvarného umění varha-

ny v loretánské kapli při minoritském 
klášteře sv.  Janů v  Brně. Soutěž se 
konala po  jedenácté a  formou SMS 
do ní bylo zasláno 6 408 hlasů. Slav-
nostní vyhlášení spolu s předáním 
ocenění vítězům je naplánováno  
na květen.  lp



AKTUÁLNÍ SEZNAM VOLNÝCH BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR

ident.
domu

číslo
bytu

ulice, 
č. or.

číslo
popisné

dispozice 
bytu

výměra 
bytu (m2)

nadzemní
podlaží Cena dle ZP

ID 24 1600/5 Pražská 17 1600 1+1 41,7 2. NP 325 807,00 Kč

ID 171 2361/9 Smetanova 14 2361 2+1 50,7 3. NP 616 257,00 Kč

ID 174
2364/2 Smetanova 20 2364 2+1 47,7 1. NP 578 912,00 Kč

2364/9 Smetanova 20 2364 2+1 49,2 3. NP 603 920,00 Kč

ID 175 2359/9 Smetanova 32 2359 2+1 55,2 3. NP 649 464,00 Kč

ID 180 3203/9 Pražská 63e 3203 1+1 42,8 5. NP 532 376,00 Kč

ID 196 2548/2 Gagarinova 21 2548 1+1 31,3 2. NP 298 185,00 Kč
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UCTÍ PAMÁTKU PADLÝCH
Ve  Znojmě se uskuteční pietní 
shromáždění u příležitosti stát-
ního svátku 8. května. Zástupci 
města, různých spolků a sdružení 
i občané si památku padlých při-
pomenou v úterý 8. května v 9.00 
na městském hřbitově. Poté položí 
květiny také u sochy rudoarmějce 
na Mariánské náměstí. 

PRACOVIŠTĚ OBČANSKÝCH
PRŮKAZŮ A PASŮ 
SE NA JEDEN DEN UZAVŘE
Ve čtvrtek 26. dubna bude po celý 
den uzavřeno z důvodu školení 
všech pracovníků pracoviště ob-
čanských průkazů a pasů, které 
sídlí na ulici Pražská 59. Důvodem 
je školení všech pracovníků tohoto 
oddělení. Omezení se týká pouze 
přepážek, kde se vyřizují občanské 
průkazy a pasy. 

STRÁŽNÍCI CHYSTAJÍ
PAST NA ZLODĚJE
Městská policie Znojmo pokraču-
je ve forenzním značení jízdních 
kol i invalidních vozíků, a to za po-
mocí syntetické DNA. Forenzní 
značení trvá 20 minut, proto je 
třeba si konkrétní termín značení 
dostatečně dopředu rezervovat 
na telefonním čísle: 515 225 555 
či osobně na služebně Městské 
policie Znojmo se sídlem na ulici 
Jana Palacha 2. Značení je pro 
osoby starší 15 let a  je zdarma 
díky finanční spoluúčasti Mini-
sterstva vnitra a města Znojma. 

Aktuální termíny 
 29. 4. 8.00–18.00
 2. 5. 8.00–18.30 
 3. 5. 16.00–18.30 
 8. 5. 8.00–18.30 
 10. 5. 8.00–18.30 
 2. 5. 8.00–11.30 
 15. 5. 16.00–18.30

STAVBA OBCHVATU UZAVŘE
NEJEN ULICI K SUCHOPÁDU
Od  21. května do  22. červen-
ce bude zcela uzavřena ulice 
K  Suchopádu v  Př íměticích, 
a  to ve  směru na  Kuchařovice. 
Od 23. července do 28. října je 
zde naplánovaná uzavírka čás-
tečná. V Příměticích se nyní pra-
cuje v ul. Na Návsi a Vranovská. 
Úplná uzavírka ul. Na Návsi po-
trvá do  20.  května, poté bude 
pokračovat částečná uzavírka až 
do 22. července. Než se uzavře ul. 
K Suchopádu, bude ul. Na Návsi 
průjezdná. Práce na mostku tu ale 
budou pokračovat a na ul. Vranov-
ská tak bude platit do 22. července 
úplná uzavírka.

Město Znojmo nabízí občanům 
svých městských částí možnost získat 
zdarma sběrné nádoby na  malou 
separaci odpadu, tedy žlutou nádobu 
na plast a modrou na papír. 

Pro každou městskou část je sta-
noveno, kdy a kde si zájemci nádoby 
vyzvednou. Distribuce nádob začala 
v Konicích a Popicích a pokračovat 
bude do 24. května (dle tabulky). Zá-
jemci o nádobu na plast a papír (pří-
padně pouze o jednu z těchto nádob) 
se dostaví na  stanovené místo, kde 
budou v daný čas nádoby přistaveny 
a rovnou i vydávány. Každý s sebou 
musí mít občanský průkaz pro ověření 
bydliště a pro vyplnění dodacího listu 
na bezplatné zapůjčení sběrné nádoby. 
Na jednu adresu bude přidělena vždy 
jedna nádoba od druhu.

Zapůjčení nádoby je bezplatné 
a stejně tak občanům nevznikají žád-
né další náklady na svoz tříděného 
odpadu.  pm

Obyvatelé městských částí budou třídit 
plast a papír do vlastních nádob

Duben

26. Derflice (u KD) 16.00–16.30, Načeratice u servisu 16.45–17.15, 
Načeratice u kostela 17.30–18.00

27. Kasárna (u KD) 16.00–16.45, Mramotice u úřadovny 17.00–17.30, 
Mramotice u školy 17.45–18.15

Květen

3. Oblekovice kasino 16.00–16.45, Oblekovice II 17.00–17.45, Oblekovice 
Nesachleby 18.00–18.30

4. Přímětice točna u hřbitova 16.00–16.30, Přímětice pod restaurací 
Polehňa 16.45–17.15, Přímětice za OD Hruška 17.30–18.00

10. Hradiště za sýpkou 16.00–17.00

11. Popice 16.00–16.45, Konice 17.00–17.45

15. Načeratice u servisu 16.00–16.30, Načeratice u kostela 16.45–17.15, 
Derflice 17.30–18.00

17. Mramotice u úřadovny 16.00–16.40, 
Mramotice u školy 17.00–17.30, Kasárna 17.45–18.15

18. Nesachleby 16.00–16.45, Oblekovice kasino 17.00–17.45, Oblekovice II 
18.00–18.30

22. Přímětice točna u hřbitova 16.00–16.30, Přímětice za OD Hruška  
16.45–17.15, Přímětice pod restaurací Polehňa 17.30–18.00

24. Hradiště za sýpkou 16.00–17.00 

Vedle probíhajícího prodeje 
městských bytů stávajícím nájem-
cům nabízí město v rámci KLÍČE 2018 
k prodeji další volné byty. 

O koupi těchto bytů se může ucházet 
každý, kdo podá nabídku do nabídkové-
ho řízení, které podléhá nově schváleným 
Pravidlům. Jednotlivé byty a nebytové 
prostory budou postupně nabízeny v na-
bídkovém řízení zveřejněném na úřední 
desce Městského úřadu Znojmo (také 
na www.znojmocity.cz – Městský úřad – 
Úřední deska – Dokumenty odboru 
majetkového).  Případné dotazy zodpoví 
Anna Zoufalá, odbor majetkový, Obro-
ková 10, tel. 515 216 325. pm

Znojmo nabízí k prodeji další byty

Během minulých týdnů se staros-
ta Jan Grois setkal s  lidmi ve všech 
městských částech. Nyní plánuje dal-
ší setkání 16.–18. května.

„Nejčastěji jsme probírali stav sil-
nic a chodníků, bezpečnost chodců 
nebo investice do kulturních domů,“ 
shrnuje setkání starosta. Právě rekon-
strukce průtahů obcí totiž tíží většinu 
lidí, je ale zároveň věcí komplikova-
nou, neboť silnice jsou ve vlastnictví 
kraje. „Jedním z mých prvních úkolů je 
schůzka s ředitelem SÚS JMK Zdeňkem 
Komůrkou a náměstkem pro dopravu 

Setkání se starostou v městských částech
Romanem Hanákem. Budu od nich 
chtít slyšet, jak je naplánována rekon-
strukce našich průtahů,“ říká starosta.

Často zmiňovaným podnětem 
bylo i měření rychlosti v obcích a s tím 
související zajištění bezpečnosti chod-
ců. „S dopravní policií již konzultuje-
me možnost měření rychlosti strážníky 
Městské policie, neboť se jedná asi 
o jediný efektivní způsob, jak ukáznit 
neukázněné řidiče,“ vysvětluje staros-
ta, který nyní míří na další, v pořadí 
druhé, setkání s občany příměstských 
částí.  pm

HARMONOGRAM SETKÁNÍ 
SE STAROSTOU

Středa 16. 5. 
16.00 Kasárna, 17.30 Mramotice,

19.00 Přímětice

Čtvrtek 17. 5.
16.00 Hradiště, 17.30 Konice, 

19.00 Popice

Pátek 18. 5.
16.00 Oblekovice, 17.30 Derflice, 

19.00 Načeratice
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ADOPCE STROMŮ V KOLONCE
V rámci revitalizace parku v Ko-
lonce město opět nabídlo stromy 
k adopci, a to 36 stromů z nové 
výsadby a 6 stromů již vysazených. 
Registrovaní za symbolickou část-
ku 1000 korun obdrží certifikát 
o adopci, peníze poputují na po-
řízení nových stromů, popřípadě 
na péči o ně. Dárci se do samotné 
výsadby mohou zapojit v sobotu 
12. května, kdy proběhne i adopce 
stromů. O podrobnostech kontak-
tuje dárce koordinátorka projektu 
Zdravého města Znojma, který 
adopci zaštiťuje.

OMLUVA
Omlouváme se oceněné pedagož-
ce Marcele Přibylové. V minulém 
vydání jsme omylem nesprávně 
uvedli školu, ve  které pracuje. 
Správně patří Základní škola Praž-
ská ve Znojmě.

INFORMACI O ČIŠTĚNÍ ULIC
NAJDETE VE VAŠEM MAILU
Pro lepší přehled o  čistění ulic 
ve Znojmě byla spuštěna webová 
aplikace, která zobrazuje nejbližší 
termíny blokového čištění ve měs-
tě. Aplikace současně umožňu-
je zasílat na e-mail upozornění 
na blížící se termíny čištění. Uži-
vatel si vybere, které ulice potře-
buje hlídat, a vloží e-mail, na který 
chce posílat upozornění. Používání 
aplikace je bezplatné a najdete ji 
na http://blokovecisteniznojmo.cz.  
Řidiči se tak například dozví 
v předstihu, kde není vhodné za-
parkovat.

TELEVIZE NA NOVÉ
TRASE ZNOJMA
Novou prohlídkovou trasu měs-
ta Znojma – Hradební opevně-
ní s  průvodcem – představila 
ve svém ranním vysílání televize. 
Slavnostní otevření v přímém pře-
nosu ze Znojma mohli vidět diváci 
11. dubna ve Snídani s Novou.

PRVNÍ TŘÍDY JSOU PLNÉ
K zápisu pro školní rok 2018/2019 
do 1. tříd základních škol přišlo 
478 dětí. V září by povinnou školní 
docházku mělo zahájit 435 dětí 
ve  20  třídách. Tradičně nejvíce 
dětí (116) bylo u  zápisu na  ZŠ 
JUDr. Josefa Mareše, z toho 10 dětí 
nastoupí na odloučené pracoviště 
v  Konicích.  Na  ZŠ Mládeže se 
zapsalo 81 dětí a 77 dětí na ZŠ Pro-
kopa Diviše v Příměticích. Přibližně 
30 dětí se k zápisům nedostavilo. 
Jejich zákonné zástupce bude od-
bor školství, kultury a památkové 
péče kontaktovat dopisem.

STALO SE

Chodci i cyklisté projdou bezpeč-
ně staveništěm obchvatu. 

Ředitelství silnic a dálnic vyslyšelo 
podnět starosty Znojma a dopravní 
policie a nechá na stavbě obchvatu vy-
budovat speciální průchod pro chodce 
a cyklisty. A to ve chvíli, kdy se z dů-
vodu výstavby mostu úplně uzavře 
Přímětická, respektive Hlavní ulice.

Chodci a cyklisté projdou staveništěm bezpečně
„Jsem velice rád a vážím si toho, 

že nám Ředitelství silnic a dálnic vyšlo 
vstříc a umožnilo vybudování spe-
ciálního průchodu. Pro Přímětické 
to bude jistě velká úleva, i když auta 
pořád budou muset jet po objížďce. 
Na druhou stranu jsme rovněž na kaž-
dém kontrolním dni ujišťováni, že 
práce pokračují podle harmonogra-

mu, takže bychom neměli být svědky 
žádných skluzů a natahování uzavírek, 
jako tomu bývá u jiných staveb,“ říká 
starosta Znojma Jan Grois.

Speciální průchod pro chodce 
a cyklisty bude přímo pod budovaným 
mostem na Přímětické ulici uprostřed 
silnice. „Průchod bude mít normova-
nou šířku 1,5 metrů, bude 35 metrů 
dlouhý, s pevným povrchem a navíc 
osvětlený – to vše kvůli bezpečnosti 
procházejících chodců a projíždějících 
cyklistů. Ti budou mít ale přístup vý-
hradně tímto průchodem. Mimo něj 
bude pohyb lidí přísně zakázán, protože 
jde o staveniště,“ dodává Roman Daniel 
ze společnosti Silnice Group, která bude 
jako dodavatel stavby průchod budovat.

Přímětická, respektive Hlavní uli-
ce, bude z důvodu stavby mostu uza-
vřena od 23. července do 8. prosince 
2018. Právě v tomto období bude pro 
chodce a cyklisty umožněno procházet 
speciálním průchodem.  Únanovská 
ulice, uzavřena v současné době, se 
otevře 21. května 2018.  zp

Pokračování ze str. 1.
Příjemné místo však vinná galerie 

nabídne i  těm, kteří nebudou chtít 
strávit čas pouze ochutnáváním vína. 
V přední části totiž vznikne designová 
kavárna s vinárnou, ze které se po de-
molici zdi, oddělující nyní jižní přístu-
povou cestu od areálu pivovaru, na-
skytne návštěvníkům kouzelný pohled 
na historické město Znojmo. V letních 
měsících okolí galerie zútulní i atrak-
tivní zahrádka. Celý prostor by se měl 
návštěvníkům otevřít před turistickou 
sezonou následujícího roku. 

Do areálu pivovaru vstoupí víno
Firma počítá s celkovou investicí 

okolo deseti milionů korun. Práci 
by tu mělo najít minimálně pět lidí. 
„Otevřeno bychom chtěli mít nejpoz-
ději 8. května příštího roku, kdy se 
ve Znojmě koná již pravidelný Fes-
tival vín VOC Znojmo. Záležet ale 
samozřejmě bude na rychlosti schva-
lovacího procesu, který nebudeme 
schopni ovlivnit,“ dodal marketingo-
vý ředitel skupiny LAHOFER Daniel 
Smola. 

„O rozvoj areálu pivovaru usilujeme 
od roku 2010, kdy se město stalo jeho 

majitelem. Do zchátralého areálu se 
nám podařilo dostat prvního investora 
v roce 2014, kdy město uzavřelo dlou-
hodobou nájemní smlouvu se Zno-
jemským městským pivovarem. Vloni 
jsme v budově bývalé varny otevřeli 
společně s Národním zemědělským 
muzeem a společností Heineken Expo-
zici pivovarnictví. Třetím investorem se 
nyní stává Vinotrh se svou galerií vín. 
Myslím, že jsme asi jediný pivovarský 
areál na světě, kde bude důležitou roli 
hrát i víno,“ uvedl s nadsázkou starosta 
Znojma Jan Grois.  zp, lp

 Vpravo je pohled na Únanovskou ulici a židovský hřbitov. Vlevo pak nově budovaná 
komunikace.  Foto: zp

Velvyslankyně Jižní Afriky v ČR 
Naomi Ribbon Mosholi a rada velvy-
slanectví Johan Herman Oberholzer 
byli vzácnými hosty, které na radnici 
přijal starosta Znojma Jan Grois.

„To, jak je pro nás Znojmo vý-
znamné, dokládá i  fakt, že jak moje, 
tak první radova cesta mimo Prahu 
vede právě do Znojma,“ řekla na setká-
ní velvyslankyně. Poukazovala na fakt, 
že Johan Herman Oberholzer již Znoj-
mo navštívil v září 2017. Do JAR to-
tiž expanduje znojemská firma Pegas 
Nonwovens a pro tuto zemi jde o jednu 
z největších investic z Česka za posled-
ní roky, a tak se Znojmu dostává i velké 
diplomatické pozornosti.

Velvyslankyni JAR zajímalo i vinařství
Téma hovoru se točilo i  kolem 

prohlubování spolupráce. „Pokud vše 
dobře dopadne, přivítáme na Dnech 
partnerských měst v příštím roce i de-
legaci z Jihoafrické republiky a na ná-
městí by se v jejich stánku mohla na-
bízet právě jihoafrická vína. Bylo by to 
určitě zajímavé zpestření naší akce,“ 
uvedl starosta.

Velvyslankyně ocenila snahu rad-
nice podporovat volnočasové aktivity 
pro děti a mládež a především jazykové 
vzdělávání v rámci projektu Kolumbus 
a Znojmo mluví anglicky a kladně ho-
vořila i o právě se rozjíždějícím projektu 
Kolumbus #2 pro děti ze sociálně znevý-
hodněného prostředí.  zp

 Naomi Ribbon Mosholi a Jan Grois.
  Foto: zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 24. května 2018, uzá-
věrka je 14. května.

MĚSTSKÝ ÚŘAD UZAVŘEN
Ve čtvrtek 3. května budou z dů-
vodu přerušení dodávky elek-
trické energie uzavřeny budovy 
Městského úřadu Znojmo na Ob-
rokové ul. 12 a 10. V tento den lze 
podávat poštu a  platit poplat-
ky v  budově městského úřadu  
na nám. Armády 8.

SVOZ BIOODPADU 
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden.

ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Místní poplatek ve výši 400 korun 
na  osobu za  odstraňování ko-
munálních odpadů bude splatný 
k  30. červnu 2018. Uhradit ho 
lze několika způsoby, například 
na  pokladně Městského úřadu 
Znojmo na Obrokové ulici.

POHOTOVOSTNÍ
LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Ve státní svátek 8. května bude 
od 8.00 do 16.00 otevřena lékárna 
Na Holandské 10 ve Znojmě, tel. 
515 227 711.

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(u l .  MUDr.   J .   Janského,  te l . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčeb-
nou péči nepřetržitě Zdravotnická 
záchranná služba – telefon 155, 
112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
NA ZNOJEMSKU
Zubní ordinaci, která na Znojem-
sku funguje i o víkendu, najdou 
pacienti na Freeportu v Hatích. 
Otevřeno je denně od  10.00 
do 21.00 hod. (tel. 737 461 230). 
Jde o nesmluvní zařízení. Na ošet-
ření může přijít každý včetně 
dětských pacientů. 

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. O kos-
týmy se stará Anna Novotná, 
se kterou je třeba se předem 
na  zápůjčce domluvit, na  tel. 
721 505 910. Zapůjčené kostý-
my není třeba po  použití prát 
ani čistit, ale je nutné je vrátit 
neponičené!

 Nejen ženy slavily jubilea, ale i pánové si odnesli z příjemného setkání dobrou náladu 
a někteří i květinu.  Foto: Archiv ZL

 Slova podpory od velvyslankyně Ivany Červenkové slyšeli senátor Pavel Štohl a místosta-
rosta Znojma Jan Blaha.  Foto: Archiv ZL

Dolnorakouská výstava, o  jejíž 
pořádání v roce 2021 společně usiluje 
Znojmo a Retz, získala významného 
podporovatele – velvyslankyni České 
republiky ve Vídni Ivanu Červenkovou.

Před nedávnem v rakouské metro-
poli přijala delegaci Znojma a Retzu. 
Zástupci obou měst seznámili velvy-
slankyni s aktuální situací ohledně 
přidělení pořadatelství Dolnorakouské 
zemské výstavy v roce 2021 a požádali 
ji o podporu. Iniciátorem setkání byl 
znojemský senátor Pavel Štohl. Vedle 
něho Znojmo reprezentovali místosta-
rosta Jan Blaha a zastupitel Lukáš Da-
vid. Rakouský Retz pak jeho starosta 
Helmut Koch, místostarosta Alfred 
Kliegl a  ředitel destinační společ-
nosti Weinviertel Tourismus Hannes  
Weitschacher. 

Velvyslankyně Ivana Červenková 
je velkým příznivcem rozvoje vzta-
hů mezi příhraničními regiony Česka 

Velvyslankyně podpoří společnou 
výstavu Znojma a Retzu 

a Rakouska. Ujistila tedy přítomné, že 
při jednání se zemskou hejtmankou 
Dolního Rakouska, jejíž hejtmanství 
bude o přidělení rozhodovat, podpo-
ří aktivity sdílené ve společné shodě 

dvou partnerských měst. „Je dobře, že 
v osobě paní velvyslankyně mají obě 
města a jejich společný výstavní záměr 
velkého zastánce,“ uvedl po návštěvě 
Vídně místostarosta Jan Blaha.  lp

Zastupitelé schválili základní 
škole na náměstí Republiky navýšení 
částky na spolufinancování projektu, 
na který se jí podařilo získat dotaci 
z fondů Evropské unie (IROP).

Škola v roce 2016 získala na pro-
jekt od města jako svého zřizovatele 
dotaci 4 000 000 korun (tedy 10 % 
původních nákladů projektu). Nyní 
ale potřebuje 8 900 000 korun, a  to 

Škola dostane více peněz na učebny
kvůli růstu cen ve stavebnictví. Celko-
vé náklady projektu se tak vyšplhaly 
přibližně na 44 000 000 korun, tedy 
o 4 900 000 korun více oproti původ-
nímu plánu. 

Základní škola v rámci projektu 
zrekonstruuje odborné učebny a vyba-
ví je nábytkem, pomůckami pro výuku 
cizích jazyků, přírodovědných před-
mětů a  technických předmětů. Dále 

má v plánu zbudovat nové učebny pro 
žáky se specifickými poruchami učení 
v rámci inkluzivního vzdělávání, a to 
jak v budově školy, tak i v budově ma-
teřské školy (u obou budov je v plánu 
přístavba pater). Zároveň vznikne bez-
bariérové prostředí vhodné pro handi-
capované žáky. Modernizace školy by 
měla být uskutečněna do konce června 
2019.  zp

Senioři bydlící v domech s byty 
zvláštního určení, které spravuje 
město Znojmo, slavili společně na-
rozeniny. Za znojemskou radnici jim 
přišel popřát pevné zdraví místosta-
rosta Jan Blaha.

Setkání organizují místní kluby 
seniorů. Klub seniorů v domě na Van-
čurově ulici 17 začal přátelské oslavy 
organizovat před patnácti lety, a pro-
tože se již tenkrát setkaly s velkým 
nadšením, pokračuje v nich dodnes. 
Letos se při této příležitosti sešlo dva-
atřicet jubilantů (nad 80 let), z toho tři-
advacet překročilo nebo v tomto roce 
překročí úctyhodných 90 let. Nejstar-
ší obyvatelka domu, Růžena Ziková, 
oslaví neuvěřitelných 96 let. Program 
dne oslavencům zpestřilo vystoupení 
dětí ze základní školy na Václavském 
náměstí. Účinkující všem popřáli pís-

Znojemští senioři slavili narozeniny
němi i básněmi. Odpoledne pokračo-
valo příjemnou zábavou s tancem při 
poslechu hudby oblíbeného muzikanta 
Jana Balady. Setkání jubilantů uspo-
řádal i klub seniorů při domě v ulici 

Dukelských bojovníků. V klubovně se 
sešlo patnáct seniorů, kteří letos osla-
ví životní jubileum, a to kulaté nebo 
půlkulaté (nad 70 let), a každý, kdo 
přesáhl 90 let.  pm
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Více jak stovka obyvatel Znojma 
přišla na zatím poslední Fórum Zdra-
vého města Znojma (dále Fórum). 
Společně diskutovali nad různými ob-
lastmi u osmi tematických stolů a de-
finovali nové palčivé problémy města.

Místostarosta Jakub Malačka, zod-
povědný za projekt Zdravého měs-
ta, v úvodu přiblížil spoluobčanům 
současný stav řešení problémů za rok 
2017. Hovořil o revitalizaci Městského 
lesíka, o vzniku kulturně-vzdělávací-
ho centra nebo o obnově venkovního 
bruslení (celá prezentace je ke staže-
ní na www.znojmo-zdravemesto.cz). 
Hlasováním vzešlo ze společné disku-

ze šestnáct prioritních problémových 
oblastí. Ty nyní ověří veřejná anketa, 
která bude probíhat do pátku 4. května 
2018. Jejím cílem je získat takzvaných 
10P čili maximálně deset oblastí, které 
si z pohledů občanů zaslouží přednost-
ní řešení.

Zapojte se do ankety. Ověří problémy 
definované na Fóru Zdravého města

 Přesně 115 lidí přišlo hovořit o tom, co je ve městě těší či co by chtěli zlepšit. Do diskuze se 
zapojil i vedoucí sociálního odboru Stanislav Maar (vpravo).  Foto: Archiv ZL

Do programu Fóra byl letos zařazen 
i projekt Rozhýbejme děti mateř-
ských škol. Zapojilo se do něho pět 
znojemských školek a o nejlepším 
projektu rozhodli přímo účastníci 
Fóra. Mezi školky tak bylo rozděle-
no 7 000 korun.

Součástí Fóra Zdravého města 
Znojma bylo i  vytváření pocitové 
mapy, kde mohli lidé označit, jak se 
v dané lokalitě cítí.  Do tvorby po-
citové mapy se nyní mohou zapojit 
i další občané prostřednictvím online  
verze.

Pocitová mapa bude zveřejně-
ná několik týdnů na www.znojmo- 
zdravemesto.cz. Do mapy bude možno 
označit sedm pocitů: zde trávím volný 
čas, zde je zanedbané prostředí, zde je 
příjemné prostředí, zde se necítím bez-
pečně ve dne, zde se necítím bezpečně 
v noci, zde hrozí dopravní nebezpečí 
a kam se nedostanete pomocí MHD.

„Oproti minulé mapě jsme navíc 
vyznačili místa, kam nezajíždí hro-
madná doprava. Některé pocity jsme 
zase více specifikovali,“ uvádí mís-
tostarosta Jakub Malačka. Bod, zde se 
necítím bezpečně, tak byl do mapy za-

Vyznačit své názory můžete 
na pocitové mapě

nesen hned dvojmo. „Z minulé mapy 
vyšlo najevo, že lokality, které jsou 
označeny jako nebezpečné, jsou tak 
vnímané hlavně v noci. Ve dne to ale 
mohou být oblíbená místa pro trávení 
volného času, jako je třeba park, nebo 
jsou tato místa již sledovaná městským 
kamerovým systémem,“ vysvětluje 
místostarosta.

Pocitové mapy jsou dobrým ná-
strojem, jak prezentovat prostorové 
informace ve  srozumitelné a  široce 
akceptovatelné formě. Přináší mož-
nost aktivně zapojit občany do sběru 
informací, ale i názorů na  lokalitu, 
ve které bydlí. Pocitovou mapu tvo-
řili občané ve Znojmě poprvé v roce 
2016. Na loňském Fóru měli možnost 
vidět její výsledky i komentář k dané 
problematice. Výsledky mapování na-
jdete na http://bit.ly/PocitovaMapa 
Znojmo.  pm

ANKETA PRO FÓRUM
ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA

JAKÉ JSOU PODLE VÁS NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY ZNOJMA V ROCE 2018?
Problémy jsou řazeny abecedně, nikoliv dle důležitosti. Zaškrtněte 

2 problémy, které považujete VY za nejdůležitější. Pokud zaškrtnete pouze 
jeden problém, dostane tento problém oba dva Vaše hlasy. Vnímáte-li jako 

problém něco zcela jiného, pak to uveďte v kolonce „Jiné“.

 Odkoupit objekt „Domeček“ a zřídit zde kulturní centrum.

 Navrátit kapli Panny Marie Pomocné na Mariánské náměstí.

 Platit za odpady dle produkovaného množství odpadů.

 Regulovat množství dočasných objektů k podnikání.

 Řešit prostor bývalého autobusového nádraží.

 Řídit dopravu policií ČR v době špiček (křižovatka Palackého a Rooseveltova).

 Sociální bydlení.

 Vybudovat novou sportovní halu (využít státní dotace).

 Vybudovat sdílený prostor pro malé podnikatele.

 Vystavit nové LDN.

  Vytvořit studentský městský parlament, který by jednal s radnicí (členové: 
studenti studující ve městě a studenti bydlící ve městě i jinde = s cílem 
podporovat v mladých lidech občanskou zodpovědnost).

 Zlepšit údržbu Gránického údolí – údržba cest, objektů a zřídit WC.

 Zlepšit údržbu komunikací.

 Zřídit jesle (např. Maceška).

 Zřídit kontejnery na plasty a bioodpad na centrálním hřbitově.

 Zřídit turistické informační centrum na nádraží ČD.

  Jiné ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

JAK SE ZAPOJIT DO ANKETY?
■  Vyplňte a vystřihněte anketní lístek 

na  této stránce Znojemských LIS-
TŮ. Anketní lístek prosím odevzdej-
te na podatelně městského úřádu 
na Obrokové 12.

■  Anketní lístek získáte také na podatel-
ně městského úřadu na Obrokové 12.

■  Lidé zaregistrovaní do systému Mo-
bilního rozhlasu informaci o hla-
sování dostali automaticky (re-
gistrace probíhá na www.znojmo. 
mobilnirozhlas.cz, služba je pro ob-
čany zdarma).

■  Hlasovat mohou i  ti, kteří do plat-
formy Mobilního rozhlasu zapo-
jení nejsou. Odkaz na  anketu je 
umístěn na  www.znojmocity.cz  
a  www.znojmo-zdravemesto.cz 
a na FB města Znojma www.facebook.
com/znojmocity.cz.

O výsledcích budeme informovat 
na uvedených webových stránkách 
a ve Znojemských LISTECH. Anketou 
ověřené problémy budou poté před-
loženy orgánům města, navrhne se 
způsob jejich řešení a stanoví se odpo-
vědnost za jejich plnění.  zp, lp
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Znojmo, 21. 3. 2018 – Soukromá 
vysoká škola ekonomická ve Znojmě 
se v populačním propadu nedokáže 
ekonomicky udržet v černých číslech. 
Proto nyní jedná o vstupu nového in-
vestora a žádá i o podporu města. Klu-
by PRO ZNOJMO a ZMĚNA se rozhodly 
SVŠE ve Znojmě v její žádosti podpořit.

V  minulém roce vybrala SVŠE 
od studentů 16,3 milionu Kč a celkově 
získala příjmy ve výši 18,2 milionu Kč. 
Příjmem je i dotace od města Znojma, 
která v roce 2017 činila 1 300 000 Kč, 
což je 7 % z celkového rozpočtu školy. 
Zbývající část tvoří příjmy z konferencí 
a seminářů, příp. vklady vlastníka.

Na vině je podle slov senátora Sto-
hla (ČSSD) populační propad. SVŠE 
v roce 2010 studovalo 804 studentů, 
k 31. 12. 2017 jich zde studovalo 440, 
což je 55 %. Tento úbytek přibližně od-
povídá údajům v celorepublikovém 
měřítku.

„Vysoká škola ve Znojmě si pod-
poru určitě zaslouží. V České republice 
se vysoké školy ve městech pod 50 000 
obyvatel nevyskytují. Znojmo by mělo 
přemýšlet o možnostech podpory, ale 
i provázání se zdejšími firmami, aby-
chom do budoucna vytvářeli prová-
zaný systém, který bude generovat 
místní absolventy, kteří po škole po-
mohou právě znojemskému regionu,“ 
říká zastupitel a expert Pro Znojmo 
na školství Lukáš David.

V současné době probíhají nová 
jednání o zachování SVŠE, přičemž 
konkrétní strategický partner je ocho-
ten jednat o pokračování fungování 
vysoké školy ve Znojmě, a to ve formě 
pobočky (studijního střediska) nového 
vysokoškolského subjektu. Další exis-
tence vysoké školy ve Znojmě předpo-

PRO ZNOJMO a ZMĚNA ZNOJMO 
podpoří Soukromou vysokou školu 
ekonomickou ve Znojmě

kládá podporu vysoké škole ze strany 
města Znojma. 

„Podpora ze strany města by už 
nemusela mít podobu jednorázových 
každoročních dotací, jako je tomu do-
sud, ale například umožnění bezplat-
ného provozu vysokoškolských prostor 
ve Znojmě. Jednalo by se tedy o osvo-
bození nákladů, a to zejména na ná-
jemné, topení, energii, vodu, úklid, 
údržbu. V roce 2017 činily tyto náklady 
cca 1,7 mil. Kč,“ vypočítává další pod-
porovatel návrhu a zastupitel Změny 
Petr Bojanovský.

Při zachování vysokého školství 
ve Znojmě by se zde i v dalších letech 
nabízely minimálně stejné studijní 
programy jako dosud, tj. Účetnictví 
a finanční řízení podniku, Marketing 
a management a Veřejná správa. Není 
však vyloučeno ani to, že by se nabídka 
studijních programů do budoucna roz-
šířila, příp. by se nabízelo i navazující 
magisterské studium. Je totiž možné, 
že nový vysokoškolský subjekt, vzniklý 
sloučením více škol, bude mít akredito-
váno také magisterské studium.

„V případě podpory ze strany města 
by bylo vhodné ošetřit například výši 
školného tak, aby znojemští vysoko-
školáci měli nižší náklady, než studenti 
stejných programů v Praze,“ dodává 
předseda Pro Znojmo Jakub Krainer.

SVŠE vznikla v roce 2005 a v sou-
časné době nabízí bakalářské studium 
tří studijních oborů v rámci studijního 
programu Ekonomika a management, 
a to v prezenční a kombinované formě. 
Bakalářské studium škola realizuje jed-
nak ve Znojmě, jednak v Praze. Během 
dosavadní činnosti na škole úspěšně 
absolvovalo bakalářské studium téměř 
1 400 studentů.

NÁZOR OPOZICE

Město Znojmo
vyhlašuje konkurz na místo

ŘEDITELE/ŘEDITELKY
Mateřské školy Znojmo-Přímětice 279, přís. org.

Požadavky: předpoklady a odborná kvalifikace, znalost školské problematiky 
a právních předpisů, osobnostní a řídící předpoklady.

Předpokládaný nástup 1. 8. 2018
Přihlášky s nutnými doklady zašlete do 7. 5. 2018 do 12.00 hod. na adresu: 

Sekretariát Města Znojma, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo, nebo odevzdejte 
osobně na podatelně MěÚ Znojmo.  Obálku označte slovy: „Konkurz – Mateřská 

škola, Znojmo, Přímětice 279, příspěvková organizace – „Neotvírat“.
Podrobnosti na úřední desce/Odbor školství, kultury a pam. péče.

Vězeňská služba ČR, 
pracoviště Věznice Znojmo, Dyjská 4

přijme

LÉKAŘE/ VEDOUCÍHO ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA
Požadujeme:

lékařské vzd., atestace z všeobecného lékařství I. st., trestní a morální bezúhonnost.

Nabízíme: 
PP na dobu neurčitou, plný úvazek, 14. PT (dle praxe od 48.680 do 63.520 Kč), osobní 

ohodnocení, závodní stravování, 5 týdnů dovolené,  
týden dodatkové dovolené, týden indispozičního volna a další benefity.

Zájemci se mohou hlásit u Bc. Piwowarczikové, tel. 515 212 330, 773 783 184 
nebo Bc. Chlupové, tel. 515 212 221. Profesní životopis a fotokopie dokladů 

o dosaženém vzdělání zašlete na e-mail: MPiwowarczikova@vez.zno.justice.cz.

1+1
KUPÓN

DARUJTE RELAX  
K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN 

DENNÍ VSTUPENKA DO LÁZNÍ 1+1
VČETNĚ SAUNOVÉHO SVĚTA

Po předložení tohoto kupónu na pokladně lázní 
obdržíte denní vstupenku do lázní včetně saunového 
světa pro 2 osoby/od 14 let/za cenu 35,50 EUR. 
Kupón je platný do 29.06.2018, od pondělí do pátku.
Není možné proplatit hodnotu kupónu nebo její část v hotovosti ani 
kombinovat kupón s jinými akcemi, slevami nebo kupóny. Uplatňují se 
Všeobecné obchodní podmínky TBL Therme Laa a.d. Thaya – Betriebs-
gesellschaft m.b.H. v platném znění.

Therme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya 
+43 (0) 2522 / 84 700 570

WWW.THERME-LAA.AT

PLACENÁ INZERCE

Podpora vzdělávání na  všech 
úrovních je prioritou radnice již 
od roku 2010. 

Investovali jsme desítky milionů 
korun do našich škol a školek, rozjeli 
jsme zdárně projekt Kolumbus se svou 
částí Znojmo mluví anglicky na pod-
poru jazykového vzdělávání a nyní 
navazujeme projektem Kolumbus #2, 
jehož cílem je podpora vzdělávání na-
daných žáků a studentů, a to ve dvou 
rovinách. Jednak jde o institucionální 
podporu základních, středních a vyso-
kých škol na území města Znojma, jed-
nak o individuální podporu nadaných 
žáků. Dotační program školám umož-
ní požádat i o podporu žáků a studentů 
ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
V médiích často slyšíme, že lidskou 

Starosta Grois: Vzdělání je 
pro nás odjakživa prioritou

práci postupně nahradí umělá inteli-
gence. Já mám ale za to, že nic nemůže 
nahradit nápady a kreativitu. A po-
kud chce Znojmo v budoucnu obstát, 
musí investovat do lidí, do vzdělávání. 
A přesně to děláme.

Podpora Soukromé vysoké školy 
ekonomické ve Znojmě (dále SVŠE) je 
stabilní již několik let. Město přispívá 
dotací na vědu a výzkum a také na pro-
voz školy. V minulém roce odpustilo 
škole i část provozních nákladů. SVŠE 
ve Znojmě je pro město důležitá a měs-
to má zájem ji podporovat i nadále. Je 
však potřeba definovat přesnou formu 
podpory a v případě, že by mělo dojít 
k fúzi, tak představit nového partnera 
a sdělit detaily o jeho záměrech.

 Jan Grois, starosta města

Ministryně pro místní rozvoj Klá-
ra Dostálová navštívila Znojmo. 

Ministryně projevila zájem o sna-
hu města o  postupné obnovování 
národní kulturní památky Louckého 
kláštera i o objekt takzvané staré školy 
v areálu kláštera, kde by díky dota-

cím z Evropské unie mohlo vzniknout 
přeshraniční Centrum obnovy spo-
lečného kulturního dědictví. Hovor se 
i proto točil kolem dalších možných 
dotací, které by městu napomohly ne-
jen s obnovou kláštera, ale podpořily 
by i rozvoj celého regionu.  pm

Ministryně Dostálová v klášteře
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PRÁCE V ČESKU
STRABAG BMTI s.r.o.
přijme pro pob. v Miroslavi
PROJEKTANTA/TKU BEDNĚNÍ / 
LEŠENÍ
SŠ/VŠ technického směru, znalost 
programu AutoCAD a MS Office.
Nabízíme zajímavé platové 
ohodnocení, plný úvazek, 5 týdnů 
dovolené, stravenky.
Nástup možný ihned! Životopis na: 
martina.hornackova@strabag.com.
Kontaktní osoba: M. Horňáčková, 
tel. +420 515 282 032

MORAVSKOSLEZSKÉ CUKROVARY, a.s.
hledají pro závod v Hrušovanech n. 
Jevišovkou
FRÉZAŘE/FRÉZAŘKU
Denní práce na obráběcím stroji 
Frézce (horizontální, vertikální),
SO vzdělání v oboru strojírenství,
dobrá orientace ve výkresové 
dokumentaci, praxe na pozici frézaře 
výhodou.
13. plat a příplatky v době kampaně, 
5 týdnů dovolené, kampaňové 
odměny, penzijní připojištění 
a dotované stravování. 

Podrobnosti k 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.

Kolumbus našel nabídky za vás

Životopis na: czop.nabor@
agrana.com, nebo volejte 
tel. +420 515 209 207

ALVAO
hledá pro pob. ve Znojmě
kolegu/kolegyni na pozici
PROGRAMÁTOR/ANALYTIK
Samostatná práce v malém týmu 
na vývoji nástroje pro řízení IT v ČR, 
návrhy změn v aplikacích, nutná 
znalost C#/.NET nebo C++/MFC, 
alespoň pasivní AJ. 
Volná prac. doba, profesní rozvoj, 
firmení kurzy AJ, podpora při 
studiích nových technologií, 5 týdnů 
dovolené, stravenky, firemní akce 
(hledejte nás na FB, Linkedln) Máte-li 
zájem, pište na jobs@alvao.cz.

ROHDE, s.r.o. Dyjákovice
hledá
KONSTRUKTÉRA
Tvorba výr.dokumentace, účast 
na výrobě, komunikace s mateř. 
centrálou NJ nebo AJ. 
Požadavky: tech. vzdělání, 
znalost SolidWorks, praxe 
výhodou, možnost pro absolventy. 
Nabízíme: odpovíd. ohodnocení, 

pružná prac. doba. Životopis na: 
stojaspal@rohde-online.net.

Společnost Podané ruce o.p.s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici 
ÚKLIDOVÝ PRACOVNÍK/
PRACOVNICE
Úklidové práce v Kontaktním 
centru ve Znojmě, DPP, 2x týdně 
na 2 hodiny. Nástup ihned!
Mzda 80 Kč / 1 hodinu. V případě 
zájmu nás kontaktujte na e-mailu: 
kcentrum.zn@podaneruce.cz.

POMONA Těšetice a.s. přijme 
PRACOVNÍKA/Ci V SADECH A VINICI 
Sklizeň, třídění ovoce a manipulace 
s výrobky, řez ovocných stromů 
a révy, ostatní práce v zemědělské 
výrobě, praxe v zemědělství 
výhodou.
POMOCNÉHO SKLADNÍKA/CI
Vážení a balení ovoce, třídění 
a kontrola kvality, příprava ovoce 
k expedici, evidence materiálu, 
znalost PC (Excel, Word), ŘP na VZV 
výhodou, fyzická zdatnost, časová 
flexibilita.

PÚ, odpovídající mzdu, pět týdnů 
dovolené, příspěvek na stravování 
a penzijní pojištění. Žádosti 
a profesní životopis na: 
buckova@pomona.cz, tel. 
602 371 428.

Společnost LAUFEN CZ,
výrobce sanitární keramiky JIKA, 
LAUFEN a ROCA
přijímá do provozovny ve Znojmě
VÝROBNÍ DĚLNÍKY
Požadujeme: výuční list, fyzickou 
zdatnost a dobrý zdravotní stav, 
zodpovědný přístup k práci.
Nabízíme: nadprůměrný 
výdělek až 28 000 Kč, na většině 
pracovišť jednosm. provoz, záv. 
stravování, pět týdnů dovolené, 
příspěvek na dovolenou, penzijní 
připojištění, životní pojištění 
a další zaměstnanecké výhody.
V případě zájmu kontaktujte 
J. Štolpovou: tel. 515 204 270, 
jarmila.stolpova@cz.laufen.com.
Adresa: LAUFEN CZ s.r.o., 
Průmyslová 14, Znojmo. 
Nástup ihned.

Tamura – Europe – Limited, o. s., 
přední světový výrobce transformátorů a elektronických 

součástí, hledá vhodné kandidáty na pozici:

TECHNIK ZKUŠEBNY TRANSFORMÁTORŮ 
(VYHL. 50, min. §6)

NABÍZÍME
  •  Mzda až do výše 28.500 Kč
  •  24 dnů dovolené
  •  Příjemný kolektiv
  •  Zajímavou práci ve stabilní a rostoucí mezinárodní společnosti
  •  Závodní stravování, školení a firemní akce 
  •  Narozeninový dárek

V případě zájmu pošlete životopis na: 
prace@tamura-europe.co.uk, nebo vyplňte přihlášku
na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.

Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstance.
Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení, 

tel.: 515 284 746, 778 477 612.

PLACENÁ INZERCE

125Kč/měs.
VČ. DPH

INTERNET
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

www.iwebs.cz

515 555 155
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Oslavte s námi příchod slunečných dní

Do 30. dubna se mohou zájem-
ci registrovat do  soutěže Do  práce 
na kole, do které se již počtvrté ve spo-
lupráci se spolkem Cyklo Klub Kučera 
Znojmo zapojuje i město Znojmo. 

Kampaň odstartuje Májovou vy-
jížďkou v úterý 1. května. Sraz je na cy-
klostezce u Nové lékárny na náměstí 

Do práce na kole startuje 
Májovou vyjížďkou

Komenského v 9.00 hodin. Následovat 
bude spanilá jízda městem a v 10.00 ho-
din na Horním náměstí zahájí staros-
ta Jan Grois akci Do práce na kole. 
Všichni účastníci projektu obdrží triko 
z biobavlny s originálním potiskem 
a budou moci využívat různé slevy 
a výhody u partnerů soutěže. Nejlepší 
účastníci v jednotlivých kategoriích se 
pak mohou těšit na různé ceny v podo-
bě cyklistických doplňků a dalších cen 
od partnerů projektu.  pm

Vranovská pláž zahájí letní turis-
tickou sezónu zábavným programem 
11.–13. května 2018.

S motem Pojďte se s námi vrátit 
do 80. let… do dob tepláků a kazeťáků! 
připravili organizátoři pro širokou ve-
řejnost v pátek 11. května dětské disco, 
lampionový průvod, koncert Team 

Léto začíná na Vranovské 
přehradě. Vrátíme se zpět

Revival a zahraje DJ Libor. V sobo-
tu budou dětské závody, spartakiáda, 
akce Zpívá celá rodina, koncert Kata-
pult Revival, ohňostroj i country večer 
s kytarami u ohníčku. A užít si plavby 
po Vranovské přehradě budete moci 
po všechny tři dny. Více informací na-
jdete na www.vranovska-plaz.cz. lp

Příjemně strávený den celé rodi-
ně nabízí další ročník Diamantbra-
ní. Za jeho organizací stojí Středis-
ko volného času Znojmo (dále SVČ) 
s podporou projektu Znojmo – zdravé 
město.

V  sobotu 19. května v  čase 
od 10.00 do 17.00 hodin se můžete 
těšit nejen na představení jednotlivých 
zájmových kroužků a činnosti SVČ, 
ale též na obrovské množství aktivit 
jako výstavy výtvarníků a modelářů, 
workshopy, skákací hrad, trampolínu, 
šlapací autíčka, robotické lego, ukázky 
z práce policie, hasičů i záchranářů. 

Příjemný den vás čeká 
ve společnosti Diamantbraní

Uvidíte RC auta i jízdu tanků, model 
železnice, lukostřelce a střelbu z NERF 
zbraní. K autogramiádě budou na-
chystáni znojemští hokejisté, američtí 
fotbalisté i fotbalisté 1. SC Znojmo.

Letos nově bude Diamantbraní 
probíhat nejen v areálu SVČ na So-
kolské ulici ve Znojmě, ale také v při-
lehlých venkovních bazénech, Huso-
vých sadech a na atletickém stadionu. 
„Při příležitosti sta let od vzniku Čes-
koslovenska se na stadionu Janek Vajč-
ner pokusí o světový rekord na 100 km 
v nordic walkingu. O reportáž z poku-
su již projevila zájem Česká televize,“ 

uvedl Jan Alexa, hlavní 
organizátor a zástupce 
ředitele SVČ.

Nov i n kou  bu d e 
velkoplošná obrazovka, 
která celý pokus z at-
letického oválu bude 
přenášet do areálu ven-
kovních bazénů. Me- 
diální tváří a  hostem 
Diamantbraní 2018 
bude herec Miroslav 
Hrabě. A fanynky si jistě 
nenechají ve 14.00 ho-
din ujít koncert rapera 
Nenyho. Počítáno je 
po celý den s občerstve-
ním i pitivem pro všech-
ny návštěvníky.

SVČ (dříve Dům 
dětí a mládeže) v tom-
to roce slaví 65. výročí 
a  své narozeniny tak 
bude slavit se všemi, 
kteří jeho akce hojně 
a rádi navštěvují.  lp

 Malování na  obličej patří mezi oblíbenou zábavu dětí. 
Ochuzeni o ni nebudou ani na Diamantbraní.  Foto: SVČ

 Všechny trasy cyklojízdy In Velo Veritas křižují rakouskou hranici k českým sousedům.
  Foto: Archiv ZL

Město Retz, blízký soused a part-
nerské město Znojma, se o víkendu 
9.–10. června stane dějištěm 6. roč-
níku klasické cyklojízdy s názvem In 
Velo Veritas.

Základním předpokladem pro 
účast v závodu je klasické jízdní kolo 
roku výroby 1987 a starší s převodov-
kou na rámu kola a pedály s řemín-
ky. Jízdy se zúčastní nejen cyklisté  
z Rakouska, ale i ze sousedních zemí. 
Letos do rakouského městečka zavítají 
i renomovaní čeští závodníci sedmdá-
sátých a osmdesátých let. Pořadatelé 
očekávají více než 700 účastníků, mezi 
nimi uvítají i české osobnosti cyklistiky 
Svatopluka Henkeho, Libora Matějku, 
Romana Kreuzigera staršího, Lubomíra 
Burdu a Jiřího Konečného.

Čeští mistři míří do Retzu. Bude 
dějištěm cyklistické události

Závodnící i  fanoušci se letos po-
prvé mohou tešit v sobotu 9. června 
od 9.00 hod. na požitkářský trh nejen 
s cyklistickým vybavením, ale i s regio-
nálními specialitami. Tématem sobotní-
ho uvítacího večera bude v uvolněné at-
mosféře samozřejmě cyklistika, ale také 
dobré jídlo a pití. Hlavní částí In Velo 
Veritas budou v neděli 10. června tři tra-
sy v délce 70, 140 a 210 km. Trasy závodu 
nabízí několik různých vzdáleností, a tak 
si přijdou na své všichni účastníci. Více 
informací k závodu a přihláškám najdete 
na www.inveloveritas.at. Uzávěrka při-
hlášek do závodu je ve středu 30. května. 
Ve stejném víkendu navíc vrcholí 48. 
ročník slavnosti vinařů v Retzu, který 
můžete navštívit. O bohatý program je 
vždy postaráno.  pm
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Máme pro vás novinky i zajímavé akce

 Autíčko, které Jan Drozd připravil do vloni otevřené expozice hraček, je unikátem. Je je-
diné na světě a vyráběl ho synovi pro radost jeho tatínek František Bulín z Únanova. „Je to 
nádherná práce. Pan Bulín je machr,“ uznale komentoval Jan Drozd.  Foto: lp

 Ke členům ZnojmoRegionu patří i Nový Šaldorf-Sedlešovice. Každý den od května do lis-
topadu je v obci pro návštěvníky otevřen alespoň jeden vinný sklep.  Foto: DS ZnojmoRegion

Destinační společnost Znojmo-
Region, založená v roce 2017, usiluje 
o rozvoj a propagaci cestovního ru-
chu na Znojemsku. Vítá zájem všech, 
kteří mají návštěvníkům zdejšího 
kraje co nabídnout.

Už několik měsíců intenzivně 
pracuje sdružení podnikatelských 
i nepodnikatelských subjektů a obcí, 
čili destinační společnost ZnojmoRe-
gion. Jedním ze zakládajících členů je 
město Znojmo. „Již delší dobu jsme 
cítili potřebu vzniku moderní a fun-
gující destinační společnosti, jejímž 
úkolem bude rozvoj cestovního ruchu 
nejen v královském městě Znojmě, ale 
v celé turistické oblasti Znojemska 
a Podyjí. Iniciovali jsme proto vznik 
destinační společnosti a jsme rádi, že 
se nám podařilo najít partnery, kteří 
to cítí stejně jako my,“ vysvětluje sta-
rosta Znojma Jan Grois.

Dosud se rozvojem cestovního 
ruchu ve městě zabývala Znojemská 

Destinační společnost ZnojmoRegion je značka 
zastupující všechny, kdo cílí na turisty

Beseda, která je ovšem příspěvkovou 
organizací města a má tak omezený 
rozsah působnosti. „Destinační společ-
nost, v právní formě zapsaného spolku, 
má naopak pole působnosti daleko širší. 
Může propojit obce, podnikatelské sub-
jekty a nabídku kulturních a přírodních 
aktivit v regionu,“ objasňuje starosta.

Aktuálně je členem ZnojmoRe-
gionu již čtyřiadvacet subjektů jako 
Znojemský městský pivovar, Znovín 
Znojmo, Hudba Znojmo, Luboš Vi-
tanovský – Agentura Bravissimo, Vi-
notrh, Lukáš David – REMO-Agency, 
Cyklo Klub Kučera, camp Vranovská 
pláž, Vrbovec, Chvalovice, Slup, Mo-
ravský Krumlov či Renata Balíková – 
Ubytování Dyje a další.

Zapojit se do destinační společnosti 
může každý zájemce, který svými aktivi-
tami osloví přijíždějící návštěvníky (kon-
takt je znojmoregion@muznojmo.cz).  
„Nově chystáme kromě standardní člen-
ské kategorie i možnost participace pro 
menší subjekty, hlavně drobné penziony, 
restaurace a malá vinařství. Spojujeme 
tak své síly, protože věříme, že sdílení 
inspirace, zkušeností a vzájemná pod-
pora je mnohem důležitější než rivalita 
a soupeření,“ říká předsedkyně desti-
nační společnosti Šárka Janderková, 
za kterou již stojí velký kus odvedené 
práce a ještě větší ji čeká. „Naše aktivity 

jsou postaveny na několika jasně defino-
vaných pilířích od sběru dat přes jejich 
vyhodnocování po optimalizaci procesů 
a nabídky, ale členství v ZnojmoRegion 
je hodně o aktivitě samotných členů. 
Oni musí říci, co je jejich prioritou, čím 
turisty osloví, aby nejen přijeli na jed-
nodenní výlet, ale také zde několik dní 
pobyli, bavili se, rádi se k nám vraceli 
a na Znojemsko pozvali i své přátele. 
Není to již přístup každý sám za sebe, 
ale ZnojmoRegion je jedna značka za-
stupující všechny,“ doplňuje Šárka Jan-
derková.

V současné době připravuje Znoj-
moRegion společný projekt s rakous-
kým partnerem Retzer Land, který spo-
čívá v propojení nabídky cestovního 
ruchu na obou stranách hranice. „Mů-
žeme tak oslovit rakouské publikum 
a nadchnout je pro návštěvu Znojemska 
a Podyjí. Nyní pracujeme na vytvoření 
nových webových stránek, které nahra-
dí naši současnou provizorní webovou 
prezentaci, a připravujeme schematic-
kou mapu pro návštěvníky regionu,“ 
popsala nejbližší úkoly destinační spo-
lečnosti její předsedkyně.  lp

S příchodem hezkých dní se otví- 
rají návštěvníkům i  dveře soukro-
mých muzeí. Takové je i  Muzeum 
motorismu, které úspěšně již desátý 
rok provozuje Jan Drozd s manžel-
kou Danou.

Jedinečné muzeum vznikalo v in-
dustriální architektuře bývalé elektrár-
ny na břehu řeky Dyje. Postupně se 
jeho prostor rozšířil o sklepení a ven-
kovní plochu. Návštěvník na ploše vět-
ší než 1 500 metrů čtverečních najde 
přes 6 000 exponátů předválečných 
automobilů, desítek motocyklů, par-
ních a zemědělských strojů, bicyklů, 
ale také lokomotivu, letadlo a všemož-
né parádičky spojené s vůní benzínu. 
A fajnšmekr objeví i unikáty jako třeba 
vzácný exponát torzo tricyklu Laurin 
a Klement z roku 1906! Jan Drozd je 
ovšem v dobrém slova smyslu maxi-
malista a perfekcionista a tak přibral 

Lidé obdivují deset let veterány. Teď přibyly hračky
ke své sběratelské motorové vášni dal-
ší, a to staré hračky. Postupně z nich 
ve svém muzeu vytvořil novou expo-
zici hraček. Sbírka s nynějšími tisíc 
pěti sty exponáty z dob předválečných 
i poválečných se rozrůstá geometric-
kou řadou. Obdivují ji nejen děti, ale 
hlavně jejich rodiče a prarodiče. V ně-
kolika vitrínách najdou plechové pa-
náčky s bubínky, autíčka i ta z bakelitu, 
stolní hry, stavebnice, staré panenky, 
kočárky, nářadí a další artefakty své-
ho dětství. Nejednomu návštěvníkovi 
se při pohledu na precizně vyrobené 
hračky rozprostře úsměv na tváři. Ná-
vštěva Muzea motorismu tak náhle 
dostává zcela jiný, lehce zasněný, roz-
měr. Podívat se na vystavené předměty 
můžete už nyní denně (mimo pondělí) 
od 9.00 do 17.00 hodin. O prázdni-
nách je Muzeum motorismu i hraček 
otevřeno každý den.  lp
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 Úsměvy skýtají pokaždé dobrou náladu a příjemnou atmosféru. Foto: OCH Znojmo

Popáté se do  Sportovní haly 
ve Znojmě nastěhují Úsměvy 2018. 
Letos se zábavně-sportovní klání 
koná 26. dubna.

Jde o setkání lidí s postižením i bez 
něj, jehož cílem je posilovat sociální 
začleňování zdravotně znevýhodně-
ných osob a vytvořit jim příležitost pro 
pravidelné setkávání se společností, 
vrstevníky, kamarády i s novými lidmi, 
ze kterých se mohou stát jejich přátelé. 

„Úsměvy dopoledne od  9.00 
do 13.00 navštěvují dospělí uživate-
lé sociálních služeb ze Znojma, Bře-
žan, Žďáru nad Sázavou, Bystřice 
nad Perštýnem, z Brna, ale i Retzu 
a Hollabrunu, dále žáci speciálních 
škol, základních a mateřských škol, 
středoškolští studenti sociálních obo-
rů a další,“ říká Soňa Foitová, vedou-
cí Denního stacionáře sv. Damiána 
ve Znojmě-Hradišti.

Letošní ročník ponese téma Zpát-
ky do minulosti. „Budeme cestovat ča-
sem od doby ledové až po současnost,“ 
říká Soňa Foitová a pokračuje: „Již 
v tuto chvíli se mohou soutěžící zapojit 
kreativním domácím úkolem, kterým 
je sestrojení co nejoriginálnějšího stro-
je času. Ten může být z  jakéhokoliv 
materiálu a donést ho na Úsměvy se 
dá za jednotlivce i skupinu.“ 

Úsměvy mají také připraveny do-
provodné akce od KinderWeltu jako 
malování na obličej, skákací hrad a dal-
ší překvapení. Večer bude věnovaný ši-
roké veřejnosti v podobě charitativního 
cvičení Zumby od 18.00 do 20.00 hod. 
pod vedením Táni Brounkové a Soni 
Foitové. Výtěžek ze cvičení půjde 
na svozovou službu uživatelů Denního 
stacionáře sv. Damiána. Celá akce se 
koná se za  podpory města Znojma 
a Znojemské Besedy.  lp

Úsměvy budou cestovat časem

Díky pomoci dětí z mateřských 
a základních škol ze Znojma i z okolí 
se podařilo získat pro hospicovou 
péči 15 270 korun.

Pomlázky a malovaná vajíčka si 
za symbolické ceny již podruhé mohli 
zakoupit návštěvníci Znojemských Ve-
likonoc. Finanční výtěžek akce Dejte 
vejce malovaný bude použit na pro-
vozní náklady Domácí hospicové 
péče. Ve spolupráci s Oblastní chari-
tou Znojmo ji na Znojemsku zajišťuje 
Spolek Konipaska.

 „Velké poděkování patří nejen 
dětem, ale i jejich učitelkám, rodičům 
a prarodičům i ostatním dárcům, kteří 
pro nás vyrobili kraslice, pomlázky 

Malované vejce přineslo
péči 15 000 korun

nebo jiné velikonoční předměty. V ne-
poslední řadě bychom rádi poděkovali 
vedení města Znojma, které nám po-
skytlo i letos prostor na velikonočních 
trzích,“ uvedl Dominik Hes ze Spolku 
Konipaska.

Další akcí, kterou na  podporu 
hospicové péče na Znojemsku Spolek 
Konipaska chystá, bude 2. června cha-
ritativní koncert na nádvoří Louckého 
kláštera (více o něm na str. 15).

Součástí Znojemských Velikonoc 
byla též v pořadí již třetí Kabelko-
mánie. Od štědrých dárkyň a dárců 
získala 56 180 korun, které byly ode-
slány Nadaci pro transplantace kostní  
dřeně. lp

V sobotu 12. května začíná sed-
midenní maraton zajímavých před-
nášek, besed, zábavy a  tvořivých 
dílen cílených na rodiny. 

Týden pro rodinu ponese 12. až 
19. května téma Čas být spolu. Odbor 
sociální města Znojma každoročně 
vyhlašuje Týden rodiny, aby zahrnoval 
15. květen, který byl OSN vyhlášen 
Mezinárodním dnem rodiny.

Akci zahájí v sobotu 12. 5. spor-
tovně-kulturní program Baví se celá 
rodina, a to od 13.00 hodin ve Volno-
časovém centru Stará vodárna, U Obří 
hlavy 7. V areálu budou připravená 
různá stanoviště, kde se bude zapojo-
vat do aktivit celá rodina. Za splnění 
většiny stanovišť se můžou rodiny těšit 
na zážitkovou odměnu. Celým odpo-

Týden pro rodinu znamená 
hlavně čas trávený spolu

lednem bude provázet kejklíř Jonáš 
a DJ Izzy. Vše pořádá odbor sociální 
a další organizace pracující zejména 
s dětmi či rodinou. 

V rámci následujícího Týdne pro 
rodinu je pak připravena řada zají-
mavých aktivit na různých místech 
ve městě – přednášky, besedy, sportov-
ní odpoledne pro rodiče s dětmi, tvoři-
vé dílny, výlety a podobně. Týden pro 
rodinu ukončí 19. 5. tradiční Diamant-
braní Střediska volného času (píšeme 
o něm na str. 8). Více informací o pro-
gramu najdete na webových strán-
kách města Znojma, či na  letáčcích, 
které budou včas vyvěšeny. „Těšíme se 
na vaši účast a na čas být spolu,“ říká 
za pořadatele Stanislav Maar, vedoucí 
sociálního odboru.  lp

Třináct rodin ze Znojma a dalších 
osmadvacet ze Znojemska dostalo fi-
nanční podporu nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá rodinám, v nichž se 
dítě potýká s vážným onemocněním. 

Díky každoměsíčním příspěvkům 
dárců – Dobrých andělů – mohou 
všechny těžkosti zvládat lépe alespoň 
po  finanční stránce. Pomozte najít 
další rodiny, které tuto podporu po-
třebují! 

Dobří andělé pravidelně každý 
měsíc podporují rodiny s nezaopat-
řenými dětmi, které zasáhlo vážné 
onemocnění jako onkologické one-
mocnění, selhání ledvin či jater, vážné 
metabolické poruchy, nemoc motýlích 
křídel a další těžká kombinovaná po-
stižení. 

Pomozte rodinám s vážně 
nemocnými dětmi

Pokud máte ve svém okolí rodinu 
s takto vážně nemocným dítětem, nevá-
hejte jí pomoc nadace doporučit. Stačí 
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci 
již zajistí vše potřebné. Dobří andělé 
rodinám rádi pomohou. Dobrým andě-
lem se může stát každý. Stačí krátká re-
gistrace na www.dobryandel.cz a může-
te začít přispívat. Vaše finanční pomoc 
bude rodinám odeslána do posledního 
haléře. Díky svému Andělskému účtu si 
navíc můžete přečíst konkrétní příběhy 
rodin, kterým pomáháte. 

Za šest let fungování nadace pod-
pořili dárci více než 5 000 rodin z celé 
České republiky. Kromě dětských pa-
cientů podporují také rodiny s dětmi, 
v nichž onemocněl rakovinou jeden 
z rodičů.  lp

Nechat si bezplatně vyšetřit ma-
teřská znaménka odbornými lékaři 
může každý člověk v úterý 22. května 
od 10.00 hodin na Horním náměstí 
ve Znojmě.

Odborníci budou k  dispozici 
ve speciálním stanu až do 17.00 ho-
din. Součásti preventivní akce, kterou 
třetím rokem pořádá Česká průmy-
slová zdravotní pojišťovna, bude do-
provodný program v oblasti zdravého 
životního stylu. Zájemci si budou moci 
například nechat změřit krevní tlak či 
množství tukové tkáně v těle. 

Nechte si vyšetřit znaménka
„Zhoubný melanom patří mezi 

nejzhoubnější druhy rakoviny, neboť 
začíná relativně brzy metastazovat 
do dalších částí a orgánů lidského těla. 
Je životně důležité odhalit nemoc včas, 
proto pokud máte na  těle podezře-
lé znaménko, určitě přijďte na naše 
bezplatné vyšetření,“ uvedla tisková 
mluvčí České průmyslové zdravotní 
pojišťovny Elenka Mazurová. Podle 
statistik zemře na zhoubný melanom 
kůže kolem čtyř stovek lidí ročně. 

Akce Spolu proti melanomu zavítala 
vloni do patnácti měst republiky.  pm



Přímka má zlatého automechani-
ka! Nicolas Kočí ze znojemské střední 
školy na Přímětické ulici je nejlepším 
automechanikem-juniorem v České 
republice pro rok 2018.

Student třetího ročníku oboru 
Automechanik si již z krajského kola 
24. ročníku soutěže Autoopravář ju-
nior 2018 přivezl bronz. Spolu s ním 
v Brně soutěžil i spolužák Matěj Tábor-
ský, který skončil na skvělém devátém 
místě, když uvážíme vysokou účast 
2 420 žáků ze 78 škol z celého Česka.

Finále odborné soutěže pro bu-
doucí automechaniky, které se kona-
lo v prostorách společnosti ŠKODA 
AUTO v Mladé Boleslavi, už ovšem 
plně ovládl vítězný Nicolas Kočí. Zá-
roveň byl nominován na cenu České 
ručičky 2018. O prestižnosti soutěže 
hovoří i ceny pro vítěze.

Nicolas si odnesl diagnostiku 
v  hodnotě 290  000 korun, čeká ho 
projížďka ve voze Fabia R5 s mistrem 
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Plemeno: kříženec německého ovčáka | Věk: 1, 5 roku
Denny je odrostlé štěně. Je poslušný, umí některé povely a je velmi hravý. 
Vhodný do domu se zahradou k odrostlým dětem nebo k rodině, co má 
ráda procházky v přírodě.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Denny

Nicolas Kočí je nejlepší
automechanik v republice

ČR v rally Janem Kopeckým a pobyt 
ve Švédsku ve výrobním závodě Sca-
nia. Škola, která zaplatí Nicolasovi jako 
odměnu autoškolu, získala nehomolo-
gované vozidlo Škoda, učební pomůc-
ky – motor, převodovku.

Rozhovor s vítězem vedla Romana 
Tučková Hahnová.

Nicolasi, jak probíhala tvoje příprava 
na soutěž?

Vycházel jsem z vědomostí ze ško-
ly a z vlastní praxe, protože pomáhám 
v dílně tátovi. Jinak jsem čerpal z testů 
na internetu.

Co soutěžní rivalita a konkurence?
Konkurence byla samozřejmě 

ohromná, a to hlavně proto, že nejsme 
školou přímo zaměřenou na automo-
bily. Rivalitu jsem nezaznamenal. My-
slím, že všichni jsme se drželi toho, že 
je důležité se zúčastnit, ne vyhrát.

Nervy určitě pracovaly na plné obrát-
ky. Čeho ses nejvíce obával?

Asi teoretické části, že něco třeba 
přeslechnu.

Čekal jsi vítězství, nebo jsi byl v šoku 
jako zlatá Ester Ledecká?

Vůbec. Na to jsem ani nepomyslel. 
Ne, že bych nechtěl vyhrát, ale že bych 
si zase natolik věřil, to se říci nedá. Šlo 
mi hlavně o účast, nové zážitky a dou-
fal jsem v umístění v první polovině.

Úspěch nás často ovlivňuje, leckdy 
i mění. Jak to máš ty?

Jsem stále ten obyčejný kluk 
z Přímky. Vítězství je pro mě motivací 
do budoucna, výzva, ale i závazek pra-
covat na sobě, zlepšovat se. Zvláště při 
vývoji dnešních technologií. rth, lp

 Vítězný Nicolas Kočí při přebírání ceny 
nejvyšší v Mladé Boleslavi.  Foto: Archiv školy

 Holky recitátorky Markétka (vlevo) a Adélka.  Foto: Archiv ZL

Pět znojemských škol se ve škol-
ním roce 2018/2019 zapojí do pro-
jektu Poskytování bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve ško-
lách v Jihomoravském kraji.

Ve Znojmě se do projektu letos 
zapojí ZŠ Mládeže, ZŠ a MŠ Pražská, 
ZŠ JUDr.  J. Mareše a MŠ Klášterní, 
ZŠ nám. Republiky a ZŠ nám. Armády. 
Získají tak peníze na podporu dětí ze 
sociálně a ekonomicky slabých rodin. 
Znojemské školy se do projektu zapo-

Pět škol vydá dětem 
obědy zdarma

jují každým rokem. Počet dětí, kterým 
je podpora poskytnuta, stoupá. V prv-
ní výzvě se jednalo o 31 žáků, v dru-
hé o 52 a ve školním roce 2017/2018 
si může oběd vyzvednout zdarma 
69 žáků. Městu jako zřizovateli škol, 
ani samotným školám, tímto nevzniká 
žádná finanční zátěž. Výdaje projek-
tu jsou hrazeny z 85 % z Fondu ev-
ropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD) a z 15 % z prostředků státního  
rozpočtu.   pm

Žákyně základní školy Jubilejní 
park Markéta Ulčniková je jediná 
postupující do  celostátního kola 
recitační soutěže Dětská scéna  
2018.

Základní škola Václavské náměs-
tí, přesněji její odloučené pracoviště 
Jubilejní park, vyslala do krajského 

Markéta Ulčniková jde do finále

kola soutěže dětských recitátorů Adélu 
Kohoutkovou a Markétu Ulčnikovou. 
A Markétka svým přirozeným předne-
sem básně o holčičce Monice, co chtěla 
poníka, nadchla nejen diváky, ale i po-
rotu. Ta ji vyslala do finále, které bude 
8.–10. června ve Svitavách. Recitátorce 
držíme pěsti!  lp
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Plavání 
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou 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
e-mail: bazen@zsprim.cz

Plavání 
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401, 
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
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 KVĚTNU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–20.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–17.00
30. 4. 10.00–13.00 plavání pro veřej-
nost. 1. a 8. 5. zavřeno.

Poslední dubnovou noc bude Ka-
pucínská zahrada ve Znojmě ve zna-
mení pálení ohňů a čarodějnic.

Lidový zvyk Pálení čarodějnic 
se slaví po celém světě pod různými 
názvy jako Valpuržina noc, Filipoja-
kubská noc nebo Betline. V zahra-
dě za Vlkovou věží budou v pondělí 
30. dubna vítány celé rodiny i jednot-
livci bez ohledu na věk. Obzvláště se 
organizátoři ze Znojemské Besedy těší 
na tradičně originální masky malých 
i velkých čarodějnic. Mystická noc 
začne v 16.00 hodin dětským progra-
mem s Milanem Jonášem a DJ Izzy 

Na troud spálíme baby čarodějnice

 O nápadité masky babic čarodějnic nebývá ve Fi-
lipojakubské noci nikdy nouze.  Foto: Archiv ZB

 Výzdoba velikonoční břízky dětí z mateřské školy Gránická 8 ve Znojmě.  Foto: Archiv ZL

Cooperem. V 19.00 vzplane 
velká vatra a o hodinu pozdě-
ji zahraje pro dobrou náladu 
Jakub Děkan & band, kterého 
ve 21.30 vystřídá Jam Session. 
O občerstvení se postará Jiří 
Konvalina z OD Dyje, vychla-
zené pivo vytočí Znojemský 
městský pivovar a skvělá vína 
dodá VOC Znojmo. Na místě 
dostanou návštěvníci mož-
nost zakoupit si čerstvý špe-
káček a opéct si ho na někte-
rém z připravených menších  
ohníčků.  lp

 Oslavenkyně. Foto: Archiv ZL

Usměvavá jubilantka 
oslavila stovku

Úctyhodné jubileum oslavila 
1. dubna 2018 Zdenka Větrovská. 

Zdenka Větrovská se narodila 
1. dubna 1918 a pochází z obce Příštpo. 
Celý život se pohybovala mezi lidmi, 
a to i díky svému zaměstnání, neboť 
pracovala jako prodavačka a v pohos-
tinství. Radost ze života ji neustále při-
náší její rodina, dvě vnučky a dvě prav-
noučata. Paní Větrovské přišli osobně 
popřát mnoho zdraví a štěstí starosta 
Znojma Jan Grois, místostarosta Jan 
Blaha a ředitel Okresní správy sociál-
ního zabezpečení Radoslav Kraus.  zp

Znojemské divadlo bude 12. květ-
na potřetí hostit mezinárodní setkání 
pěveckých sborů CANTUMUS URBI 
(Zpíváme městu).

Na pódiu se vystřídají sbory z Ra-
kouska, Slovenska i Norska. Hlavním 
organizátorem je znojemské Pěvecké 
sdružení Vítězslav Novák (dále jen 
PSVN), které zdejší kulturu oboha-
cuje neuvěřitelných 98 let.  Smíšením 
ženského a mužského sboru ho v roce 
1920 založil tehdejší ředitel znojemské 
hudební školy Albert Pek. Dnes čtyři-
advacetičlenné těleso vede sbormistr 
Jan Svoboda. „Myšlenka uspořádat 
ve Znojmě setkání pěveckých sborů, 
malý pěvecký festival, klíčila v našem 

Divadlem budou znít sborové hlasy
sdružení již delší dobu. Důvodů bylo 
několik. Tím prvním byla a  je snaha 
přiblížit široké veřejnosti pěveckou 
činnost. Druhým je snaha o popula-
rizaci sborového zpěvu zejména mezi 
mladými lidmi. A třetí je skutečnost, 
že úkol v bodě jedna se nejlépe prodá-
vá ve formě jisté konfrontace s tělesy 
stejného zaměření. A také okolnost, 
že jsme byli vždy zváni na podobné 
akce do jiných měst, ale neměli jsme 
možnost nabídnout pozvání jako re-
ciprocitu. Velké pochopení při reali-
zaci CANTUMUS URBI jsme získali 
na znojemské radnici,“ popisuje sbor-
mistr počáteční ideu, která se stala 
tradicí. 

Letos se mohou posluchači těšit 
i na ukázku severské hudby, která u nás 
není příliš frekventovaná. „Pro letošní 
třetí ročník se nám podařilo zajistit vel-
mi kvalitní pěvecké sbory ze zahraničí. 
Přijede náš tradiční partner Zvolen-
ský spevácký zbor ze Slovenska, který 
navíc zazpívá také v neděli 13. května 
od 11.00 v kostele sv. Václava v Louce. 
Rakouské sborové umění bude repre-
zentovat sbor GMV Raabs an der Thaya 
a vrcholem bude vystoupení norského 
Tonsberg Sangofering. Severské zpě-
váky uslyší taktéž v neděli v 16.00 ho-
din v Miroslavi. Bude nám ctí, přivítat 
v divadle co největší počet milovníků 
krásné hudby,“ zve Jan Svoboda.  lp

Město Znojmo opět ocenilo obča-
ny města Znojma, podnikatele i děti 
znojemských základních a mateřských 
škol za to, že velebí znojemské ulice 
a navozují pravou jarní atmosféru. 

„Moc děkuji všem za to, že nám 
ulice zvelebují, a dětem za krásné bříz-

Tradiční velikonoční soutěž našla vítěze
ky – bez nich by Obroková ulice ne-
měla o svátcích tu pravou atmosféru,“ 
děkuje soutěžícím starosta města Jan 
Grois. V rámci soutěže Velikonoční 
Znojmo se opět soutěžilo v několika 
kategoriích. Odborná porota na zá-
kladě zaslaných fotografií vyhodnoti-

la nejkrásnější výzdobu domů a bytů 
ve Znojmě a jeho městských částech, 
sama ocenila nejlépe vyzdobené vý-
lohy v městské památkové rezervaci, 
tedy kategorii, do které se nebylo nutné 
hlásit. A nakonec vybrala nejkrásnější 
velikonoční břízky, které zdobily Ob-
rokovou ulici.  pm

O nejkrásnější velikonoční výzdobu:
1. místo: Jitka Dománková, Mramotice
2. místo: Marcela Jordánová, Na Vý-
sluní, Znojmo
3. místo: Iveta Šalomonová, Hradiště

O nejkrásnější velikonoční výlohu:
1. místo: Klenoty Mareš, Obroková
2. místo: Lékárna, Obroková
3. místo: Fantasia, Horní Česká

O nejkrásnější velikonoční břízku:
MŠ Dělnická – oddělené pracoviště 
Gránická 8
ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Přímětice
Zvláštní cena: Dětský domov Hakenova



Malí i větší výtvarníci mohou svoji 
kreativitu projevit na výtvarně-řeme-
slných dílnách v centru města Znojma. 
Na zápis je právě nyní ten správný čas. 

Po  úspěšném prvním ročníku 
chystá Iveta Hlobilová v inspirativním 
historickém centru Znojma další vý-
tvarně-řemeslné dílny pro děti od 6 
do 15 let. „Letos se s dětmi vydáme 
po stopách známých umělců a jejich 
tvorby. Každý den se hravou formou 

seznámíme s jedním významným umě-
leckým dílem a budeme samozřejmě 
také sami tvořit. Čekají nás nejrůznější 
výtvarné a řemeslné techniky, procház-
ky po Znojmě a okolí, návštěva ateliéru 
jednoho z místních výtvarníků i ně-
které z aktuálních výstav,“ prozradila 
lektorka ze znojemského šperkařského 
ateliéru ArtFashion.

Děti budou mít bohatý pro-
gram od  pondělí do  pátku od  8.00 

do  16.00  hodin. Své 
výrobky si odnesou ka-
ždý den s sebou domů. 
„Dílny se konají ve třech 
po sobě jdoucích týden-
ních turnusech, začínají 
9. a končí 27. červen-
ce. Bližší informace 
a přihlášky najdou zá-
jemci na  webu www. 
artfashion.cz. V každém 
z uvedených termínů je 
aktuálně ještě několik 
volných míst, ale je lepší 
s přihláškou neváhat,“ 
prozradila na závěr šper-
kařka.  lp
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Garantujeme vám úrok až 3,4 % ročně
Zhodnoťte své úspory

Leží vám peníze na běžném účtu? Pak věřte, že z nich každý den nemilosrdně ukusuje inflace. Hodnota vašich úspor tak 
postupně klesá a nevyrovnají to bohužel ani úrokové sazby na spořicích účtech. Jestli své finance chcete zhodnotit, zvolte 
termínovaný vklad. 

Můžete na něj uložit libovolnou částku, která se po celou dobu bude úročit garantovanou sazbou. Ze zákona o bankách  
jsou navíc veškeré termínované vklady pojištěny na 100 % až do výše 100 000 eur (tj. 2 500 000 Kč).
 

Král mezi termínovanými vklady
Nejvyšší úročení na českém trhu dlouhodobě nabízí NEY spořitelní družstvo. Momentálně nabízí zhodnocení až 3,4 % ročně. 
Aktuální sazby naleznete na stránkách www.ney.cz.
 

Mobilní bankéř přijede za vámi
Pokud si chcete sjednat termínovaný vklad, ale nejbližší pobočka v Brně  
je pro vás daleko, využijte unikátní službu mobilního bankéře. Přijede za vámi  
kamkoli ve smluvený čas a individuálně s vámi probere všechny možnosti. 
 
„Rozumíme tomu, že finance řada lidí řeší raději osobně. Rádi vám  
vše vysvětlíme a pomůžeme zvolit nejvýhodnější variantu,“  
říká předseda představenstva Petr Illetško. 

NEY spořitelní družstvo
Budova DORN
Dornych 510/38
617 00 Brno
+420 778 711 070
brno@ney.cz 

Mobilní bankéř  
pro oblast Moravy
Dušan Čejka 
+420 778 749 660
dcejka@ney.cz 
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PLACENÁ INZERCE

Letní tábory se rychle plní. Po-
slední volná místa nabízí znojemské 
Středisko volného času (dále SVČ).

Zájem o letní tábory SVČ se rok 
od roku zvyšuje. Přihlášky se plní již 
v prvních měsících roku. Středisko má 
už teď některé tábory zcela zaplněné. 
Nyní ale dává k dispozici tři, kam mohou 
rodiče své děti ještě přihlásit, uhradí-li 
platbu do 31. května.

Taneční soustředění Belly dance 
camp 2 (2.–4. 7. 2018) je určen zkušeným 
i novým zájemcům o orientální tanec. 

Filmařský tábor nebo pětiboj
Kontakt: L. Novotná, tel. 732 598 312, 
l.novotnaa@gmail.com, cena 1 100 Kč.

Filmařský tábor na hájence v Ol-
bramkostele (22.–27. 7. 2018) je zábav-
ně-kreativní tábor, kde si děti (9–12 let) 
vytvoří filmové štáby i krátký film. Kon-
takt: I. Herzigová, tel. 732 473 595, her-
zigova.i@svcznojmo.cz, cena 2 500 Kč. 

Pětiboj na hájence je pobytový tábor 
v Olbramkostele (5.–10. 8. 2018) vhodný 
pro nadšené sportovce (8–15 let). Kon-
takt: R. Souček, tel. 605 405 066, soucek.r 
@svcznojmo.cz, cena 2 300 Kč.  lp

Děti si na řemeslných dílnách 
zahrají na známé umělce

Nemocnice Znojmo se obrací 
na veřejnost s prosbou o darování 
plazmy. Za odběr nabízí 500 korun, 
proplacení cestovného a občerstvení.

Jde o důležitou složku krve a nemoc-
nice jí má stále nedostatek. Odběr plazmy 
trvá asi 50 minut. Před odběrem je nutné 
darovat krev k jejímu vyšetření. Za měsíc 
po darování krve můžete darovat plaz-
mu. Za 3 dny můžete darovat další krev. 
Odběry se mohou kombinovat. K odběru 
je možné se objednat e-mailem: plazma.

hto@nemzn.cz, dárci.hto@nemzn.cz 
nebo na bezplatném tel. 800 139 572. Dal-
ší informace o darování najdete na webu  
www.nemzn.cz. Na  Hematologicko-
-transfuzním oddělení se můžete také 
zapsat do registru dárců kostní dřeně. 
Vstoupit do něho může každý zdravý člo-
věk (18–35 let) s minimální váhou 50 kg. 
Podrobnosti získáte na tel. 515 215 461, 
515 215 458, na bezpl. lince 800 139 572, 
mailu: darci.hto@nemzn.cz a na webu 
www.nemzn.cz, www.kostnidren.cz.  lp

Nemocnice prosí o pomoc

 V minulém roce si děti malovaly vlastní tenisky, hedvábný 
šátek, hrníček a další předměty.  Foto: IH
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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, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: duben Po–So 10.00–17.00, 
Ne 13.00–16.00, květen Po–Ne 9.00–17.00
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno 28. dubna – 30. září Út–Ne 
9.00–17.00, otevřeno i ve svátky.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: duben Út–Ne 10.00–16.00, 
květen Po–Ne 9.00–17.00 
(poslední prohlídka 30 min. 
před zavírací dobou). 

NOVINKA! 
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). 
Otevřeno denně 28. dubna – 31. října
(mimo ZHV). Prohlídky v 9.30 
a v 15.30. Start vždy u Radniční věže, 
Obroková ul.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben až 31. října Po–Ne 
9.30–17.30.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: 28. dubna – 30. září 
Út–Ne 9.00–17.00 za příznivých 
klimatických podmínek! 

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: 28. dubna – 30. září Po–St, 
Pá–Ne  9.00–17.00, Čt 9.00–17.45. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00, 

Ne 14.00–17.00. Stálé expozice: 
Staré umění Znojemska, Mince zemí 
Koruny české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno do 31. května.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno po telefonické domluvě 
1. května – 30. září.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: březen až červen Út–Ne 
9.00–17.00, o prázdninách denně.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: duben Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–13.00, květen až 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: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
TIC otevřeno: duben Út–So 9.00–16.00,
květen až září denně 9.00–16.00. 
JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA 
otevřena: duben Po 9.00–17.00, 
Út–Ne 9.00–20.00, květen až září 
Po–Čt, Ne 9.00–21.00, Pá a So 
9.00–23.00.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: duben až květen So 
10.00–17.00, Ne, sv. 10.00–15.00.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135, 
e- mail:cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: duben až červen, září, říjen 
So, Ne 9.00–19.00, červenec, srpen 
Po–Ne 9.00–19.00.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury.

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně 
den předem.  

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, 
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

30. 4. MISS DIETRICH LITUJE
Marlene Dietrich a její dcera Maria 
Riva ve strhujícím rodinném souboji. 
Hrají: R. Rázlová, S. Postlerová. 19.00.

2. 5. 39 STUPŇŮ
Ironická detektivní komedie s prvky 
grotesky inspirovaná klasickým 
špionážním filmem. 19.00. Více 
na str. 13. 

4. 5. TĚŽKÁ BARBORA
Satirická komedie v podání 
Divadelního studia M. Výhodové. 
18.00. 

11. a 25. 5. REVIZOR
Úprava světoznámé komedie 
o falešném revizorovi v podání 
Divadleního spolku Rotunda. 
Režie: Václav Beran. Hrají: 
M. Machal, K. Tomek, I. Janíčková, 
V. Rosecká, E. Macoun a další. 19.00.

18. 5. NEBE NA ZEMI
Hra Osvobozeného divadla v podání 
Divadelního studia M. Výhodové. 18.00.

23. 5. ZATMĚNÍ
Starší pár spokojeně žije svůj obyčejný 
život v městečku na americkém 
pobřeží. Avšak jen do doby, 
kdy Martinovo chování začne nést 
příznaky Alzheimerovy choroby. Hrají: 
I. Svobodová, D. Sítek, M. Málková, 
P. Solaříková a další. 19.00.

26. 5. PŘEHLÍDKA 
ORIENTÁLNÍCH TANCŮ – 
13. ROČNÍK
Taneční přehlídka skupin 
orientálních tanců SVČ Znojmo 
a pozvaných hostů. Prodej SVČ 
Znojmo, ul. Curie 4. 14.00.

29. 5. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Dětské představení Hudebního centra 
„bez hranic“ a Tanečního studia 

M&M. Vstupné 150 Kč, stání 70 Kč. 
Vstupenky v prodeji: MEDIfitnes, 
Husitská 1, Znojmo (Po–Čt od 15.00 
do 20.00 hod.) 19.00.

14.–18. 5. SŮL NAD ZLATO
Známou pohádku dotvářejí písničky. 
Předplatné ZŠ1, 8.30, 10.15, 14. 5. 
také 14.00.

22.–24. 5. ULHANÁ PRINCEZNA
Pohádka vypráví prostřednictvím 
velkých marionet a v doprovodu 
veselých písniček o tom, že lhaní se 
opravdu nevyplácí. Předplatné MŠ, 
8.30, 10.15.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete 
na webu kina.

KONCERTY

12. 5. CANTAMUS URBI
Městské divadlo – 3. ročník festivalu 
pěveckých sborů. Organizátor: 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák. 
16.00. Více na str. 12.

13. 5. JARNÍ MUZIKÁLOVÝ 
KONCERT ALEŠE SLANINY 
A JEHO HOSTŮ
Městské divadlo – tradiční jarní 
muzikálový koncert sólisty Městského 
divadla v Brně Aleše Slaniny a jeho 
hostů H. Holišové, A. Zelové 
a K. Pekara. Výtěžek koncertu 
bude věnován na charitativní účely. 
Vstupné 300, 250, stání 200 Kč. Prodej: 
Gymnázium Dr. K. Polesného Znojmo, 
p. Rivolová (rivolova@gymzn.cz). 
15.00, 18.00.

20. 5. ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK
Městské divadlo – finálové kolo 
regionální soutěže v lidovém zpěvu 
za doprovodu cimbálové muziky 
Antonína Stehlíka. Vstupné zdarma. 
16.00.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – dlouhodobá 
výstava volně navazující na stálou 
muzejní expozici černého řemesla 
představuje drobné kovářské práce, 
vývěsní cedule a štíty, železo v době 
válečné, lampy, lucerny a svícny, 
krásu zámečnictví, ale také lékařské 
nástroje či šperkařství se zlatnictvím.

2.–31. 5. KRÁSY ČESKÉ 
REPUBLIKY
MÚ, nám. Armády 8 – výstava 
leteckých fotografií krás Česka.



DALŠÍ AKCE
28. 4. VYNÁŠENÍ HROZNOVÉHO 
KOZLA DO VINOHRADU

Dům umění – sraz ve 13.00. 
Trasa povede přes Karolininy sady 
na Kraví horu do Popic. Hraje 
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 NENECHTE SI UJÍT

 SVĚTOVÉHO PERFORMERA
Justin Lavash pojí neslučitelné – blues a elektroniku
Londýňan Justin Lavash si vypracoval pověst vyhledávaného performera. 
Jeho hudba se ubírá napříč styly mezi blues, folkem, roots music a jazzem. 
Jeho virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak 
dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit polyfonii tolika vrstev. Díky 
vyspělé kytarové technice, která si nezadá s Justinovým talentem kompo-
novat, jej vyhledávají i čeští umělci jako Lenka Dusilová, Michal Horáček, 
Monika Načeva, Radůza či Vladimir Merta. Vystoupení kytarového ekvilib-
risty si můžete užít v Domě Na Věčnosti 28. dubna ve 20.30.  lp 

 FESTIVAL NA VODĚ
Přehrady jsou první český festiválek u vody

Přehrady jsou dvoudenní hudební festival pro celou rodinu na Vranově 
a na Slapech. V létě v krásném prostředí kempu Vranovské přehrady za-
kotví 3.–4. srpna nejen české kapely, ale i divadelní soubory. Vystoupí Chi-
naski, Tomáš Klus, Mirai, Banjo Band Ivana Mládka, Sebastian, Voxel, Marek 
Ztracený, 05 a Radeček, UDG, Pokáč a další. Vaše děti zabaví představení, 
workshopy i různé atrakce. Ale především si užijete pláže, koupání a vodní 
sporty. Vstupenky (pro jednotlivce i celou partu 5 nebo 10 lidí) jsou v pro-
deji za zvýhodněnou cenu do 30. dubna. Děti do 12 let v doprovodu ro-
dičů mají vstup zdarma. Více na http://prehradyfest.cz. lp

 VÝSTAVU
Zákoutí a krásy České republiky z nebe ukáže výstava
Krásy České republiky, jejích regionů, měst a  obcí, nebo také oblíbe-
né památky nebo krajinu z  ptačí perspektivy ukáže výstava fotografií 
umístěná v prostorách Městského úřadu na náměstí Armády. Fotografie, 
které jsou součástí projektu Česko z nebe – knihy leteckých fotografií, 
budou k vidění od 2. května až do 31. května. CBS Nakladatelství s.r.o. 
v  rámci projektu Česko z  nebe – knihy leteckých fotografií připravuje 
v současné době i publikaci fotografií, které zachytí i zákoutí Znojemska. 
Publikace Znojemsko z NEBE by měla vyjít do konce roku 2018.  pm

 CHARITATIVNÍ KONCERT
The Tap Tap hraje pro Konipasku
Další z řady charitativních koncertů, které již pravidelně pro Spolek Ko-
nipaska hraje skupina The Tap Tap, uslyšíte 2. června na nádvoří Loucké-
ho kláštera ve Znojmě. Společně s populární skupinou složenou z han-
dicapovaných muzikantů vystoupí Dětský pěvecký sbor Libohlásek při 
ZŠ nám. Republiky a vítězka Superstar 2013 Sabina Křováková. Záštitu 
nad akcí převzal starosta Znojma Jan Grois a patronkou koncertu je he-
rečka Daniela Kolářová, která přijede akci osobně podpořit. Pro děti i do-
spělé bude připraven i doprovodný program. Vstupenky se prodávají již 
od 2. května na TIC Obroková. Výtěžek bude věnován Spolku Konipas-
ka, který na Znojemsku zajišťuje Domácí hospicovou péči.  lp

Cimbálová muzika Antonína 
Stehlíka. Kostýmovaná veřejnost je 
obzvláště vítaná.

1.–19. 5. MÁJOVÉ SLAVNOSTI 2018
Město Znojmo – více informací 
ve speciálu uvnitř LISTŮ.

13. 5. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáší filosof 
a biotronik Tomáš Pfeiffer. 17.00.

18. 5. NOČNÍ PROHLÍDKY 
PIVOVARU
Znojemský městský pivovar – noční 
prohlídky od 19.00  do 23.00 vždy 
v celou hodinu. Kapacita je omezena. 
Nutná rezervace na tel. 608 514 318.

Richard Hanney je bohatý žádoucí 
muž. Je znuděný ve svém londýnském 
bytě, lezou mu krkem všechny večírky, 
restaurace a dostihy. Do života mu ale 
náhle vstoupila krásná špiónka Anna-
bella. Tak začíná představení s názvem 
39 stupňů, brněnského souboru Bu-
ranteatr. Ve Znojmě uvidí diváci tuto 
hru, pod kterou je mimo jiných pode-

39 stupňů není jen detektivka 
podle Alfreda Hitchcocka

psán i slavný otec horroru Alfred Hit-
chcock, 2. května v 19.00 hodin. A je 
jisté, že v ironické detektivce nebude 
nouze o napínavé scény a především 
spoustu komických situací. V  režii 
Mikoláše Tyce se na place představí 
herci Michal Isteník, Ivana Krmíčko-
vá, Petr Tlustý, Petr Jarčevský a Pavel  
Novák. lp

Regionální kolo Znojemského 
Slavíčka 2018 slyšelo 121 zpěváčků. 
Někteří jsou vítězi už nyní.

Ve Štukovém sále Znojemské Be-
sedy 10. a 11. dubna soutě-
žily děti ve zpěvu lidových 
písniček v šesti věkových 
kategoriích. První katego-
rie, která je určená pro děti 
z mateřských škol, již vybra-
la vítěze. První místo získal 
Matyáš Landa (MŠ Dob-
šice) za písničku Na tých 
panských lukách, druhé 

místo obsadila Pavlína Pojerová (MŠ 
Dělnická) za interpretaci písničky Cib, 
cib, cibulenka a bronz bral Petr Severa 
(MŠ Armády) za píseň Na tom praž-

ským mostě. Z  ostatních 
pěti kategorií postoupilo 
vždy pět soutěžících, kteří 
budou mít možnost před-
vést své pěvecké dovednos-
ti za doprovodu cimbálové 
muziky Antonína Stehlíka 
20. května ve znojemském 
divadle. Finálové kolo zde 
začne v 16.00.  lp

Slavíček má první vítěze
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Vedení města Znojma v čele se 
starostou Janem Groisem přijalo 
na radnici A-tým florbalistů TJ Znoj-
mo, který senzačně zvládl záchranu 
v Superlize, nejvyšší florbalové soutě-
ži České republiky, když v samotném 
závěru rozhodujícího sedmého zápa-
su proti Brnu otočil nepříznivý stav 
1:3. „Prožili jsme si takové znojemské 
Nagano, protože favoritem byl sou-
peř. To, že porazíme Brno a udržíme 
se v Superlize, odhadoval z odborní-
ků málokdo,“ uvedl trenér týmu Jan 
Šťastník.

Srdce, víra i štěstí ale stálo na stra-
ně Znojemských. Nedělní rozhodují-
cí infarktový zápas sledovalo v hale 
neuvěřitelných 630 diváků, kteří tak 

Na radnici přijali A-tým znojemských florbalistů,
kteří se senzačně záchranili v Superlize

byli součástí největšího sportovní-
ho úspěchu v historii znojemského  
florbalu. 

„Chtěl bych vám v první řadě po-
gratulovat k obrovskému sportovnímu 
úspěchu, kterého jste dosáhli. A záro-
veň vám poděkovat za vzornou repre-
zentaci města na celostátní úrovni,“ 
řekl starosta Jan Grois. K poděkování 
se přidal také místostarosta Jan Bla-
ha, který se přijetí florbalistů rovněž 
zúčastnil.

Florbalisté naopak poděkovali ve-
dení radnice za podporu, které se flor-
balu ze strany města dostává. Od kapi-
tána týmu Pavla Paláta si starosta Grois 
i místostarosta Blaha převzali malý 
dárek. eks

O  víkendu se v  městské hale 
uskutečnil XXI. ročníku ZNOJMO 
GYM CUPu aneb Znojemské kladin-
ky, na který se sjelo na 170 závodnic 
a závodníků z České republiky a do-
razili i borci až z dalekého Kazach-
stánu. 

Od  brzkých ranních hodin se 
na svůj velký den připravovali chlap-
ci a děvčata z Litvínova, Moravské 
Ostravy i  Moravského Krumlova, 
Doks, Bedřichova, Rosic, Šumperka, 
Moravské Slavie Brno, Sokola Brno I, 
Horních Počernic, kazažského klubu 
z Astany a nejpočetněji zastoupeného 
domácího Klubu sportovní gymnasti-
ky Znojmo. 

Po úvodním slově a přivítání všech 
účastníků slavnostně zahájil závod pan 
starosta Města Znojma Jan Grois. Pak 
už děvčata i chlapci dostali prostor 
ukázat rozhodčím i divákům v zapl-
něném hledišti, co všechno se doposud 
naučili. A bylo toho opravdu hodně. 
Od dvojných salt na prostných přes 
veletoče a  letky na bradlech, či salta 
vpřed, stranou i vzad na kladině až 
po cukuhary na přeskoku. Jen chlapci 
si místo kladiny raději zvolili koně 
na šíř, kde právě borci z Kazachstánu 
předvedli, že s koni si opravdu rozumí.

Znojemský klub také nezůstával 
pozadu a přidal do své sbírky hned ně-
kolik pohárových umístění. Nejúspěš-
nější závodnicí sobotního mítinku se 
stala Veronika Kubošná, která svůj ne-

Na Znojmo Gym Cupu sedm pohárů pro domácí
sporný talent potvrdila hned ve dvou 
disciplínách, a zvítězila jak v povin-
ných sestavách dle nového závodní-
ho programu VS 1 A, tak i ve volném 
programu pro starší závodnice. Další 
zlaté medaile pro Znojmo vybojovali 
mladší žák Matyáš Červinka a Eliška 
Hrbáčková v kategorii LADY starší. 
Stříbro získal po součtu bodů za své 
sestavy Martin Pospíšil a kompletní 
sbírku pohárů doplnila svým bronzo-
vým umístěním Michaela Dobešová 
(LADY mladší) a  Julie Bedřichová 
v kategorii VS 4B nar. 2009.

Spokojení však odcházeli všichni 
závodníci a závodnice, neboť nikdo 
díky štědrým sponzorům neodcházel 
s prázdnou. A ještě něco zbylo i pro 
mlsné jazýčky díky krásným a chut-
ným dortům od paní Vanekové s  lo-
gem Klubu sportovní gymnastiky 
Znojmo. 

„Moc děkujeme za úžasnou spo-
lupráci všech, kteří se do letošní or-
ganizace závodu zapojili, od rodičů 
a prarodičů přes všechny dopravce 
a přepravce nářadí, pomocníky ze zno-
jemské věznice, zdravotníky i  lékaře, 
hlasatele, tlumočníky, počtáře, jedna-
tele, fotografy, kameramany, hudební 
obsluhu, za zajištění občerstvení i ne-
lehkou práci rozhodčích. Děkujeme 
Středisku volného času ve Znojmě, 
Okresnímu sdružení ČUS ve Znojmě, 
TJ Znojmo, ZŠ JUDr. J. Mareše Znoj-
mo a především Městu Znojmu, kte-

ré náš Klub sportovní gymnastiky 
Znojmo podporuje. A v neposlední 
řadě také všem trenérům, kteří lás-
ce ke  gymnastice v  našem Klubu 
sportovní gymnastiky Znojmo učí. 
V gymnastické školičce jsou to paní 
trenérky a asistentky Martina Toufa-
rová-Doválelová, Nikola Katolická, 
Karolína Bílková, Barbora Geržová, 
p. Macků a p. Fitzová, družstva LADY 
vedou p. trenérky Kateřina Nováková 

a Helena Vítoňová, závodníky připra-
vují trenéři Jiří Kostik a David Okoš, 
závodnice trenérky Veronika Švarco-
vá, Renata Kroupová, p. Bedřichová. 
V celém velkém týmu však mají své 
nezastupitelné místo i rozhodčí Eliška 
Truhlářová a Nina Križanová, kterým 
rovněž patří velký dík za volné chvíle 
strávené s námi na závodištích,“ uvedla 
za organizátory Ivana Křístelová z Klu-
bu sportovní gymnastiky Znojmo. eks

 Kristýna Procházková při prostných.  Foto: ksg


