
Tříkrálová sbírka 
opět rekordní

Radostnou zprávu o  rekordní 
částce Tříkrálové sbírky 2019 zveřej-
nil ředitel Oblastní charity Znojmo 
Evžen Adámek. 

„Překonali jsme loňský rekord 
v Tříkrálové sbírce. Na znojemském 
okrese se vysbírala úctyhodná částka 
2 346 252 korun. Dovolte mi, abych 
všem, kdo jste se na sbírce podíleli, 
srdečně poděkoval. Velmi si vašeho 
nasazení vážím. Byli to studenti střed-
ních škol, skauti, děti ze školek, dobro-
volníci, naši zaměstnanci, páni faráři, 
dospělí i senioři. Zvláštní poděkování 
patří všem dárcům, kteří do sbírky při-
spěli. Děkujeme všem!“ uvedl ředitel 
Adámek.  lp
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SPOLEČNOST

 Diváci Jednoho světa uvidí i Příběh cesty kolem světa, ve kterém Gwen a Patrick nastopovali přes padesát tisíc kilometrů: „Chtěli jsme jet 
co nejvíc na východ, abychom se domů vrátili ze západu.“  Foto: Archiv JS

O  podobě vodního prvku, kte-
rý doplní Horní náměstí, rozhodne 
architektonická soutěž. Vypsalo  ji 
město Znojmo ve spolupráci s Českou 
komorou architektů.

„Doplnění vodního prvku na Hor-
ní náměstí vychází z  opakovaného 
požadavku občanů nejen z Fóra Zdra-

O vodě na Horním náměstí rozhodne soutěž
vého města. V horkých letních mě-
sících se na náměstí opravdu nedá 
vydržet, a tak bychom rádi tuto plochu 
zatraktivnili. Chtěli jsme doplnit i ze-
leň na náměstí, nicméně opakovaně 
nám toto zatím nikdy nebylo ze strany 
památkářů povoleno,“ vysvětluje celou 
situaci starosta Znojma Jan Grois. 

Architektonická soutěž byla vy-
hlášena na začátku února. Podmín-
ky jsou zveřejněny na úvodní stránce 
webu města www.znojmocity.cz. Ná-
vrhy bude možné zasílat do 6. května. 
V průběhu května pak zasedne odbor-
ná porota, která rozhodne o vítězném 
návrhu.  Pokračování na str. 2. 

Připravuje se 
oprava ulice
Otokara Březiny

Za necelého půl roku začne re-
konstrukce ulice Otokara Březiny. 

S pracemi na nové silnici a chod-
níkách se začne zhruba na přelomu 
května a  června. Předtím zde totiž 
musí Vodárenská akciová společnost 
vybudovat nový vodovod. Do rekon-
strukce město investuje 7,3 mil. korun. 
Práce bude provádět firma Colas, která 
v e-aukci podala nejnižší nabídku.

Identita, jistota, bezpečí. Do-
kumentární festival Jeden svět 
bude hledat odpovědi na  to, co 
nás spojuje. Ve Znojmě v kině Svět 
od 19. do 22. března.

Motto letošního 21. ročníku Me-
zinárodní festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět zní 

Sňatkový podvodník v kině Svět
Bezpečná blízkost. Odkazuje na stav, 
kdy si lidé ve společnosti, ač je každý 
jiný, dokáží porozumět a naslouchat. 
Třeba i sňatkový podvodník a úspěšná 
podnikatelka ve  snímku Začít zno-
vu. Festival odstartuje v Praze a poté 
se rozeběhne po dalších 35 městech 
po celé republice. Do Znojma dorazí 

14. března. V kině Svět přivítá nejprve 
školáky a od 19. března i veřejnost. 

Na  festival dokumentů vzápětí 
naváže festival zdraví. JARNÍ DNY 
ZDRAVÍ – druhá největší akce v břez-
novém kalendáři – nabídne desítky 
aktivit všem milovníkům pohybu. Více 
na str. 8 a 9.  lp

Vše na jednom místě
Znojemská Beseda vydala pře-

hled společensko-kulturních akcí 
ve městě Znojmě a okolí v roce 2019.

Zdarma můžete obsáhlý leták 
získat v TIC na Obrokové ulici, ale 
i na dalších veřejných místech jako 
například v restauracích, kavárnách  
apod. lp
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OMEZEN PROVOZ
NA LEGIONÁŘSKÉ
Od 25. února do 31. května bude 
v pěti na sobě navazujících eta-
pách omezen provoz ulic Legio- 
nářská, Fejfalíkova a  částečně 
ul.  Pražská sídliště, ve  směru 
od ul. Legionářská. Důvodem jsou 
stavební práce spojené s rekon-
strukcí přípojek plynu a uložením 
nového plynovodu a vodovodu. 
Řidiči musí počítat i s úplnou uza-
vírkou v některých etapách stavby. 
Provoz bude omezen pro všechna 
vozidla, mimo MAD.

HLASUJTE PRO HŘIŠTĚ
Obchodní řetězec známé společ-
nosti pokračuje ve stavbě svých 
dětských Rákosníčkových hřišť. Hla-
sovat pro stavbu hřiště ve Znojmě 
můžete do 28. února na webu 
www.lidl-rakosnickova-hriste.cz 
a  na  FB. Každý den je možné 
poslat dva hlasy. Vítězné město 
získá zbrusu nové hřiště v hod-
notě 1,5  milionů korun, které 
společnost po dokončení stavby 
převede do jeho majetku. Jedno 
Rákosníčkovo hřiště už ve Znojmě 
je. U ZŠ Pražská jej společnost Lidl 
vybudovala v roce 2012. Znojmo 
ale může, díky druhé prodejně 
ve městě, získat i druhé Rákosníč-
kovo hřiště.

NAVRHNĚTE OSOBNOST
NA CENU MĚSTA
Zastupitelstvo i  letos udělí Cenu 
města Znojma. Návrh na udělení 
ocenění mohou předkládat i ob-
čané, spolky nebo sdružení, a to 
do 28. února. Náležitosti nalez-
nete na www.znojmocity.cz pod 
odborem vnitřní správy.

NOMINUJTE PEDAGOGY
Město Znojmo pošesté ocení 
své učitele. Nominovat výrazné 
pedagogické osobnosti mohou 
ředitelé škol i školské kolektivy, 
a do 28. února také veřejnost. 
Ocenění se uděluje ve dvou ka-
tegoriích – Výrazná osobnost 
roku a Ocenění za dlouhodobou 
tvůrčí pedagogickou činnost. 
Vyhlášení proběhne v rámci oslav 
Dne učitelů.

ZPRÁVY Z ÚNOROVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Únorové zasedání zastupitel-
stva města Znojma proběhlo 
po uzávěrce Znojemských LISTŮ. 
Nejdůležitější zprávy z  jednání 
zastupitelů tak přineseme v dal-
ším vydání 28. března. Dříve si je 
mohou občané přečíst na webu 
města www.znojmocity.cz.

 Před pár dny bylo dokončeno betonování největšího mostu obchvatu na Přímětické ulici. 
 Foto: Archiv ZL

Doslova k průlomovému setkání 
došlo mezi vedením města Znojma, 
ŘSD a spolkem Obchvat, který dlou-
hodobě velkou stavbu kritizuje.

K  jednacímu stolu na  radnici 
zasedli starosta Znojma Jan Grois, 
předsedkyně spolku Obchvat Lenka 
Poláková i zástupci Ředitelství silnic 
a dálnic. Výsledkem jednání je spo-
lečná priorita dokončení severní části 
obchvatu Znojma.

„Jsem velice rád, že se nám poda-
řilo domluvit třístranné jednání, kde 
jsme si vyjasnili spoustu skutečnos-
tí. Řešili jsme mimo jiného nutnost 
výstavby mimoúrovňové křižovatky 
na Suchohrdelské, kde víme, že byly 
určité výtky od spolku Obchvat. Celé 
jednání se neslo ve věcném a přátel-
ském duchu,“ přibližuje starosta Jan 
Grois a dodává: „S paní Polákovou jsme 
se shodli, že naší prioritou je dokončení 
752 metrů napojení na Brno a že v této 

Starosta a předsedkyně spolku 
Obchvat mají stejnou prioritu

věci budeme i nadále spolupracovat. 
Rád bych paní Polákové poděkoval 
za vstřícnost a věřím, že i další jednání 
budou pokračovat stejně úspěšně.“

Pokračování ze str. 1.
Aby vodní prvek v centru města 

byl kvalitní, nadčasový a co nejlépe 
vyhovoval danému prostředí i  sou-
časnému způsobu života, rozhodne 
o výsledku soutěže, dle pravidel České 
komory architektů, odborná porota. 
Kromě vedení města jsou jejími čle-
ny renomovaní tři brněnští architekti 
zabývající se veřejným prostorem, ur-
banismem i krajinářskou architektu-
rou Václav Babka, Aleš Burian a Pavel 
Pekár. Dále Jaroslav Hulín (městský 
architekt Třebíče pracoval ve Velké 

O vodě na Horním náměstí...
Británii i v Praze, navrhoval britský pa-
vilon Expo 2010 v Šanghaji) a znojem-
ské architekty zastupují Jan Hora (též 
pedagog na Fakultě architektury VUT 
v Brně) a Jaroslav Poláček. Mezi při-
zvanými odborníky nechybí ani Pavel 
Wewiora z Národního památkového 
ústavu a expert na vodní technologie 
Milan Malý.

„Návrh vodního prvku musí mimo 
jiného zohlednit fakt, že se na Horním 
náměstí konají po celý rok různé kul-
turní akce. Má také vhodně reprezen-
tovat město a žádoucí je i  jeho inte-

rakce s návštěvníky, ideálně za využití 
moderních technologií. V neposlední 
řadě bude hodnoticím kritériem také 
hospodárnost a ekonomická přimě-
řenost provozu navrženého řešení,“ 
doplňuje místostarosta Jakub Malačka 
a vysvětluje tak důvody, které vedly 
vedení města k rozhodnutí vypsat ar-
chitektonickou soutěž.

Vítězný návrh, společně se všemi 
ostatními architektonickými návrhy 
zaslanými do soutěže, představí město 
občanům na speciální veřejné prezen-
taci 18. června.  zp, lp

Aktuálně stavěná část o délce cca 
3,5 km od kasárenské po únanovskou 
křižovatku bude zprovozněna na pod-
zim 2019.  pm, zp, lp

Znojmo má devět partnerských 
měst, se kterými spolupracuje na růz-
ných úrovních. Jednou z nich může 
být i inspirace.

Spolupráce Znojma a  jeho part-
nerských měst se odvíjí především 
na úrovni předávání zkušeností, ale 
také jde o vzájemné poznávání kul-
tur. Prohloubit to druhé se rozhod-
lo Znojmo s polskou Strzegomí, jejíž 
obyvatelé si nově v místním zpravo-
daji mohou přečíst o tom, co se děje 
ve  Znojmě. Na  oplátku Strzegom 
posílá informace o vlastních zvycích  
a událostech.

V  lednu například oslavila Str-
zegom Den babičky, o kterém nám 

Partnerské město Strzegom slavilo Den Babičky
napsala autorka následujích vět Do-
minka Kuleba z  Městského úřadu  
Strzegom:

Den Babičky v  Polsku je svátek 
na oslavu všech babiček. Slavnost byla 
založena v roce 1965 a  je stanovena 
na 21. ledna. Krátce nato vznikla my-
šlenka slavit také Den Dědečka. Ten se 
stanovil na 22. ledna. A tak v Polsku 
mají vlastní oslavu všichni prarodiče.

Ve Strzegomi v tento den připravily 
děti z mateřské školy pro svoje prarodiče 
krásné překvapení. Na scéně v měst-
ském kulturním domě se konal slav-
nostní koncert, na který děti pozvaly 
všechny  své prarodiče. Před širokou 

veřejností představily děti umělecký 
program, tancovaly a zpívaly. Nachys-
taly také květiny a malé osobní dárky. 
Usměv na tvářích publika a velký po-
tlesk byly nejlepším důkazem, že kon-
cert udělal prarodičům velkou radost. 
Na závěr děti zazpívaly nahlas: „Milá 
babičko, všechno nejlepší ke Dni Ba-
bičky! Milý dědečku, všechno nejlepší 
ke Dni Dědečka!“ 

Příklad z Polska může inspirovat 
jednotlivce i  třeba instituce k oslavě 
důležitých a milovaných členů mno-
ha znojemských rodin. Vždyť hezké 
vztahy mezi nejbližšími žádný majetek 
nenahradí. pm, lp
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NA TRASE OBCHVATU
VYROSTL POSLEDNÍ MOST
Poslední, zato největší most na ak-
tuálně stavěné trase obchvatu 
Znojma vyrostl na Přímětické ulici 
během necelých 24 hodin. Stavba-
ři betonáž mostu zvládli o několik 
hodin dříve, než předpokládali. 
Nyní bude beton měsíc zrát. Zá-
těžovými testy projde všech pět 
mostů až na konci celé stavby. 
Postupně je zakládáno pilotové 
založení protihlukových stěn, kte-
ré budou lemovat prakticky celou 
část obchvatu, která prochází Pří-
měticemi. 

STATISTIKY ZAJÍMÁ, JAK ŽIJEME
Český statistický úřad (dále jen 
ČSÚ) začal na území celé republiky 
s každoročním šetřením o život-
ních podmínkách českých domác-
ností. V rámci akce pod názvem 
Životní podmínky 2019 budou 
vyškolení tazatelé navštěvovat 
domácnosti i ve Znojmě, a to až 
do 26. května 2019. Tazatelé se 
vždy prokáží průkazem tazatele 
a příslušným pověřením, které je 
ve spojení s občanským průkazem 
opravňují k provedení šetření. Více 
informací podá pracovnice Krajské 
správy ČSÚ Michaela Kolářová,  
tel.: 542 528 233.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI
V souvislosti se zvýšeným výsky-
tem respiračních onemocnění 
vyhlásila Nemocnice Znojmo 
od 15. února až do odvolání zákaz 
návštěv, který se týká obou částí 
Nemocnice Znojmo, tedy budov 
na  ulici MUDr.  Jana Janského 
a na ulici Vídeňská.

RADNÍ PODPOŘILI
DYSLEKTICKOU OLYMPIÁDU
Dyslektickou olympiádu pro žáky 
1. stupně základních škol bude le-
tos opět hostit Základní škola Praž-
ská ve Znojmě. Radní schválili pod-
poru soutěže ve výši 10 000 ko-
run. Ta bude využita na uhrazení 
účastnického poplatku žáků deseti 
znojemských družstev. 

MĚSTO PŘEDALO VINOTRHU
ČÁST PIVOVARU
Ideálně do  vinobraní 2019 má 
v další části areálu pivovaru vznik-
nout nová vinárna s kavárnou a ga-
lerie. Za realizací stojí společnost 
Vinotrh, které na začátku února 
předalo vedení města stavební pro-
story s podmínkou rekonstrukce 
na vlastní náklady. Smlouvu o dlou-
hodobém pronájmu uzavřelo Znoj-
mo se společností Vinotrh na třicet 
let. Na stavbě se již pracuje.

STALO SE

Patnáct let aktivně plaval. Vystu-
doval vysokou školu. Deset let pořá-
dal Miss pláž na Vranově a Znojmáci 
jezdí na  jeho vranovskou Karličku 
za zábavou. Teď Karel Podzimek ml. 
usedl do křesla místostarosty města 
Znojma. A vstup to byl bouř-
livý.

Váš vstup na politickou scénu 
byl poněkud nestandardní. Jak 
se s kritickými hlasy na vaši 
adresu vyrovnáváte?

Nemám dojem, že by to 
bylo nestandardní. Nikdo mi 
to do očí neřekl. Byl jsem druhý 
náhradník. Rozhodnutí bylo 
na  místním sdružení a  jako 
předseda místní buňky ODS 
jsem byl zvolen. 

Vedl jste strategický výbor. 
I zde se ozývá na vaši práci 
kritika. Co jste ve výboru dě-
lal?

Řešili jsme kluziště, roz-
voj sportu nebo třeba rozvoj 
cestovního ruchu, z  kterého 
vznikl dnes fungující spolek 
ZnojmoRegion. A povedlo se 
vyřešit také odstavnou plochu 
parkoviště u nádraží. 

Máte plán, jak voliče i kriti-
ky přesvědčit, že na vysokou funkci 
ve vedení města stačíte?

Kdo mě zná, ví, že jsem pracovi-
tý člověk. Na radnici jsem třetí mě-
síc, takže se rozkoukávám. Jsem tady 
od rána do večera, někdy i do pozd-
ních nočních hodin. Mám na starosti 
sport, kulturu a cestovní ruch. To jsou 
oblasti, které mě hodně baví. Už jsem 
si obešel všechna pracoviště, která spa-
dají do mé gesce. Každý provoz má 
jiný problém, který tíží ředitele těchto 
příspěvkových organizací, a ty problé-
my teď budeme řešit.  Budu se snažit, 
abychom postavili krytý bazén, který 
tady chybí. A doufám, že za čtyři roky 
lidé uvidí, že na funkci místostarosty 
skutečně mám. Umím dřít a  tady je 
práce hodně. 

Stavba krytého bazénu je dlouhodo-
bá záležitost. Co máte ale nyní jako 
pracovní prioritu? 

Takovou dílčí věcí je centrální web 
na rezervační systém všech sporto-
višť spadajících pod město Znojmo. 
Pracujeme na  tom s Karlem Vodá-
kem. V rezervačním systému bude 
jasně vidět, kdy jsou místa obsazena 
profesionálními sportovci a  kdy je 
na konkrétním sportovišti volno pro 
veřejnost. Chceme to připravit tak, 
aby si lidé jen klikli a zjistili, kam se 

Z každého koncertu chci peníze na charitu
mohou nahlásit. V pilotním provozu 
zařadíme nejprve lázně, vychytáme 
případné nedostatky a pak budeme 
přidávat další sportoviště. Jde o práci 
tak na půl roku. Plně funkční bude 
rezervační web za delší dobu.

Na čem aktuálně pracujete z oblasti 
kulturně-společenských akcí?

Na adventu na rok 2019. Máme 
ve Znojmě opravdu hodně akcí. Do-
zvěděl jsem se, že jen knihovna jich 
pořádá 640 během roku. Takže, když 
mi někdo řekne, že se ve Znojmě nic 
neděje, každému oponuji. Začal jsem 
chodit do divadla. Je o ně velký zájem 
a i to je výsledek excelentní práce ve-
doucí divadla paní Maixnerové. Za mě 
dobře pracuje celá Znojemská Beseda 
a pan ředitel Koudela a výborně fun-
guje i knihovna a  její ředitelka Věra 
Mašková. 

Je vám blízký sport. Kde jste se v něm 
angažoval pro veřejnost?

Stál jsem u zrodu amerického fot-
balu ve Znojmě. Zakladatelem je můj 
kamarád z dětství Radim Pařízek. Byl 
jsem čtyři roky prezidentem Rytířů 
a rád budu kluky podporovat, protože 
to, co se jim podařilo za poslední roky 
v americkém fotbalu dokázat, je skvělé. 
Pak také chystám ve Znojmě největší 
sportovní akci roku Znojmo žije ho-
kejem – 25. července se na led postaví 
dvacet hráčů NHL proti všem hoke-
jistům, co historicky hráli za Znojmo. 
Mám už potvrzenou účast několika 
hokejových es, ale jména si ještě ne-
chám jako překvapení.

A máte ještě jiná překvapení?
Myslím, že ve Znojmě chybí velké 

koncerty. Je škoda, že lidé na ně jezdí 
do Brna nebo do jiných měst. Přitom 
tady máme zimní stadion, tak ho pojď-
me využít! A už se to myslím začalo 

dařit. Mám ale podmínku, aby 
z každého koncertu šla část pe-
něz na charitu. Už jsem domlu-
vil koncert skupiny Lucie, který 
bude ve Znojmě letos v  listo-
padu. Stejně tak domlouvám 
jednu světovou kapelu, která 
by zde, pokud všechno půjde 
dobře, mohla zahrát v prosinci 
2019. A řešíme teď i jeden kon-
cert v  letním období v Louc-
kém klášteře. 

Můžete být konkrétnější?
Zatím nemohu prozradit 

nic bližšího, vše je v  jednání. 
Ale alfou a omegou jakéhoko-
liv letního koncertu je počasí. 
A organizátoři se logicky ta-
kovým koncertům brání, ale 
já jsem do toho šel. Byl jsem 
strůjcem festivalu Přehrady-
Fest na Vranovské přehradě, 
který byl vloni poprvé. Chys-
tali jsme ho dva roky a přišlo 
9 900  lidí. Letos jich chceme 
přilákat 11 000. Ohlasy byly 
dobré, tak snad se to podaří 

a Vranov je blízký i mnoha Znojmá-
kům. Druhou větší akcí, která se mi 
podařila a na kterou jsem pyšný, je 
festival Dračích lodí. Stala se z ní spor-
tovně-společenská událost pro celé 
rodiny. Lidé se na festival těší a  jeho 
obliba stoupá i v zahraničí. Hlásí se 
nám týmy z Maďarska, Rakouska. Více 
rozšířit ho již nelze, jsme na maximu 
kapacity, ale vylepšujeme program.

A na čem pracujete v oblasti cestov-
ního ruchu?

Jak už jsem říkal, jsem rád, že jsme 
rozběhli spolek ZnojmoRegion. Strate-
gie spolku je vytvoření jednoho celku, 
který tvoří obce a podnikatelé, kteří 
nabízí turistům své nejlepší služby ze 
všech možných oblastí. Členem může 
být vinař, kovář, hoteliér, farmář, vý-
robce regionálních produktů, potravin, 
prostě kdokoliv. Ve svém druhém roce 
má ZnojmoRegion devětadvacet členů 
a počet se zvyšuje. S předsedkyní před-
stavenstva spolku Šárkou Janderkovou 
teď chceme navštívit starosty obcí, které 
mi již přislíbily účast. Nechám se navo-
lit jako zástupce města Znojma do dvou 
pracovních skupin, protože chci být 
u toho, a věřím, že ZnojmoRegion bude 
do pár let soběstačný a společně tak bu-
deme efektivně propagovat Znojemsko. 
 Ľuba Peterková

 Karel Podzimek ml.  Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 28. března 2019, uzá-
věrka je 18. března. 

ZAČÍNÁ SVOZ BIOODPADU 
Ve  Znojmě a  jeho městských 
částech bude opět zahájen svoz 
bioodpadu, ke  kterému slouží 
sběrné nádoby hnědé barvy. Prv-
ní svoz ve 13. týdnu, tedy od 25. 
března. Poté bude svoz prováděn 
každý lichý týden.

POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé 
(majitelé) psů zaplatit poplatky 
za  své čtyřnohé přátele. Plat-
by v  hotovosti i  platební kar-
tou přijímají pokladny v budově 
městského úřadu na Obrokové 
12 a na nám. Armády nebo lze 
platbu provést převodem z účtu 
(variab. symbol lze zjistit na tel. 
515 216 307). Nahlásit nového psa 
musí jeho majitel do 15 dnů ode 
dne, kdy ho získal, na finančním 
odboru MÚ Obroková 10 (u  pí 
Dehnerové). Poplatek je vyměřen 
od tří měsíců stáří psa.

ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Každoročně vybírané místní poplat-
ky za odstraňování komunálních 
odpadů jsou i v roce 2019 ve výši 
400 korun na osobu. Poplatek je 
splatný k 30. červnu 2019. Platit 
je možné na pokladně MÚ na uli-
ci Obroková 12, a to denně. Lze 
využít i platbu poštovní poukáz-
kou (na  vyžádání), bankovním 
převodem na účet nebo prostřed-
nictvím služby SIPO České pošty. 
Více na www.rodinaokurkova.cz/ 
komunalni-odpady.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 6. března ve 12.00 hodin.

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádané městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v TIC na Ob-
rokové ulici nebo na webu www.
znojemskabeseda.cz/poradane-
-akce/akce-pro-seniory. Počet míst 
na akcích bývá zpravidla omezen.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. Na zápůj-
čce je nutné se předem domluvit, 
na tel.: 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je vrátit  
neponičené!

Jihomoravský kraj přispěje Znoj-
mu na opravu kapličky i na rozšíření 
programu divadla pro školy.

Kapličku v  Kasárnách plánuje 
město opravit v  tomto roce. Kromě 
stavebních úprav dojde i  k  jejímu 
nasvícení, přibude nová přípojka 
elektřiny a upraveno bude také okolí 
kapličky. Předpokládané náklady jsou 
1 766 000 korun, přičemž dotace z kra-
je činí 500 000 korun.

Milionem korun přispěje kraj také 
Znojemské Besedě, příspěvkové orga-
nizaci města, pod kterou spadá měst-
ské divadlo, a  to na rozšíření počtu 
školních představení pro děti a mlá-
dež. Rok od roku stoupá zájem o tato 
představení ze strany škol z  celého 
okresu, a tak díky dotaci bude moci 
divadlo nabídnout žákům více diva-
delních zážitků.  zp

Peníze přijdou 
na kapličku i divadlo

 Při opravách kapličky dojde i drobnému 
posunutí sochy sv. Jana Nepomuckého. 
 Foto: Archiv ZL

Zpozornit by měli všichni spor-
tovní nadšenci a  fanoušci. Čtvrtý 
ročník závodu ve výběhu na radniční 
věž Znojmo Extreme 790 bude opět 
pomáhat. Startovné věnuje na cha-
ritativní účely.

Letos podpoří Znojmačku Simonu 
Sekulovou a její Sportovní klub nesly-
šících Brno. „Důvod je jednoduchý. 
Někdo v životě nemá tolik štěstí, ale 
přesto žije nejen plnohodnotný život, 
ale je i inspirací pro nás ostatní. Třeba 
Simona Sekulová budí velký obdiv – 
je neslyšící, miluje volejbal a hraje 
za Sportovní klub neslyšících v Brně, 
protože ve Znojmě žádný takový není. 
Díky tomu, že jsou fakt dobří, tak už 
byli na turnajích všude možně v Ev-
ropě. Letos dostali pozvánku až do Ja-
ponska. Protože si všechno hradí sami, 
Japonsko je už nad jejich finanční 
možnosti. Takže když za námi Simona 

Znojmo Extreme 790 bude znovu pomáhat

přišla s prosbou o finanční podporu, 
bylo jasno. Právě pro ni a celý sportov-

ní klub neslyšících poběžíme letos zá-
vod ve výběhu na radniční věž Znojmo 
Extreme 790 a výtěžek ze startovného 
věnujeme právě jim. Sportovci musí 
táhnout za  jeden provaz!“ přibližu-
je okolnosti rozhodnutí, komu letos 
sportovci pomohou, starosta Znojma 
Jan Grois.

Závod se poběží 22. června. Soutě-
žit se bude v týmech, aby byla zachova-
ná symbolika 790 schodů a týmového 
ducha, a to ve třech kategoriích – muži, 
ženy a mix. Kde a  jak se registrovat, 
organizátoři včas oznámí. Se spuš-
těním registrace se počítá na  jaře. 
Informace budou nejen na  webu  
www.extreme790.cz, ale také na Fa-
cebooku a samozřejmě v LISTECH. 
Sportovní klání opět doplní doprovod-
ný program. Závod bude na Obrokové 
ulici přenášen na velkoplošné obrazov-
ce i streamem na YouTube.  zp, lp

 Čtvrtý ročník Znojmo Extreme 790 po-
může i  Simoně Sekulové, hráčce Sportov-
ního klubu neslyšících Brno. Na  fotografii 
je společně se starostou Janem Groisem, 
který se závodu jako sportovec vždy zú-
častňuje.  Foto: zp

Rada města schválila podání 
žádosti o dotaci na rekonstrukci tří 
komunikací ve městě Znojmě, díky 
kterým by mohla ušetřit až polovinu 
nákladů.

„V letošním roce chceme kromě 
ulic Bala a Na Vyhlídce opravit i ulici 
Otokara Březiny a ulici U Rybníka 
v Příměticích. Celkem do těchto oprav 
investujeme asi 26,3 milionů korun, 
přičemž získáme-li dotaci, o kterou 

Město žádá o dotaci na opravy
usilujeme, mohli bychom dostat zpět 
až padesát porcent uznatelných nákla-
dů,“ komentuje důvody žádosti o dota-
ci starosta Znojma Jan Grois.

Znojmo tímto reaguje na dotační 
výzvu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Formálně musí podání žádosti o do-
taci schválit ještě zastupitelstvo. To se 
sešlo 18. února, tedy až po uzávěrce 
LISTŮ. Výsledek přineseme v dalším 
vydání.  zp, lp

Finanční výbor
se sejde
každý měsíc

Začal pracovat nově zvolený fi-
nanční výbor. 

Mezi jeho povinnosti stanovené 
zákonem patří kontrola hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky 
města Znojma.

Členové f inančního výboru 
se ke  své práci budou scházet kaž-
dý měsíc. V loňském roce projednali 
rozpočet města na rok 2019. V roce 
letošním se zabývali některými roz-
počtovými opatřeními a  hlavně se 
zaměřili na samu podstatu své práce. 
Tou jsou kontroly čerpání finančních 
prostředků města. Subjektů hospo-
dařících s městskými penězi je velké  
množství.

„Na posledním jednání v  lednu 
jsme projednali a zároveň si nastavili 
způsob práce.  Členové výboru schvá-
lili namátkové kontroly v různých ty-
pech organizací a subjektů čerpajících 
prostředky města Znojma,“ uvedla 
Růžena Šalomonová, předsedkyně fi-
nančního výboru.

Předsedkyně také informovala 
členy o své návštěvě u jednatele FCC 
Znojmo, s.r.o., Josefa Esterky, kde se 
spolu s předsedkyní kontrolního vý-
boru Petrou Svedíkovou Vávrovou 
seznámila s  tvorbou a kalkulací cen 
pro odpadové hospodářství. Zároveň 
projednala s vedením města nový způ-
sob práce finančního výboru tak, aby 
naplnil a odpovídal dikci zákona.  rs
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ZA VOLANTEM MĚLA DROGY
Strážníci zastavili na Žižkově ná-
městí vůz s řidičkou, o které věděli, 
že je uživatelkou drog a nebojí se 
v takovém stavu řídit. V minulosti 
ji nachytali již třikrát za volantem 
pod vlivem drog. Tentokrát měla 
v autě i spolucestující. Test na drogy 
byl u řidičky pozitivní a případ tak 
převzala k dořešení Policie ČR.

UKOPL KOŠ A ŠEL KRÁST
Díky kameře na Mariánském ná-
městí strážníci zjistili, že zde šesta-
dvacetiletý muž ukopl odpadkový 
koš ze stojanu. Vysypané odpadky 
vrátil zpět do koše a nepoškozený 
koš do stojanu. Vysloužil si ale po-
kutu 2 000 korun. V průběhu noci 
s ním pak strážníci ještě řešili pokus 
o krádež a na základě stížností řidičů 
i jeho pohyb po silnici bez reflexních 
prvků. Tyto činy už bude mladík 
vysvětlovat u správního orgánu.

HLEDALI SYNOVI TÁTU
V nočních hodinách volal na lin-
ku městské policie ustaraný syn 
s žádostí o prověření, zda je jeho 
osmasedmdesátiletý otec v pořád-
ku. Vrátil se z nemocnice a nebylo 
možné se mu dovolat. Strážníci 
našli seniora v pořádku na návštěvě 
ve vedlejším domě a syna bydlícího 
mimo Znojmo ihned informovali.

DRAHÁ ÚLEVA
Za močení na veřejnosti dostali dva 
pánové pokuty. Oba „naprášila“ 
kamera. Nejprve kolem půlnoci pro-
zradila dvaadvacetiletého mladíka, 
jak si ulevoval na dům v blízkosti 
nočního podniku na Mariánském 
náměstí. O pár hodin později zachy-
tila u stejné činnosti třiatřicetiletého 
muže, tentokrát si vybral budovu 
Českých drah. Oba pánové dostali 
za  úlevu na  veřejnosti pokutu 
500 korun v příkazním řízení.

STRÁŽNÍCI POMOHLI 
NEMOCNÉMU
Strážníci poskytli na Vídeňské ulici 
první pomoc třiašedesátiletému 
muži, který dostal epileptický zá-
chvat. Pacienta si pak převzali 
zdravotníci k  dalšímu ošetření 
v nemocnici.

RVAČKA NA NÁMĚSTÍ
Kamera na Mariánském náměstí 
zachytila rvačku asi sedmičlenné 
skupiny lidí, kteří se vzájemně pro-
vokovali a napadali i ostatní. Ve fázi, 
kdy se rvačka rozdělila na  dvě 
skupiny, zasáhli strážníci a agresory 
zklidnili. Na místo byli přivoláni 
zdravotníci a policie.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Městské lesy Znojmo, příspěvko-
vá organizace města, provádí v úno-
ru pravidelné ozdravení Gránického 
údolí.

Zahrnuje postupnou výsadbu asi 
dvou stovek nových stromů, především 
javorů a dubů, ale také již proběhlo 
kácení starých nebezpečných stromů 
a smrků napadených kůrovcem. V sou-
vislosti s pracemi prováděnými těžkou 
technikou mohou být některé cesty 
poškozeny. Jejich opravy jsou napláno-
vány na jarní měsíce.  Návštěvníci údolí 
by ale nyní při svých procházkách měli 
dbát větší opatrnosti a řídit se pokyny 

Gránice prochází ozdravením. 
Dostanou nové stromy i ptačí budky

na informačních cedulích a pracovníků 
provádějících těžbu. Do Gránic také 
přibydou nové lavičky, některé stávající 
dostanou nový nátěr a přibydou i ptačí 
budky. 

Městské lesy se starají také o na-
učnou stezku a  její mobiliář, včetně 
dřevěných soch zvířat z dílny řezbáře 
Martina Lichevníka. Není to ani rok, 
kdy se Gránice potýkaly s vandali-
smem. Bohužel, už v prvním měsíci 
tohoto roku evidují Městské lesy dal-
ší škodu na  jedné ze soch umístěné 
na přírodním dětském hřišti v gránic-
kém lesoparku.  pm, lp

 Vandalové v Gránicích poničili dřevěnou 
sochu lišky.  Foto: Archiv ZL

Městská policie Znojmo bude 
v letošním roce žádat o dvě dotace – 
na další forenzní značení kol a  in-
validních vozíků a novou dohlížecí 
kameru.

O dotace žádají strážníci Minister-
stvo vnitra v rámci Programu prevence 
kriminality. 

Již v roce 2017 a 2018 se Městská 
policie Znojmo zapojila do projektu fo-
renzního značení. Díky velkému zájmu 
ze strany veřejnosti by proto ráda v čin-

Městská policie žádá o dotace 
na značení kol a další kameru

nosti pokračovala. Náklady na pořízení 
značících sad a dalšího příslušenství 
budou činit asi 36 000 korun, přičemž 
město by ze svého hradilo pouze deset 
procent. „Dosud jsme označili 310 jízd-
ních kol a invalidních vozíků a celková 
hodnota označených předmětů je přes 
sedm milionů korun,“ říká ředitel Měst-
ské policie Znojmo Ivan Budín.

Druhá žádost o dotaci se týká roz-
šíření městského kamerového dohlí-
žecího systému. Nová kamera by měla 

přibýt na rohu ulic Legionářská a Pří-
mětická. Náklady jsou odhadovány 
na 270 000 korun. Město by i zde mělo 
hradit pouze deset procent. „Kame-
rový systém má nezastupitelnou roli 
jak z hlediska prevence kriminality, 
tak z hlediska zvýšení efektivity bez-
pečnostních složek a úspěšnosti při 
vyšetřování trestné činnosti,“ vysvětluje 
starosta Jan Grois. V současnosti město 
a  jeho občany hlídá 26 kamerových 
bodů.  zp, lp

Napadlo vás někdy podívat se 
na naše vínem proslavené Znojem-
sko očima milovníků piva? Letošním 
národním tématem turistického ru-
chu je totiž motto Z jiného úhlu. 

A právě jiný úhel pohledu, v tom-
to případě pivní turistika ve vinařské 
oblasti, možná trochu překvapí, ale 
srdce pivařovo zaručeně potěší. Pivo 
se ve Znojmě vařilo nepřetržitě téměř 
300 let, a to až do roku 2005. Přeruše-
nou tradici poté obnovil v roce 2015 
Znojemský městský pivovar. V kraji 
ovšem můžete ochutnat zrzavý mok 
téměř z desítky regionálních pivovarů 
a minipivovarů. A pivní turistiku obo-
hacují i dvě muzejní expozice – Ex-
pozice pivovarnictví v areálu znojem-
ského pivovaru a Expozice hradního 
pivovaru v Bítově. Veřejnost na tyto 
zajímavosti upozorňuje destinační 
společnost ZnojmoRegion, která ofi-
ciálně zastupuje turistickou oblast 
Znojemsko a Podyjí.

Kraj, kde se pivo potkává s vinohrady
Že jde o předem promyšlený krok, 

vysvětluje předsedkyně představen-
stva, Šárka Jana Janderková: „K tomu, 
aby si veřejnost turistickou oblast 
Znojemsko a  Podyjí zapamatovala 
jako unikátní celek, musíme vyzdvih-
nout výjimečná specifika našeho kraje. 
Něco, čím se odlišíme od ostatních 
oblastí Jižní Moravy. Doplnění tradič-
ního vinařství o pivní turistiku se zde 
přímo nabízí.“

Propojení vinařské a  pivní tu-
ristiky v  jednom regionu upoutalo 
pozornost i na veletrzích cestovního 
ruchu, kterých se spolek ZnojmoRe-
gion v minulých dnech zúčastnil. „Za-

znamenali jsme velký zájem, ze strany 
veřejnosti i médii. Pod názvem ‚Kraj, 
kde se pivo potkává s vinohrady‘ jsme 
se také připojili k letošnímu národní-
mu tématu cestovního ruchu ‚Z jiného 
úhlu‘, který se zaměřuje na méně zná-
mé a neokoukané turistické cíle, anebo 
na ty známé, ale viděné z jiného úhlu 
pohledu,“ doplňuje tajemnice Irena  
Navrkalová. 

Kdo by si chtěl udělat zážitkový 
výlet a objet všechny regionální pi-
vovary a minipivovary na Znojem-
sku a v Podyjí, musí si do mapy po-
značit kromě Znojma a Bítova také 
Hnanice, Moravský Krumlov, Nový  
Šaldorf-Sedlešovice, Šatov, Únanov 
a brzy také Hodonice. A k návštěvě 
vybízí i  festivaly – Pivní slavnosti 
ve Znojmě (8. 6.), v Mor. Krumlově 
(15. 6.) a v Jevišovicích (24. 8.). Na nich 
jsou piva jednotlivých regionálních 
výrobců od  sebe vzdálená jen pár  
kroků.  in
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Účast zastupitelů ve  výborech 
a komisích je prý pouhé „vysedávání“ 
a zřízení výborů, které by kontrolo-
valy zásadní agendu, jako je majetek 
a územní plánování, by stálo „miliony 
korun“. Takto v médiích bagatelizuje 
práci zastupitelů znojemský starosta 
Jan Grois (ČSSD). Proto je s podivem, 
že jeho kolegové z oranžového týmu 
i z koaličních stran ODS a ANO si až 
na výjimky uzurpovali všechna místa 
v poradních výborech a komisích. A že 
díky nim ročně čerpají miliony korun 
z městských peněz.

Vedle starosty Groise a místostaros-
ty Malačky, kteří pracují jako politikové 
na radnici na plný úvazek, všichni ostat-
ní zastupitelé z Groisovy ČSSD hroma-
dí funkce v poradních orgánech. A za  
každou z těchto funkcí pobírají odmě-
ny, které, ač jsou to pouhé přivýdělky, 
mnohdy přesahují plat znojemského 
voliče za práci na plný úvazek. 

Zde jako příklad předkládáme sou-
hrnný přehled funkcí a nárokových mě-
síčních odměn neuvolněných zastupitelů 
za starostovu ČSSD od 1. ledna 2019 tak, 
jak prosincové zasedání zastupitelstva 
stanovilo:
Vlastimil Tima 17.124 Kč
radní, člen výboru, člen 2 komisí
Tomáš Buršík 19.124 Kč
radní, člen výboru, člen 2 komisí, řídí 
Městskou policii
Blanka Dufková 11.676 Kč
členka 1 výboru a 2 komisí
Anna Maixnerová 12.454 Kč
předsedkyně 1 komise, členka dalších 
2 komisí
Jan Růžička 12.454 Kč
předseda 1 komise, člen výboru, člen 
dalších 2 komisí
Jan Simonides 12.454 Kč
předseda 1 komise, člen dalších 3 ko-
misí
František Šebela 11.676 Kč
člen 3 komisí

Celkem pobírá sedm neuvolněných 
zastupitelů ČSSD ve Znojmě měsíčně 
z městské pokladny bezmála 100 tisíc 
korun! Podobně „přezaměstnaní“ sbě-
ratelé funkcí jsou i další politikové ko-
aličních stran – šest zastupitelů z ANO 
a dva za ODS, což stojí město dalších více 
než 100 tisíc měsíčně. Celkem za čtyřleté 
volební období tedy městská pokladna 
zchudne za neuvolněné zastupitele vlád-
noucích stran o 10 milionů korun, a to 
už opravdu není málo.

Naopak ti členové komisí, kteří ne-
jsou zastupiteli, i když jsou v daném 
oboru odborníci, podle předpisů vyda-

Práce v komisích a výborech 
ve Znojmě? Výnosný „vedlejšák“!

NÁZOR OPOZICE

ných městem žádnou odměnu nedostá-
vají, a to ani jako kompenzaci za časovou 
ztrátu.

Domníváme se, že tyto odměny ne-
jsou přiměřené, vůči voličům a daňo-
vým poplatníkům ve městě jsou naopak 
vysoce nemorální. Práce zastupitelů pro 
město by nikdy neměla být honorována 
nad rámec běžných mezd na trhu práce.

Proto na únorovém jednání zastu-
pitelstva navrhneme změnu systému. 
Při souběhu funkcí bude neuvolněné-
mu zastupiteli přiznána pouze odměna 
za jednu, nejvíce placenou funkci. Tím 
koaliční zastupitelé buď ztratí motivaci 
ke hromadění funkcí, nebo prokážou, 
že jim o odměny nejde a že jsou ochot-
ni v komisích pracovat i bez nároku 
na odměnu. Ušetřené peníze chceme 
použít na opravy městských chodníků 
a vozovek tam, kde je to nejvíce potřeba.

Odměny však bohužel nejsou je-
diný problém. Tím, že koaliční politici 
obsazují téměř všechna místa ve výbo-
rech a komisích, prakticky blokují práci 
opozice. Ta byla připuštěna pouze do fi-
nančního a kontrolního výboru a poprvé 
od listopadového převratu v roce 1989 
tak nebude mít možnost plně se zapojo-
vat do práce pro město ve jménu občanů, 
kteří jim dali důvěru.

Účast ve výborech a komisích je 
totiž pro opoziční zastupitele klíčová. 
V poradních orgánech města, které se 
scházejí jednou či dvakrát do měsíce, 
se projednává řada důležitých věcí, při-
jatá doporučení a stanoviska pak přes 
městskou radu často putují na jednání 
zastupitelstva, které se schází méně často. 
Tím, že opozice nemá zastoupení v ko-
misích, pak se nemůže aktivně zapojit 
do diskuse a svým hlasováním vyjádřit 
své postoje a názory. Zároveň se nedo-
stane k informacím a místo toho je musí 
složitě získávat dílčími dotazy na jednot-
livé úředníky.

Také proto jsme v prosinci navrhli 
vznik dvou nových výborů, kde by moh-
la opozice účinně kontrolovat agendu 
svěřenou výhradně zastupitelstvu, a to 
komise pro prodej městského majet-
ku a změny územního plánu. Koalice 
však návrh smetla ze stolu. Zároveň se 
ohrazujeme proti výtce pana starosty, 
že naši zastupitelé PRO ZNOJMO měli 
v minulém volebním období v komisích 
a výborech špatnou docházku. Není to 
pravda.

Ing. Petr Bojanovský,
Mgr. Lukáš David, 

PhDr. Jiří Kacetl, 
Bc. Jakub Krainer,  

JUDr. Olga Štefaniková, 
zastupitelé PRO ZNOJMO

Zástupci koalice PRO ZNOJMO 
S PODPOROU ZMĚNY se v prosinci 
hlasitě hlásili o  funkce ve výborech 
a komisích města, a když je nedosta-
li, začali křičet, že není správné, aby 
lidé ve výborech a komisích dostávali 
za svou práci odměnu. My si to ne-
myslíme. Podle nás by každý člověk, 
který vykonává nějakou práci, měl být 
za tuto svou práci odměněn. Pozorný 
čtenář bude jistě souhlasit, že zmiňo-
vané odměny nejsou nikterak astro-
nomické, a argumentace, že za několik 
let, sečteme-li vše se vším, to bude stát 
město miliony, je úsměvná. To i paní 
uklízečka na základní škole si přijde 
na milion korun, pokud budeme počí-
tat její mzdu třeba za 8 let. S vedením 
koalice PRO ZNOJMO je pořád stejná 
potíž. Na první pohled se tváří jako 
svatouškové, ale skutek utek. Oceni-
li bychom, kdyby kolegové z koalice 
PRO ZNOJMO S PODPOROU ZMĚ-
NY otevřeli otázku odměňování členů 
výboru před obsazením těchto funkcí. 
To by bylo fér. To se ale nestalo a od-
měny pro členy komisí a výborů jim 
nevadily. Dokonce lobbovali za to, aby 
těch výborů a komisí bylo ještě více. 
Pravděpodobně si mysleli, že získají 
více funkcí a více peněz. Když se tak 
nestalo, spustili randál. Jak je možné, 
že lidé v komisích a výborech dostá-
vají nějaké peníze a nedělají tu práci 

Pravda o práci a odměnách 
v komisích a výborech

zadarmo? To je přece neslušné a ne-
mravné, brát za práci peníze! Co na to 
říct? Po 8 letech špatných zkušeností 
s většinou zástupců PRO ZNOJMO 
v komisích a výborech (schválně píše-
me s většinou, protože nechceme gene-
ralizovat a házet všechny do jednoho 
pytle, v opozičních stranách jsou přece 
i slušní a poctiví lidé) jsme se v koalici 
rozhodli zkusit pracovat pouze s lidmi, 
kteří mají opravdový zájem na  tyto 
komise chodit. Není tajemstvím, že 
zástupci PRO ZNOJMO v minulých 
letech na zasedání komisí spíš necho-
dili, než chodili. Budoucnost ukáže, 
zda je to dobrý nápad. My osobně si 
myslíme, že ano. PRO ZNOJMO mís-
to relevantních argumentů a kritiky 
konkrétní práce používá osobní útoky 
na  jednotlivé zastupitele a nezdráhá 
se útočit i na další členy rodiny. Ne-
hledě na to, že členství lidí z ostatních 
koaličních stran v komisích uskupení 
PRO ZNOJMO nevadí, útočí pouze 
na ČSSD. Tak nízko politická kultura 
ve Znojmě snad ještě neklesla. 

Vlastimil Tima,
Tomáš Buršík,

Mgr. Blanka Dufková,
Mgr. Anna Maixnerová,

Bc. Jan Růžička,
MUDr. Jan Simonides,

František Šebela (ČSSD)

Rada Jihomoravského kraje 
vyhlásila soutěž Nejlépe opravená 
kulturní památka Jihomoravského 
kraje v roce 2018. Vlastníci oceně-
ných staveb získají na jejich renovaci 
až 150 tisíc korun.

Na rozdíl od předcházejících roční-
ků rozhodne o pořadí odborná komise 
soutěže, novinkou je Cena veřejnosti 

Navrhněte nejlépe 
opravenou památku

ve výši 60 tisíc korun, jejíž vítěz vzejde 
z hlasování prostřednictvím SMS zpráv. 
Do soutěže mohou být navrženy pa-
mátky, u nichž k celkové obnově nebo 
k obnově ucelené části došlo v roce 2018. 
Návrhy může podávat kterýkoliv občan. 
Písemný návrh lze zaslat na Krajský úřad 
JmK, odbor kultury a památkové péče, 
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, nebo 

e-mailovou zprávou na adresu 
kovar.daniel@kr-jihomoravsky.cz. 
Uzávěrka přihlášek do soutěže je 
22. února.

Vítěz Ceny veřejnosti vze-
jde z  hlasování prostřednic-
tvím SMS zpráv od 13. března 
do 5. dubna. Fotografie a popis 
vybraných památek, ze kterých 
mohou občané vybírat, najdou 
(cca po  23. únoru) na  webu 
www.kr-jihomoravsky.cz. Vý-
sledky soutěže budou vyhlášeny 
v květnu 2019.  lp

 Venkovská usedlost, která za citlivou rekonstrukci 
již ocenění získala.  Foto: Archiv ZL
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PRÁCE V ČESKU
Znojemský 
městský pivovar
rozšiřuje tým a hledá
ŘIDIČE pro 
distribuci piva,
OBCHODNÍHO 
ZÁSTUPCE
Životopisy můžete posílat na e-mail 
info@pivovarznojmo.cz 
nebo volejte na 737 951 081.

PRÁCE V RAKOUSKU
Úklidové síly
Reinigungskräfte
Winter Group Dienstleistungen GmbH
Stockerau, Korneuburg, Wien
office@winter-group.at
+43/650/4990004 Frau Frölich
+43/676/783 6543 Frau Avdic
Plný i částečný úvazek.
Mzda dle KS 8,98 EUR/hod. brutto.

Pracovník/ce letištní haly
Mitarbeiter Lounges
Flughafen Wien AG
letiště Vídeň
Žádost online. +43/1/7007-22235
Registrace cestujících, péče o pasažéry 
v hale letiště Vídeň, kontaktní osoba 
pro zákazníky, spolupráce s partnery.
Mzda 1.816,96 EUR/měs. brutto + 
příplatky za směny.

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

Studenti i  veřejnost se mohou 
už nyní zaregistrovat na  jazyko-
vou zkoušku z angličtiny FCE, kte-
rou za  zvýhodněných podmínek 
ve Znojmě pořádá Soukromá ekono-
mická škola Znojmo (SVŠE) ve spolu-
práci s organizací Cambridge PARK. 

Zkouška FCE proběhne 18. květ-
na. Škola nabízí i možnost vyzkoušet 
si zkoušku nanečisto. SVŠE se podařilo 
dojednat příznivější cenu zkoušky pro 
všechny – slevu 200 Kč, takže konečná 
cena za certifikát FCE je 4 250 korun.

Studenti středních a vysokých škol 
a absolventi do dvou let po skončení 
školy s trvalým bydlištěm ve Znojmě 
a jeho městských částech mohou navíc 
požádat město Znojmo o proplacení 
úspěšně složené zkoušky, a to v rámci 
projektu Kolumbus – Znojmo mluví 
anglicky. Sama SVŠE svým studen-
tům prezenční formy, bydlícím mimo 

Získejte výhodně 
jazykovou zkoušku

Znojmo, přispěje v případě úspěšně 
složené zkoušky 2 000 Kč.

Zkoušku FCE nanečisto (tzv. 
MOCK), která se koná 8. března v pro-
storách SVŠE, si může vyzkoušet každý, 
nutná je pouze registrace do 4. března. 
Pro neregistrované zájemce je poplatek 
za zkoušku nanečisto 500 korun. Pokud 
se kandidát do TŘÍ měsíců od data ko-
nání ústní části MOCKu přihlásí k libo-
volnému termínu reálné zkoušky, získá 
slevový voucher na zkoušku. Registrace 
je možná osobně na studijním oddělení 
SVŠE nebo online na www.svse.cz, kde 
najdete i veškeré informace.  zp

Zkouška FCE ve Znojmě
Řádná registrace: do 1. 4. 2019

Pozdní registrace: do 16. 4. 2019
(příplatek za pozdní registraci 600 Kč)
Termín zkoušky (písemné i ústní): 

18. 5. 2019

Projekt Kolumbus a  jeho část 
Znojmo mluví anglicky již pomohl 
stovkám žáků a studentů. A pokra-
čuje i letos.

Zájem o proplácení jazykových 
certifikátů je velký. Jen vloni radni-
ce proplatila 76 certifikátů. Od roku 
2013, kdy projekt odstartoval, to je 
už celkem 416 certifikátů. V rozpočtu 
na rok 2019 je opět vyčleněna částka 
1 000 000 korun. O proplacení úspěš-
ně složeného certifikátu z angličtiny 
i němčiny tak i  letos mohou žádat 
všichni žáci základních škol, studenti 
i  čerství absolventi s  trvalým byd-
lištěm ve Znojmě a  jeho městských 
částech. 

Podmínky proplacení jsou k na-
lezení na www.znojmokolumbus.cz 
v sekci Znojmo mluví anglicky. Žádost 
o proplacení je ke  stažení na webu 
města www.znojmocity.cz pod Od-

Znojmo mluví (nejen) 
anglicky pokračuje

borem školství, kultury a památkové 
péče v sekci Tiskopisy. 

Kromě toho pokračuje podpora 
výuky jazyků přímo na školách, které 
město zřizuje. Město dotuje například 
pořízení učebnic a pomůcek, pořádání 
zájezdů nebo zapojení zahraničního 
lektora do výuky.

Na projekt Znojmo mluví anglicky 
volně navazuje vloni zavedený projekt 
Kolumbus #2, který rovněž podporuje 
vzdělávání a nadané žáky a studenty 
nejrůznějších oborů. Funguje ve dvou 
rovinách. Jednak jde o institucionální 
podporu formou dotačního programu, 
jehož oprávněnými žadateli jsou zá-
kladní, střední a vysoké školy na území 
města Znojma, jednak o individuální 
podporu (stipendijní program), která 
je realizována formou poskytovaných 
stipendií ve výši 10 000 korun/rok 
a 5 000 korun/rok.  zp

Městský úřad Znojmo hledá no-
vého kolegu na pozici vedoucí od-
boru vnitřní správy. Předpokládaný 
nástup je květen/červen 2019.

Kvalifikačním předpokladem je 
ukončené vysokoškolské vzdělání 
v  magisterském nebo bakalářském 
studijním poměru. Dále jsou požado-
vány znalosti činností Územně samo-
správného celku, znalost problematiky 
řízení a obecně závazných právních 
předpisů v oblasti státní správy a sa-
mosprávy, zkušenosti s vedením týmu 
v délce nejméně 3 roky, velmi dobrá 
znalost práce na PC aj.

Pracovní náplní vedoucího bude 
příprava návrhů na uzavření veřej-

Město hledá vedoucího 
odboru vnitřní správy

noprávních smluv mezi subjekty ve-
řejné správy, materiální a  technické 
zabezpečení chodu úřadu, schůzí rady 
a zasedání zastupitelstva , zabezpečení 
činnosti podatelen, pokladen, spisovny 
úřadu a další.

Přihlášku je možno podat písemně 
v zalepené obálce na adresu Městský 
úřad Znojmo – oddělení personál-
ních věcí a vzdělávání, Obroková 1/12, 
669 22 Znojmo nebo na stejnou ad-
resu osobně na podatelně Městského 
úřad Znojmo. Obálky se vždy ozna-
čí slovy: „výběrové řízení – vedoucí 
odboru vnitřní správy“. Zájemci se 
mohou do výběrového řízení hlásit 
do 22. února 2019.  zp

POMONA Těšetice a.s.
přijme

PRACOVNÍKY DO SADŮ A VINIC 
na HPP

Bližší informace na tel. 724 235 052 
nebo na karel.bobek@pomona.cz

Učitel/ka češtiny
Tschechisch SprachtrainerIn/LehrerIn
Sprachschule Aktiv
Graz, Steiermark
Žádost online. 

Překladatel/ka, tvůrce textů
Übersetzer/in – Texter/in
XXXLutz
Žádost online na připojeném odkaze.
Práce ve vícečlenném týmu nebo 
samostatně – příprava e-shopu pro 
ČR. Zaškolení, atraktivní pracoviště 
v moderním prostředí, možnost 
kariérního postupu.

Číšník/servírka
Kellner/in m. Inkasso
MAREK Reisen
okr. Hollabrunn
marekreisen@gmail.com
+43/2958/83345 Walter Marek
Příprava nápojů a drobného 
občerstvení, úklid ve stánku 
s občerstvením (od dubna 2019).
Atraktivní ohodnocení.

Číšník/servírka
Kellner/In
City Hotel Stockerau
Stockerau
+43 / 2266 / 62930 Frau oder Herr Bauer
Velmi dobrá znalost NJ. Rodinné 
a přátelské pracovní prostředí.
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Identita, jistota, bezpečí. Doku-
mentární festival Jeden svět bude 
hledat to, co nás spojuje. Ve znojem-
ském kině Svět od 19. do 22. března.

Motto letošního 21. ročníku Mezi-
národního festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět zní 
Bezpečná blízkost. Kdo jsem a kam 
patřím? Odpovědi na tyto otázky jsou 
v době politických krizí, rozdělené spo-
lečnosti a na prahu nevratné klimatické 
změny stále složitější. O to více potře-
bujeme najít vlastní identitu, která nám 
dává pocit jistoty a bezpečí. Po tom všem 
bude pátrat festival dokumentárních 
filmů i ve Znojmě, kde ho již poosmé or-
ganizuje Znojemská Beseda. V kině Svět 
nabídne divákům vybrané snímky čes-
kých i zahraničních režisérů. Každý film 
pak bude obohacen o debatu s hostem.

FESTIVAL PRO VŠECHNY

I letos bude Jeden svět opravdu pro 
všechny. Nejprve pozve do kina žáky 
a studenty. Od 14. do 19. března se 
v dopoledních hodinách budou ve zno-
jemském kině střídat školní projekce, 
doplněné o debatu s diváky. Veřejnost 
se poprvé s festivalem setká 19. března 
v 18.00 hodin. Zahajovacím filmem 
bude finský snímek Bohové z Molen-
beeku a do závěrečného dne 22. břez-
na uvidí festivaloví diváci ještě dalších 
sedm snímků. Každý opět doprovodí 
fundovaný host. Moderovat debaty 
bude člen organizačního týmu David 
Grossman. Atmosféru zahajovacího 
dne festivalu ve foyer kina obohatí hu-
dební vystoupení Dana Vertiga, výsta-
va Rotary clubu Znojmo, občerstvení 
od Balance coffee & wine.

Vstupné je symbolických 80 ko-
run / 40 korun pro školáky. Kino Svět 
disponuje i plošinou pro bezbariérový 
vstup.

Festival Jeden svět hledá bezpečnou
blízkost a ve Znojmě ukáže i filmovou pitvu

VÝSLECH
NA POLICEJNÍ STANICI

Festival nabízí také Virtuální zónu 
Jednoho světa, která by se klidně mohla 
jmenovat Na vlastní kůži. Technologie 
virtuální reality se totiž neustále vylep-
šuje a zážitky z ní se vám určitě pod kůži 
dostanou. Vyzkoušet si můžete napří-
klad výslech na policejní stanici během 
íránské revoluce, dostat se do pocitů 
člověka trpícího maniodepresivními 
stavy, zjistit jaké to je při vážné nehodě 
se zraněním mozku nebo třeba se projít 
po okopírovaných evropských metro-
polích v Číně. Ve spolupráci s Infinity 
Laser Game & VR Znojmo jsme pro 
vás připravili čtyři virtuální experi-
menty a šest filmů. Podrobnosti o nich 
budeme zveřejňovat na  facebooko-
vém profilu jedensvetznojmo. Virtu-
ální zóna vám bude bezpečně blízká 
od 19. do 22. března (vždy 13.00–17.00).  
A experimenty si v Infinity Laser Game 
aréně (Obroková 16, OD Dyje) budete 
moci vyzkoušet zadarmo. lp

PROGRAM – KINO SVĚT

Úterý 19. 3.
18.00 BOHOVÉ Z MOLENBEEKU
Finsko / 72 min.
Dny tří nerozlučných kamarádů jsou 
naplněny bohatou dětskou fantazií 
a  bezstarostným hraním. Zatímco 
v ulicích se demonstruje proti tero-
rismu, mysl dětí nezaměstnává nic 
menšího než přemítání o Bohu. 

20.30 REKONSTRUKCE UTØYI
Švédsko, Norsko, Dánsko / 98 min.
Několik přeživších se pomocí intimní-
ho scénického experimentu pokusilo 
zprostředkovat zážitek útoku na nor-
ský letní tábor v roce 2011. Experi-
ment jim umožňuje přinést katarzi. 

Filmová pitva s režisérem Jaroslavem 
Kratochvílem.

Středa 20. 3.
18.00 DOBRÉ ZPRÁVY
Česko / 35 min.
Důchodce Petr Černý sedm let mode-
roval vysílání České nezávislé televi-
ze − jedné ze stálic české dezinformač-
ní mediální scény. Věří, že si lidé mají 
pomáhat. Sám poskytl domov cizímu 
muži, který upadl do dluhové pasti.

18.40 VOLÁNÍ DIVOČINY
Česko / 40 min.

Příběh chlapců školního věku s pro-
blémovým chováním. „Já nejím čoko-
ládu kupovanou, protože mi nechutná. 
Ukradená je taková lepší. Všechno 
kradený je lepší,“ vysvětluje režisér-
ce Karolíně Perutkové dvanáctiletý 
Michal. Host: Petr Pokorný, odborník 
na kriminalitu a delikvenci mládeže.

20.30 DOBRÁ ZMĚNA V POLSKU
Polsko, Francie / 77 min.
V posledních letech eskaluje politické 
napětí v Polsku nebývalým způsobem. 
Dokument přibližuje tento dramatic-
ký vývoj očima dvou žen z opačných 
stran politické bariéry. Host: Ludmila 
Wladyniak.

Čtvrtek 21. 3.
18.00 ZAČÍT ZNOVU
Česko / 75 min.
Psychologický portrét lásky sňatkové-
ho podvodníka a dříve úspěšné pod-
nikatelky sleduje proměnu jejich vzta-

hu orámovanou vězením, porodem 
i nákazou virem HIV. Z milostných 
dopisů se stávají výhrůžky soudním 
vystěhováním. Debata s producentem.

20.30 LÁSKA A PRÁZDNÁ SLOVA
Polsko / 78 min.
Wandě byla diagnostikována Alzhei-
merova choroba. Je zcela odkázána 
na péči svého manžela. Z intimní blíz-
kosti natočený příběh o síle lásky. De-
bata s Danem Hudečkem.

Pátek 22. 3.
18.00 VESNICE PLAVAJÍCÍCH KRAV
Německo, Polsko / 78 min.

Co se stane, když tři neohipíci z Ber-
lína dorazí na farmu do východního 
Polska? Humorný dokument zachy-
cuje střet vzletných představ s tvrdou 
vesnickou realitou. Debata s ekologem 
Mojmírem Vlašínem.

20.30 PŘÍBĚH CESTY KOLEM SVĚTA
Německo / 127 min.
Autorský dokument charismatického 
páru ukazuje, jak může vypadat ces-
tování přes celou zeměkouli jenom 
prostřednictvím stopování. Bohové z Molenbeeku. Foto: Archiv JS

 Láska a prázdná slova. Foto: Archiv JS
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Jarní Dny zdraví lákají na kongres a běžecký závod

Jarní Dny zdraví – oblíbená série 
sportovních aktivit se letos představí 
veřejnosti ve zcela novém pojetí.

Kromě dvou cyklo vyjížděk, spo-
lečného běhání nebo tradiční pro-
cházky bude poprvé ve Znojmě Fit-
ness kongres a běžecký závod. Jarní 
Dny zdraví, které organizuje město 
Znojmo pod záštitou projektu Zdra-
vé město Znojmo, proběhnou ve dvou 
termínech, od  22.  do  24.  března 
a od 30. do 31. března. Vstup na všechny 
aktivity je zdarma. Cílem je podpora po-
hybu a zdravý životní styl v každém věku. 

Hned první den programu, v pá-
tek 22. března, vyrazí do Gránic děti 
i dospělí pod vedením klubu Winners 
Nový Šaldorf (nezapomeňte si vzít 
s sebou čelovku nebo baterku).

Jarní Dny zdraví stojí
na startovní čáře

Kromě běhání připraví Winners 
i vyjížďku se startem v obci Nový Šal-
dorf. Na kole za sousedy vyrazí cyklis-
té 24. března (nutná registrace). Pro 
zdatnější cyklisty, kteří dávají před-
nost náročnějšímu terénu, se chystá 
31. března trailová vyjížďka Národ-
ním parkem Podyjí (vhodné je mít 
správně odpružené kolo a přilba je 
samozřejmostí). Nebude chybět tra-
diční procházka s  lesníkem Gránic-
kým údolím (30. března). Na jaře tu 
chystají Městské lesy i  zalesňování, 
do kterého se veřejnost může aktivně 
zapojit. O jeho termínu budeme infor-
movat. Veškeré informace naleznete  
na  www.znojmo-zdravemesto.cz 
a na  facebookových událostech sa-
motných akcí. pm

 Večerní výběh Gránickým údolím a historickým centrem s Winners Nový Šaldorf odstar-
tuje 22. března v 18.00 hodin u Vodáckého centra Stará vodárna.  Foto: Archiv ZL

 Lekce kruhového tréninku a Deep Worku vedl i v minulých ročnících Jakub Šigut.
 Foto: Archiv ZL

Letos poprvé se na Jarních Dnech 
zdraví bude i závodit. 

Kondici si běžci prověří v závodu 
nazvaném CityTrail Pod lampami, kte-
rý město pořádá ve spolupráci se spor-
tovním klubem Winners Nový Šaldorf. 
Jak už napovídá samotný název, závod 
se uskuteční ve večerních hodinách 
a část jeho trasy povede Karolinkami. 
Závodit se bude v sobotu 30. března 
ve dvou kategoriích – muži a ženy – 
na trase dlouhé přibližně 3 kilometry.

Prověřte svou kondici v běžeckém 
závodu Pod lampami

Nutné je se registrovat předem přes 
online formulář zveřejněný na webu 
www.znojmo-zdravemesto.cz. Prvních 
sto registrovaných si ze závodu odnese 
originální medaili. Prezence soutěžících 
proběhne od 18.00 hodin u Vodáckého 
centra Stará vodárna a samotný závod 
odstartuje v 19.00 hodin. Startovné 
závodu je 100 korun. Nezapomeňte si 
vzít s sebou čelovku nebo baterku. Se 
závodem budou souviset i dopravní 
omezení v blízkosti trasy závodu.  zp

Hlavní událostí Dnů zdraví bude 
celodenní Fitness kongres – mix cvi-
čebních lekcí pod vedením znojem-
ských trenérů a několik odborných 
přednášek na téma pohyb, rehabili-
tace bolesti zad nebo mýty v hubnutí. 

Kongres bude mít navíc benefiční 
dopad. Každý, kdo kongres navští-
ví, může přispět částkou v  jakékoli 
výši a podpořit tak Denní stacionář 
sv. Damiána na Hradišti. Fitness kon-
gres Dnů zdraví se uskuteční v sobotu 
23. března od 9.00 do 18.00 hodin 
ve Sportovní hale F. J. Curie.

V rozmanitém programu si na své 
přijdou trénovaní sportovci, začáteční-
ci i různé generace. V hale bude zřízen 
i dětský koutek, kde se dětem o zábavu 
postará Středisko volného času. Kaž-
dý si může naplánovat, kterých spor-
tovních lekcí a odborných přednášek 
se bude chtít zúčastnit a ve volných 
chvílích může využít stánky partnerů 
a koupit si například něco dobrého 
na posilnění. Vyzkoušet si bude mož-
né například trampolínky s Jumping 
Znojmo (na  tuto lekci je nutná re-
zervace). Součástí Fitness kongresu 
budou i odborné přednášky.  pm

Fitness kongres plný sportu 
a přednášek o zdravém pohybu

FITNESS KONGRES
Cvičební lekce:
09.00–10.00 Jóga pro začátečníky 
s JÓGA Znojmo
10.30–11.30 Tabata se Sylvou Her-
manovou
12.30–13.30 Street hodinka s Migh-
ty Shake Znojmo
14.00–15.00 Ke  zdravé kondici 
s Jumping Znojmo   
15.30–16.30 Deep Work s Jakubem 
Šigutem a Simonou Chmelíkovou
17.00–18.00 Soft Tabata s  Klárou 
Kořenskou
  
Odborné přednášky:
10.00–11.00 Trendy ve fitness a spe-
cifika tréninku mládeže
Fitness Clinic Znojmo – Jakub Šigut
11.30–12.30 Praktický přenos reha-
bilitace do každodenního cvičení
Milan Slavík – rehabilitace
13.00–14.00 Poškození pohybové-
ho aparátu sportem – diagnostika, 
léčba a prevence
MUDr. Martin Komzák
14.30–15.30 Hubnutí – největší 
mýty a pravdy
Klára Kořenská – Happy Ananas

Zdravé město Znojmo se již popáté 
zapojí do celostátní soutěže Do práce 
na kole.

Podstatou soutěže je dopravovat 
se v měsíci květnu do práce či do ško-
ly na vlastní pohon – tedy na (elekt-
ro)kole, koloběžce, inlinech, vozíčku 

Do práce na kole
nebo chůzí či během. Oficiální zahájení 
soutěže bude 1. května, ale první vlna 
registrací bude spuštěna již 1. března. 
Až do 1. dubna lze zaplatit nejnižší re-
gistrační poplatek 290 korun. Pak se 
poplatek zvyšuje. Aktuální info na FB 
„Do práce na kole – Znojmo“.  lp
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 Kolibřík nabízí pomocnou ruku.  Foto: Archiv ZCKolibrik

 Jaroslav Dušek.  Foto: Archiv ZL

Městské divadlo Znojmo uvede 
divadelní představení Čtyři dohody 
a Pátá dohoda s Jaroslavem Duškem 
a členy divadla Vizita. Umělci zahrají 
pro charitativní účely.

Vstupné na  představení bude 
ve výši 400 korun a výtěžek z před-
stavení poputuje na  projekt, který 
ve Znojmě podporuje vzdělání žáků 
s  lehkým a středním mentálním po-
stižením. Město na obě představení 
poskytne prostory divadla zcela zdar-
ma. Představení Čtyři dohody a Pátá 
dohoda, která se už ve Znojmě s vel-
kým úspěchem hrála, se do zdejšího 

Divadelní hry podpoří žáky 
s mentálním postižením

divadla vracejí 20. a 21. května pod 
záštitou Veřejně prospěšného spolku  
Anaon. 

Spolek se v rámci charitativních 
představení ve Znojmě letos rozhodl 
podpořit projekt Pavlíny Veselé z Ma-
teřské školy, základní školy a praktické 
školy Znojmo, který je určený žákům, 
jež jsou ve Znojmě internátně a jejichž 
rodiče nejsou schopni hradit vzdělání 
a pobyt svých dětí. Dříve takto spo-
lek podpořil například Tyflocentrum 
nebo chráněné dílny. Vstupenky bu-
dou v nejbližší době v prodeji v TIC 
(Obroková ul.).  zp

V úterý 26. února od 9.00 hodin se 
ve Štukovém sále Znojemské Besedy 
uskuteční seminář o prevenci proti 
drogám.

Aktuální dro-
gová scéna v  ČR, 
návykové látky či 
legislativa s  tím 
spojená budou té-
mata odborného 
semináře s názvem 
Společnou preven-
cí proti drogám, 
který pořádá Ná-
rodní protidrogová 

Seminář o prevenci 
proti drogám

centrála Policie ČR a město Znojmo. 
Seminář je určený pro školní pre-
ventisty, zájemce z řad pedagogické 

veřejnosti, státní 
správu a  samo-
správu, zejména 
ze sociální oblasti, 
s ložky integro-
vaného záchran-
n é h o  s y s t é m u , 
zdravotní perso-
nál či neziskové 
organizace zabý-
vající se drogovou  
problematikou.  pm

Do Znojma přilétl Kolibřík – so-
ciální firma provozující zákaznické 
centrum zaměstnává osoby se zdra-
votním postižením či jinak znevý-
hodněné. 

„Zaměstnáváme ty, kteří mají 
horší uplatnění na trhu práce, zejmé-
na osoby se zdravotním postižením 
(OZP), osoby zdravotně znevýhodně-
né (OZZ), ale také například maminky 
po mateřské, seniory, studenty a ab-
solventy bez praxe,“ vysvětluje náplň 
činnosti Kolibříka sympatická mladá 
žena Lucie Dudová a dodává: „Nic ne-
prodáváme. Náplní práce jsou jedno-

Kolibřík zaměstnává 
znevýhodněné

duché administrativní hovory. Práce 
je snadná, zvládne ji každý. Maximál-
ně se přizpůsobíme zaměstnancům 
v délce směn a úvazků a přizpůsobíme 
prostředí potřebám OZP a OZZ.“ So-
ciální firma Kolibřík funguje již pátým 
rokem a pobočky má v Brně, Ivanči-
cích či Tišnově.

Kontaktní centrum Kolibřík najdete 
ve Znojmě na adrese Mariánské náměstí 
965/6 ve 4. patře (v domě je k dispozici 
výtah). A to denně od 8.00 do 17.00 ho-
din. Vhodné je předem si schůzku do-
mluvit a to na tel. čísle 731 112 853, 
popř. na dudova@kolibrik-cc.cz.  lp

Navštívit blízké Rakousko, pro-
cvičit jazykovou vybavenost, poznat 
něco nového, seznámit se s  jinými 
zvyky, kulturním bohatstvím a získat 
další zkušenosti v oboru. 

Této možnosti využili žáci třetího 
ročníku oboru Au-
tomechanik ze školy 
na  Přímětické ulici 
(SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo) Maxmilian 
Jelen a Zdeněk Ryša-
vý. Díky vzdělávacímu 
programu Evropské 
unie Erasmus+ strá-
vili tři týdny v dolno-
rakouské partnerské 
škole LBS Eggengurg. 
Pracovali ve  znač-
kovém servisu Iveco 
a každý den se museli 
věnovat také teoretic-

Automechanici poznávali 
Evropu bez hranic

ké výuce. Procvičovali slovní zásobu 
a postupně vytvářeli elektronickou 
prezentaci z celého pobytu. Ve vol-
ném čase měli možnost prohlédnout 
si školu i  města Eggenburg, Vídeň  
a Krems.  kk, lp

 Maxmilian Jelen a Zdeněk Ryšavý při práci.  Foto: Archiv školy
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Plemeno: kříženec jezevčíka | Věk: asi 14 let
Míša je umazlený, čistotný a velice poslušný pejsek. Snese se s jinými psy 
a na svůj věk je velice čilý a dovádivý. Po úmrtí svého majitele nyní hledá 
nový láskyplný domov, kde by mohl být oddaným společníkem a radostí 
celé rodiny. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Míša

Škole GPOA Znojmo se podařilo 
navázat vynikající spolupráci v rámci 
programu Erasmus + KA2 partnerství 
škol.

Příští dva roky se budou její stu-
denti osmiletého gymnázia setkávat 
s vrstevníky z Francie, Řecka a Pol-
ska. Budou moci v rámci zahraničních 
cest poznat historii země, její památky 
i současný život a především zdoko-
nalit komunikaci v anglickém jazyce.

První velké setkání všech týmů 
připravila škola ve  francouzském 
Lyonu a celé seznámení naplánovala 
jako hru s tajemstvím. Studenti strá-
vili první den ve škole, kde je čekaly 
poutavé prezentace i sportovní utkání. 
V dalších dnech navštívili lyonskou 
zoologickou a botanickou zahradu, 
muzeum prehistorie, postupně vždy 

Studenti vyjeli do Lyonu, 
v květnu pohostí i Francouze

plnili dobrodružné úkoly, které pro 
ně připravil francouzský tým. Prošli 
se také uličkami starého města, kde 
museli odhalovat indicie, které jim ote-
vřely další sérii zajímavostí. Ochutnali 
francouzskou kuchyni, a ku prospěchu 
bylo i společné hotelové bydlení v ná-
rodnostně smíšených pokojích, kdy 
studenti mezi sebou komunikovali 
v angličtině a dozvídali se tak infor-
mace o životě v jiné zemi.

Šest dnů ve sladké Francii uběhlo 
jako voda. Další setkání, na které při-
jedou všechny partnerské školy, bude 
v květnu ve Znojmě.  Studenti GPOA 
pro ně připravují program obsahující 
to nejlepší, co město Znojmo nabízí – 
historické centrum, přírodu Podyjí, 
dobrodružnou cestu Gránickým údo-
lím i plavbu po řece Dyji.  lp

 Znojemští studenti v Lyonu. Teď už připravují program pro své zahraniční vrstevníky. 
 Foto: Archiv GPOA

Na brněnském výstavišti se ko-
nal mezinárodní veletrh Cestovního 
ruchu GO a Regiontour. Zúčastnili se 
ho také studenti oboru Cestovní ruch 
ze znojemské střední školy na  Pří-
mětické.

Odbornou exkurzi organizovali 
a připravili pro své o rok mladší spolu-
žáky žáci druhého ročníku, a splnili tím 
praktickou část osnov. Vyzkoušeli si, jak 
dokážou na základě získaných teoretic-
kých vědomostí aplikovat své poznatky 
v reálném prostředí. Veletrh, na kterém 
se představilo osm set vystavovatelů 
z dvaceti zemí Evropy, je reprezentační 
přehlídkou současného fenoménu - 
cestovního ruchu. Akce je určena pro 
odborníky, ale své si na veletrhu našli 
i zájemci z řad laické veřejnosti.

V soutěži talentů pro cestovní 
ruch získal stříbro Jakub Ryšavý

Na  mezinárodním veletrhu se 
také každoročně koná několik od-
borných klání. Například letos již 
25. ročník soutěže talentů pro cestov-
ní ruch PROFI GO 2019. Soutěž je 
určena studentům středních a vyšších 
odborných škol a jejím cílem je pod-
pora k uplatnění v oblasti cestovního 
ruchu. Síly se silnou konkurencí si 
v  soutěži změřili i  studenti třetího 
ročníku zmíněného oboru znojemské 
školy Jakub Ryšavý a Ondřej Benáček. 
Čekal je odborný kvíz, poznávání za-
hraničních a tuzemských pamětihod-
ností a průvodcovský výklad o Praze 
v cizím jazyce. Žáky skvěle připravi-
la pedagožka Olga Kubová, a  tak si 
Jakub Ryšavý odvezl z  Brna cenné 
stříbro.  kk, lp

Hned v prvním měsíci roku začala 
pracovat i nová školská komise.

V lednu projednala a doporučila 
ke schválení radě města přidělení do-
tací v programu týkajícího se podpory 
činností zabývající se volnočasovými 
aktivitami dětí, mládeže a  seniorů.  
Žádostí bylo víc než prostředků. Proto 
komise pečlivě zvažovala jak program, 
tak i počet potenciálních příjemců 
dotací. Důsledně dbala, aby všichni 
žadatelé splňovali platné Zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Znojma. Překvapující byla skuteč-
nost, že někteří žadatelé dosud neměli 

Začala práce školské komise
vyúčtované dotace z roku 2018, což 
bylo zásadní překážkou pro přidělení 
dotace na další rok. Tudíž své žádosti 
podali, aniž by splnili platné Zásady 
pro jejich přidělení. „Komise všechny 
žádosti, které vykazovaly tento zásadní 
rozpor se schválenými Zásadami pro 
přidělení dotace na rok 2019, vyřadila 
a dotaci doporučila nepřidělit. Jako 
nová předsedkyně komise věřím, že 
stejně důsledná bude rada města a ná-
sledně i zastupitelstvo. Měřit bychom 
měli všem stejným metrem,“ uved-
la Růžena Šalomonová, předsedkyně 
školské komise.  rs

Děti, které navštěvují MŠ Pražská, 
se letos mohou těšit na nové venkovní 
hřiště s tartanovým povrchem.

Firma na něm začne pracovat prav-
děpodobně v létě. Do vybudování hřiště 
o velikosti 90 m2 město investuje více než 
500 000 korun. Hřiště vznikne v areálu 
školky, a to na ploše, kde se v současné 
době sice nachází zpevněný povrch, ale 
nelze ho plně využívat pro hry dětí z MŠ. 

Děti dostanou nové 
tartanové hřiště

Po odstranění stávajících vrstev a obrub 
nahradí prosívku vodopropustný tarta-
nový povrch o tloušťce 8 mm a celé hřiště 
se nechá odvodnit. K hřišti vedou chod-
níky, které se před stavebními pracemi 
dočasně rozeberou a po dokončení hřiště 
budou dlaždice přeloženy a doplněny. 
Stavební práce bude provádět společ-
nost Pozemní stavby s.r.o., která podala 
nejvýhodnější cenovou nabídku.  pm



Nepropásněte 
Paroháčský 
vandrbál

Oblíbená hudební skupina Paro-
háči zve veřejnost na svůj 29. Paro-
háčský vandrbál.

Zatančit a poslechnout si country 
písničky může každý, kdo si zakoupí 
vstupenku (s místenkou) za 100 korun. 
Bál se uskuteční v  sobotu 30.  břez-
na v  M-Centrum na  Slepičím trhu 
ve Znojmě (vstup z Kramářské uličky). 
Od 20.00 hodin budou připraveni vás 
bavit nejen muzikanti, ale také světel-
ná a taneční show skupiny Farabell – 
Dech orientu. Příchozí čeká Welcome 
drink, slosování vstupenek o magické 
ceny, tradiční tombola a další zábava až 
do pozdních nočních hodin. Předprodej 
vstupného v Restauraci M-Centrum.  lp

12 ZNOJEMSKÉ LISTY 21. ÚNORA 2019Společnost

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. 
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–11.35, 15.00–20.00
Neděle 9.00–11.35

Plavání
ve Znojmě
Plavání pro veřejnost: Aktuální časy 
možnosti plavání během února a břez-
na najdete na webových stránkách lázní.
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne.

Vasil Ducár, bojovník brněnské-
ho klubu Muay Thai, vybojoval ak-
tuálně titul profesionálního mistra 
světa v boxu organizace WBF (World 
Boxing Federation intercontinental 
title). Na duel, který mu zprostřed-
koval Lukáš Konečný, se připravoval 
asi dva týdny. Soupeřem byl Samuel 
Kadje, který měl 12 zápasů, všechny 
vyhrané a 10 KO. Byl ve skvělé formě, 
ale na devětadvacetiletého 
rodáka z Citonic nestačil.

Pral jste se jako malý kluk?
Každý malý kluk se pere 

(smích). Byl jsem od malička 
veden ke sportu. Do patnác-
ti jsem plaval, pak jsem hrál 
fotbal, florbal. Prošel jsem si 
několika sporty. 

A postupně jste si vygenero-
val box jako ten nejlepší?

To bylo trochu jinak. Pro-
tože mě sport bavil, po matu-
ritě jsem nastoupil na Fakultu 
sportovních studií na Masa-
rykově univerzitě. A až teprve 
na vysoké v Brně jsem si našel 
klub, a začal jsem s thaiboxem.

Ale thaibox a box jsou trochu 
jiné disciplíny.

To ano, ale od  začátku 
jsem dělal několik bojových 
sportů. To je moje specialita. 
Začal jsem thaiboxem, což je 
kopání a box, pak jsem boxo-
val za znojemský klub a mezi 
tím jsem začal s MMA. Všich-
ni mně říkali, že to takhle 
kombinovat nejde. Jenže já 
jsem si to chtěl dělat po svém.

Takže vám nestačil jeden trenér.
To ne (smích). Můj první trenér byl 

Karel Kaiser. Ve Znojmě jsem boxoval 
u Mirka Jánského a MMA mě tréno-
val Rudolf Kříž. Každý z těch trenérů 
chtěl samozřejmě, abych nejvíc dělal 
ten jeho sport, jenže já jsem si tak 
s těmi sporty „pinkal“ a to se mi líbilo. 
Třeba k MMA jsem se dostal náhodou 
asi před sedmi lety, když jsem přišel 
na jiný trénink (smích) a na zem mě 
hodil asi šedesátikilový kluk a uškrtil 
mě. Přitom jsem měl asi 95 kilo. To 
jsem si řekl, že takhle to tedy nepůjde 
a začal s MMA.

Měříte 190 cm. V jaké váhové katego-
rii závodíte?

V boxu jsem cruiser, což je křížo-
vá váha do 90,7 kg, v MMA chodím 

Vasil Ducár: Když máte Ferrari, 
nenalepíte na ně samolepku

na 84 kg a v thaiboxu na 91 až 95 kg. 
Takže před zápasy nejím a hubnu nebo 
jím a nabírám a ještě odvodňuji. Podle 
potřeby, třeba ještě 26. února jsem měl 
na váze 83,9 kg a za týden 100 kg.

Co takovým váhovým výkyvům říká 
váš organizmus?

Zatím nevím, to se teprve uvidí 
(smích).

V boxu a v thaiském boxu jste českým 
šampionem. Ve vyprodané pražské 
O2 areně jste na  konci minulého 
roku ale nastoupil v MMA. Na box 
jste zanevřel?

To ne. Mám to tak, že na co jdu 
zápasit, to mě baví. Myslel jsem, že 
už budu jen boxovat. Jenže mě z XFN 
přemlouvali, abych pod nimi zápasil. 
Dvakrát jsem odmítnul, pořád mě 
lámali a v červnu mě pozvali do O2 
areny na galavečer s duelem Vémo-
ly s Kinclem. Bylo tam osm tisíc lidí 
a mně se líbila ta atmosféra. A tak jsem 
řekl, že když mi dají zápas v O2 areně, 
tak to beru. Dostal jsem ho, a vyhrál. 
Samozřejmě, že tahákem byl souboj 
rapperů Marpa a Rytmuse. To byl vý-
borný marketingový tah, ale ať jste 
ve stínu hlavního zápasu nebo ne, ty 
zápasy vidělo sedmnáct tisíc lidí!  

Ale O2 arenu nedostane každý. Kolik 
za sebou máte zápasů?

Dvě stě. Vyhrané nepočítám, těch 
je dost (smích). Počítám jen prohrané 
a v thaiboxu jsou jen dva.

Jak velkou roli při zápase hraje psy-
chika?

Tak sedmdesát procent. Je to ji-
nak než třeba ve fotbale nebo atletice, 

a to nechci ty sporty znevažo-
vat. Ale tam, když prohrajete, 
„nic se neděje“, jenže psychika 
u zápasu je specifická. Samo-
zřejmě, že nechcete prohrou 
zklamat fanoušky, ale proti 
vám ještě navíc stojí chlap, 
který vám chce ublížit. Do zá-
pasu jdete s tím, že dostanete 
do držky, můžete být knockau-
tován, může se vám něco stát 
a pár lidí při zápase i umřelo. 
Takže je to i o tom ustát bolest, 
protože, když vás párkrát trefí 
do hlavy, bolí to (smích).

Máte snížený práh bolesti?
Ono je to o tom, se z bo-

lesti nepos..t. V zápasu v Mol-
dávii jsem hned na začátku 
dostal několik kopů do kolene, 
bylo slyšet křupnutí. Ale mu-
síte ukázat soupeři, že vás to 
nebolí. Ve druhém kole jsem 
byl dvakrát počítaný, ale stejně 
jsem vyhrál.

Mnoho zápasníků má výraz-
né tetování. Vy ne. Nelíbí se 
vám?

Líbí, uvažoval jsem o něm, 
ale mamka mi to zakazovala 
(smích). Na  druhou stranu, 

když máte Ferrari, taky na  ně ne-
nalepíte samolepku, i když je hezká  
(smích).

Co byste si ve vašem sportu přál?
Určitě větší propagaci. Těší mě, 

že i  laická veřejnost začíná vnímat, 
že zápasníci nejsou žádní vyhazovači 
nebo skinheadi, ale regulérní sportov-
ci. Za první republiky chodilo v Praze 
na box 30 tisíc lidí. Komunismus to 
zařízl. V Německu, v Americe chodí 
na zápasy davy jako na fotbal. Tady 
velkou propagaci bojovým sportům 
udělalo MMA, ale box lidé pořád moc 
neznají. Když ale přijdou na živý zá-
pas, strhne je atmosféra a příště přive-
dou své manželky, milenky, přátele. Je 
to pro ně kulturní zážitek. Přijďte se 
přesvědčit 16. března do Brna.

 Ľuba Peterková

 Vasil Ducár patří k absolutní boxerské špičce. Na jeho nejbližší 
zápas se můžete podívat v Brně. Foto: Archiv ZL

Vyjížďka s Cyklo 
Klubem Znojmo

Jarní cyklistická vyjížď ka Cyklo 
Klubu Znojmo v neděli 31. března je 
určená široké cyklistické veřejnosti.

Pojede se malebnou krajinou 
Národního parku Podyjí. Náročnost 
výletu je nízká, a tak je vhodná i pro 
rodiče s dětmi a aktivní sportovně za-
ložené seniory. Každý si může jet svým 
tempem. Sraz zájemců je v 9.00 hodin 
na cyklostezce u lékárny na Komenské-
ho náměstí ve Znojmě. Celková délka 
trasy je do 25 km s možností zkráce-
ní. V případě nepříznivého počasí se  
vyjížďka ruší. Aktuální informace získá-
te na www.cykloklubznojmo.cz.  lp



cím ledě 12. února vynulovali Villach 
a zvítězili 4:0.

„Z naší strany jsme to zvládli velmi 
dobře, dodrželi to, 
co jsme si řekli před 
utkáním, a promě-
nili šance. Můžu 
před mužstvem jen 
smeknout, v  prv-
ním zápase doma 
svou úlohu zvládli 
výborně. Zaslou-
ženě jsme vyhráli,“ 
okomentoval vý-
kon týmu hlavní 
trenér Miroslav 
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Rozpis utkání Orlů
v nadstavbové skupině o play-off

Neděle 24. 2. Znojmo – Linz (17.30)

Pátek 1. 3. Linz – Znojmo (19.15)

Úterý 5. 3. Dornbirn – Znojmo (19.15)

Pátek 8. 3. Villach – Znojmo (19.15)

Neděle 10. 3. Znojmo – Innsbruck (17.30)

Městským divadlem ve Znojmě 
bude znít folk v tom nejlepším podání.

Zahrát ho z Brna přijede 28. úno-
ra folková legenda skupina Kamelot 
s uznávaným kytaristou, skladatelem, 
textařem a  frontmanem Romanem 
Horkým. Kameloti se na české hu-
dební scéně pohybují již šestatřicet let 
a Roman Horký je znám mimo jiného 

Folková legenda Kamelot 
zahraje ve Znojmě

svým nezaměnitelným způsobem hry 
na kytaru. Právě proto během turné 
Kamelot představí nejen písně z nové-
ho alba Země tvých dlaní, vydaného 
v prosinci 2018, ale také výjimečný 
projekt Kytarová dílna Romana Hor-
kého. Samozřejmě posluchači uslyší 
i největší hity skupiny, které si budou 
moci s hudebníky zazpívat.  lp

Mezinárodní filmový festival Ex-
pediční kamera – největší cestovatel-
ská a outdoorová akce v Česku – míří 
do Znojma. 

Jubilejní 10.  ročník proběhne 
v  únoru až dubnu ve  200 městech 
České republiky a Slovenska. Unikátní 
projekt přinese 3. března i do Znojma 
výběr z nejlepších filmů sezóny z celé-
ho světa i novinky z domácí produkce. 
V Klubu Na Věčnosti (Velká Mikuláš-
ská ulice) začne v 18.00 hodin celove-
černí promítání šesti dokumentů. 

STUMPED/USA: Mo se chys-
tá vylézt cestu Days of Future Past 

Expediční kamera: Šest filmů 
v jednom festivalovém dni

obtížnosti 8+ (UIAA). Jenže talent 
není všechno a Mo je moc tvrdohlavá 
a nemá jednu ruku.

TUPENDEO/Švýcarsko: Stephan 
s Thomasem se vydávají v roce 2015 
na prvovýstup hory Tupendeo v Hi-
malájích. Nález lezeckého materiálu 
těsně pod vrcholem jim odkrývá pří-
běh expedice z roku 1992. 

MATSÉS/ČR: Je dnes ještě vůbec 
možné zažít opravdové dobrodružství, 
tak jako za starých časů a jen s papíro-
vou mapou v ruce? 

WAIA-TOA ODYSSEY/Nový Zé-
land: Víte, co je to packraft? Je to nafu-

kovací loď, která je lehká 
tak, že ji hodíte na záda. 
A co je to bikepacking? 
Moderní pojetí mini-
malistického cestování 
na kole.

DIVIDED/VB: Ric-
kie a Lee pojedou z Ka-
nady do Mexika na kole. 

KROKY NA HRA-
NĚ/ Slovensko: Skupina 
slovenských ultraběžců 
se vydává po  stopách 
Rudolfa Vrby a Alfreda 
Wetzlera, kteří v  roce 
1944 utek l i  z   pekla 
koncentračního tábora 
v Osvětimi.  lp

Také letos Orli myslí i na potřeb-
né, a  tak díky spolupráci se svými 
partnery mohli během své návštěvy 
znojemského dětského domova pře-
dat dětem dary v celkové hodnotě 
přesahující 100 tisíc korun.

Hráči A-mužstva David Bartoš, 
Marek Špaček a Radim Matuš během 
svého setkání s dětmi v domově pře-
dali dárkové předměty i věci v celkové 
hodnotě 109 533 korun. „Podobné akce 
se snažíme realizovat každý rok,“ říká 
manažer klubu Petr Veselý. „Letos jsme 
s pomocí našich fanoušků vybrali přes 
190 tisíc korun díky aukci pletených 
dresů, tyto prostředky byly klubem 
nakonec věnovány rodině Kulhánků, 

Hokejoví Orli nadělovali 
v dětském domově

které postihla tragická životní udá-
lost. Proto jsme následně přemýšleli, 
jak opět podpořit i některou ze zno-
jemských organizací věnující se péči 
o děti,“ vysvětluje Veselý. „Díky velké 
vstřícnosti našich partnerů, společností 
Kappa a Bauer, vznikla tato akce pro 
Dětský domov Znojmo, při níž bylo 
dětem předáno oblečení v hodnotě 
přesahující sto tisíc korun,“ dodává 
Veselý. „Jsme rádi, že se na nás Orli 
Znojmo obrátili s nápadem pomoci 
darem dětskému domovu. Víme, že šlo 
o správnou věc, a do budoucna se urči-
tě budeme těšit na další spolupráci při 
podobných projektech,“ říká zástupce 
společnosti Kappa Tomáš Zrza.  tz

Znojemským hokejistům 
vrcholí sezóna. 

Ve spodní nadstavbové sku-
pině hrají o postup do play-off. 
Z pěti týmů se do čtvrtfinále 
mezinárodní EBEL (Erste Bank 
Eishockey Ligy) podívají nej-
lepší dva. Orli si k dobru mohli 
připočíst čtyři bonusové body 
za konečné osmé místo po zá-
kladní části a  jejich cílem je v osmi 
duelech nadstavby získat maximum 
bodů. Začali velmi úspěšně, na domá-

Orli v nadstavbě hrají o čtvrtfinále

 V akci na ledě.  Foto: HCOrli

 Stumped. Foto: EK

Fryčer. Veškeré informace k probíha-
jícím utkáním včetně aktuální tabulky 

najdete vždy na oficiálním webu zno-
jemského hokeje www.hcorli.cz.  tz
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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: říjen až duben Po–So 
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou). 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno: říjen až duben.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Zavřeno do dubna.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Zavřeno. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Zavřeno: listopad až březen.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: únor až březen Po–St, 
Pá 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45,  
Ne 14.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno: říjen až duben.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 

www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno: říjen až duben.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až únor So, Ne 
9.00–17.00, popř. dle dohody.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
8.00–18.00, So 9.00–13.00.

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: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ 
CESTA otevřena: říjen až duben 
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00.

VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do března.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel. 608 736 135, 
e- mail:cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do dubna.

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. 

21. 2. VYHLÁŠENÍ ANKETY 
SPORTOVEC OKRESU ZNOJMO 
2018
Tradiční vyhlášení ankety Sportovec 
okresu Znojmo za rok 2018 
organizované Okresním sdružením 
ČUS Znojmo. 18.00.

26. 2. PENSION PRO SVOBODNÉ 
PÁNY
Divadelní aktovka ve slavné úpravě 
Jiřího Krejčíka. Komedie odehrávající 
se v pokoji jednoho penzionu, kam si 
nájemník přivede slečnu, čímž poruší 
upjaté předpisy domovního řádu. 
Hrají P. Děrgel, M. Doležalová / 
A. Fialová, L. Příkazský a další. 19.00.

27. 2. PERFECT DAYS
Romantická komedie nejen o ženách 
a nejen pro ženy. Hrají L. Vlasáková, 
J. Dolanský, J. Hofman, D. Syslová / 
E. Lecchiová a další. 19.00.

1. 3. KABARET U DOBRÉ POHODY
Premiéra divadelního představení 
v režii Martiny Výhodové 
Valíkové. Účinkují K. Chaloupka, 
V. Čabala, P. Trochta, L. Fučíková, 
D. Nemčoková a další. Rezervace 
vstupenek: predprodej@dsmv.cz. 
18.00.

5. 3. UŽ JE TADY ZAS
Tragikomedie, která si brilantně 
pohrává s představou, co by bylo, 
kdyby Hitler v roce 1945 nespáchal 
sebevraždu, ale třeba jenom usnul.  
Hlavní představitel Ondřej Kavan byl 
za svůj herecký výkon nominován 
na Cenu Thálie. Dále hrají 
K. Hrušínská, M. Šplechtová a další. 
19.00.

6. 3. LAKOMEC
Moliérova nejslavnější komedie 
o chorobné závislosti na majetku. 
Hrají: M. Enčev, J. Rosák a další. 
9.00, 11.30.

6. 3. ČARODĚJKY V KUCHYNI
Co se stane, když osud svede 
dvě ženy, které se léta nenávidí, 
do televizní kuchařské show? Hrají 
M. Dolinová, V. Žilková a další. 19.00.

12. 3. LAZY GOAT, THE LAST WISH
Anglicko-česká divadelní pohádka 
pro starší žáky. 8.30, 10.15, 11.45.

11. 3. DOTKNI SE VESMÍRU 
A POKRAČUJ
Komedie o světě vědy i pavědy, 
spolku Sisyfos, o cestě z vrcholu 
až na samé dno a pak dál. Hrají 
P. Štěpán, A. Antalová, I. Ondříček 
a další. 19.00.

16. 3. JAK SBALIT ŽENU 2.0
Divadelní verze českého bestselleru 
o technologii milostného lovu. Hrají 

T. Dočekalová (nositelka ceny Thálie), 
B. Kubátová a další. 19.00.

22. 3. VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE 
SE TO JMENUJETE?
132. premiéra DS Rotunda. Komedie 
o muži, který se stane obětí vlastních 
lstí a triků. Hrají: M. Machal, 
M. Filipová, K. Tomek a další. 19.00.

25.–29. 3. JAK TONDA LÉČIL 
ROHATOU PRINCEZNU
Kouzelná babička přičaruje princezně 
za její uličnictví kravský roh. Předplatné 
ZŠ1. 8.30, 10.15, 25.3. také ve 14.00.

26. 3. VELKÁ ZEBRA ANEB JAKŽE 
SE TO JMENUJETE?
Komedie DS Rotunda o muži, který 
se stane obětí vlastních lstí a triků. 
Hrají: M. Machal, M. Filipová, 
K. Tomek a další. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina 
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY

28. 2. KAMELOT
Městské divadlo – brněnská folková 
legenda s frontmanem Romanem 
Horkým. 19.00. Více na str. 13.

2. 3. KONCERT LUKÁŠE VLČKA 
Městské divadlo – herec a zpěvák 
Městského divadla v Brně. Swing, 
muzikál i moravský folklór. 
Hosté K. Hegner, K. M. Fialová, 
N. Kratochvílová a pěvecký 
sbor Gymnázia dr. K. Polesného 
ve Znojmě. Prodej vstupenek 
rivolova@gymzn.cz. 18.00.

7. 3. INFLAGRANTI
Městské divadlo – dívčí elektrické 
smyčcové trio hraje (nejen) klasické 
skladby v neotřelém aranžmá. 19.00.

14. 3. KAREL PLÍHAL
Městské divadlo – vystoupení 
hudebníka, textaře a poety Karla 
Plíhala doplní kytarista Petr Fiala. 
Program není vhodný pro děti 
do 12 let! 19.00.

28. 3. TOMÁŠ KLUS SpOlu TOUR 
2019
KSC Dukla – písničkář a jeho Cílová 
skupina. 19.00. Více na str. 15.

VÝSTAVY

Do 2. 2. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÝSTAVU
Ukažte dětem českou stavebnici SEVA® v Domě umění
Návštěvníci Domu umění ve  Znojmě se mohou do  17. března těšit 
ze světově unikátní expozice z české stavebnice SEVA®, z projektu pu-
tovních výstav Svět 
kostiček®. Z  české 
stavebnice předsta-
vuje autor výstavy 
a  patriot projek-
tu Petr Šimr nejen 
kompletní sortiment 
továrních setů, ale 
také vlastní tvorbu, 
do  které se řadí zví-
řata v  životní veli-
kosti, společenské 
hry, modely vozidel 
a  další zajímavé stavby. Velkým lákadlem je z  kostiček SEVA detailně 
propracovaný model periferie města se silnicí, zahradami, budovami 
a vozidly. A unikátní je také budova hasičárny sestavená podle skutečné 
požární stanice z roku 1923.  lp

 LISTOVÁNÍ 
Listování přenese Rudišův Český ráj do Besedy
Herci Pavel Oubram, Tomáš 
Drápela a Alan Novotný zahrají 
ve  Znojmě další literární dílo. 
Ve  středu 13. března uvidí di-
váci ve Znojemské Besedě další 
díl pravidelného cyklu scénic-
kého čtení LiStOVáNí.cz. Ten-
tokrát knihu Český ráj autora 
Jaroslava Rudiše, který vypráví 
příběh party šestnácti chla-
pů, kteří se pravidelně schází 
ve  staré sauně. Potí svoje těla 
i  duše. Jejich sebestředný svět 
rámují tragikomické vzpomínky 
na minulost i nejistota z vlastní 
budoucnosti. Radost a  smutek 
mezi kapkami vody. Vstupenky 
na LiStOVáNí je možné zakoupit 
v TIC nebo přímo na místě. Začátek je v 17.00 hodin.  lp

 KONCERT
SpOlu s Klusem to rozjede ve Znojmě i jeho Cílová skupina
Zpěvák Tomáš Klus vyrazil na své aktuální turné. Na albu SpOlu, které 
je nosným pro celou tour, opěvuje lásku v mnoha podobách, ale záro-
veň zůstává v  textech stát pevně na  nohou. A  kritika nešetří chválou. 
Na albu s opulent-
ním počtem jed-
nadvaceti písní 
se dostalo více 
prostoru Klusově 
Cílové skupině, 
která tak ukázala 
svůj hudební um. 
Jak to hochům 
klape na  pódiu, 
uslyší posluchači 
ve  Znojmě v  SKC 
Dukla 28. března. 
Vstupenky jsou 
v  prodeji napří-
klad v  TIC na  Ob-
rokové ulici.  lp

i starého fondu numismatické 
sbírky JMM Znojmo od antiky 
po současnost.

25. 1. – 7. 4. ROCKOVÁNÍ
Dům umění – pohled fotografů před, 
na i za rockovou stage.

1. 2. – 17. 3. SVĚT KOSTIČEK
Dům umění – výstava české 
stavebnice SEVA, součástí které bude 
inspirativní herna pro děti.

15. 2. – 26. 5. PLANÉ ROSTLINY 
JAKO JÍDLO, KOŘENÍ A LÉK
Minoritský klášter – výpravná výstava 
založená na vizuálním zážitku: 
přírodniny zavěšené v prostoru 
výstavního sálu, velkoformátové 
fotografie krajiny a rostlin jižní 
Moravy, podbarvující zvuky 
a čichové vjemy.

22. 3. – 29. 5. PAPÍROVÁ HRAČKA
Dům umění – výstava popisuje 
vznik a vývoj papírových hraček.

 
DALŠÍ AKCE

XXXIX. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS 
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA 
VE ZNOJMĚ - 2019
Dolní sál Znojemské Besedy, 
Masarykovo náměstí 22, Znojmo
vždy od 19.00 hodin
21. 2. ROZSEKÁN NA KUSY ANEB 
CESTA MARTINA HANSALA 
Z DYJÁKOVIC DO AFRIKY
Přednáší: Martin Markel (FF MU Brno)
28. 2. OBŘADNÍ KALENDÁŘ 
STARÝCH SLOVANŮ 
ANEB KRÁTKÝ EXKURZ 
DO SLOVANSKÉHO BÁJESLOVÍ
Přednáší: Jiří Mačuda (JMM)
7. 3. KAMENNÉ SUROVINY 
VYUŽÍVANÉ V DOBĚ KAMENNÉ 
NA JIHOZÁPADNÍ MORAVĚ
Přednáší: Martin Kuča (Městské 
muzeum M. Krumlov)
14. 3. KDYŽ JSOU PRACHY 
V PRACHU 
Přednáší: Jaroslav Šmerda (JMM) 
21. 3. MORAVA VE STÍNU MYKÉN
Přednáší: David Rožnovský (JMM)
28. 3. DOMY ZNOJEMSKÝCH KATŮ 
Přednáší: Otto Bouda (Znojmo)

RC MACEŠKA
Areál MŠ Pražská, 
www.maceskaznojmo.cz
21. 2. Sebepřijetí, sebevědomí 
a sebeúcta – workshop, 17.00. 
24. 2. Lotosové květy – prožitkový 
seminář, 9.30.
21. 3. Sedm životních rovnováh – 
workshop, 17.00
24. 3. Informace o posvátnosti bytí – 
seminář, 9.30 
24. 3. Léčení pomocí Andělů – kurz 
kresby, 13.30

23. 2. JAROSLAV DUŠEK
KSC Dukla – beseda se známým 
hercem. 17.00.

24. 2. O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE 
Znojemská Beseda – pohádka 
pro děti z cyklu Nedělní pohádky. 
15.00, 16.30.

26. 2. HNOJENÍ ROSTLIN 
NA ZAHRADĚ JINAK A ÚČELNĚJI 
Oblekovice – přednášku pořádá 
ÚS Českého zahrádkářského svazu 
ve Znojmě v zasedací místnosti ÚKZÚZ 
ve Znojmě (Oblekovice 16). 14.30.

28. 2. DĚTSKÉ SOKOLSKÉ 
ŠIBŘINKY
Sokolovna TJ – maškarní karneval 
pro děti s mottem Námořnický 
bál, masky ale mohou být všelijaké 
(dospělí v masce vítáni). Promenáda, 
představení a rej masek, hry 
a cvičení, tanec, občerstvení, domácí 
cukrovinky, tombola. 16.00–18.00.

3. 3. SETKÁNÍ SBĚRATELŮ 
VŠECH OBORŮ
SKC Dukla – akci pořádá Klub 
filatelistů Znojmo a sběratelé na ní 
najdou známky, mince, odznaky, 
pohlednice, starožitnosti a další. 
8.00–12.00.

3. 3. EXPEDIČNÍ KAMERA 2019/ 
SNOW FILM FEST ZNOJMO
Klub Na Věčnosti – jubilejní 10. ročník 
festivalu cestovatelských, outdoorových 
a dobrodružných filmů a dokumentů. 
18.00–22.00. Více na str. 13.

5. 3. JAN BAUER
Městská knihovna – beseda se 
spisovatelem historických románů. 
17.00. 

12. 3. ASTROLOŽKA OLGA 
KRUMLOVSKÁ
Městská knihovna – beseda se 
spisovatelkou a astroložkou. 17.00. 

13. 3. LiStOVáNí.cz: ČESKÝ RÁJ
Znojemská Beseda – herci tentokrát 
zahrají knihu Jaroslava Rudiše Český 
ráj. 17.00. Více str. 15.

26. 3. MYANMAR ČI BARMA
Městská knihovna – beseda 
s novinářem a cestovatelem Jiřím 
Eisenbrukem. 17.00.

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ
VINOBRANÍ 13.–14. 9.
Vstupné – permanentka Kč: 

350 dospělí, 300 studenti a senioři 
(do 30. 4.)

450 dospělí, 400 studenti a senioři 
(1. 5. – 31. 8.)

550 dospělí, 500 studenti a senioři 
(od 1. 9.)
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Dva turnaje krajského přeboru 
a první z finálových turnajů Českého 
poháru čekaly v lednu na mladé zno-
jemské volejbalisty. 

V úspěšné první polovině sezóny 
si žáci VK PFN Znojmo vybojovali po-
stup do první osmičky Českého pohá-
ru. 19.–20. ledna v Nymburce se tak 
poměřovali s nejlepšími týmy České 
republiky. V první hrací den nejprve 
nestačili na nejúspěšnější tým soutěže, 
ve kterém pod hlavičkou Lokomotivy 
Břeclav startují hráči Břeclavi, Beskyd 
a Ostravy. Poté si však znojemští volej-
balisté s přehledem poradili s domá-
cím Nymburkem a VK Ostrava shod-
ně 2:0. V posledním sobotním zápase 
s pražským Prosekem se na palubovce 
strhla obrovská bitva, ve které sice hrá-
či Znojma často tahali za delší konec, 
ovšem obě těsné koncovky lépe zvládl 
pražský celek. Nedělní program zahá-
jili znojemští žáci s týmem Kladna – 
vítězem české části Českého poháru. 
Ve svém nejlepším utkání Znojmo své-
ho soupeře zaskočilo skvělými vstupy 
do obou setů a po téměř bezchybném 
výkonu přehrálo favorita 25:18, 26:24. 
Tímto vítězstvím se žáci VK PFN Znoj-

Starší žáci Volejbalového klubu PFN Znojmo
potvrdili v poháru skvělou formu

mo nejenže udrželi v první osmičce pro 
další kolo, ale dostali se znovu do bojů 
o nejvyšší příčky. V zápase s Českými 
Budějovicemi však trestuhodně odmítli 
vlastními chybami tři setboly v první 
sadě, kterou pak zbytečně ztratili 26:28, 
a ve druhém setu už nestačili rozjetého 
soupeře zastavit. O konečném pořadí 
tak rozhodoval poslední duel s Novým 

Jičínem. Tradičně vyrovnaný zápas strhli 
na svou stranu v tiebreaku hráči Znojma 
a tím si zajistili v nejlepší osmičce první-
ho finálového turnaje Českého poháru 
skvělé čtvrté místo. O vyrovnanosti celé 
skupiny svědčí fakt, že pět týmů skončilo 
v rozmezí pouhých dvou bodů a od dru-
hého místa dělil znojemské volejbalisty 
jediný set. 

Pořadí ČP po 1. turnaji: 1. Loko-
motiva Fosfa Břeclav, 2. Kladno volej-
bal.cz, 3. SK Prosek Praha, 4. VK PFN 
Znojmo-Přímětice, 5. VK České Budě-
jovice, 6. TJ Nový Jičín, 7. VK Ostrava, 
8. Volleyball Nymburk.

O skvělý výsledek znojemského 
týmu se zasloužili: nahrávači Petr Mi-
nařík, Adam Vítámvás, smečaři Robert 
Knebl, Tomáš Bartoš, Marek Holík, 
blokaři Zdeněk Švaříček, Jan Pavlica, 
Adam Nedvěd a univerzálové Tomáš 
Krejčí, Dominik Škvařil.

V krajském přeboru absolvova-
li žáci VK PFN Znojmo 5. a 6 kolo. 
V obou turnajích neztratili ani jediný 
set, když dvakrát zdolali nejen svého 
největšího rivala SKV Brno, ale i sou-
peře z Vyškova, Letovic a Tesly Brno. 
Po 6. kolech soutěže tak suverénně ve-
dou krajskou soutěž starších žáků se 
sedmibodovým náskokem na Volejbal 
Brno. Do konce přeboru chybí ještě dvě 
řádná kola a finálový turnaj a po ně-
kolika stříbrných a bronzových letech 
se zdá, že zlaté medaile budou opět 
putovat do Znojma. Nejlepším hráčem 
6. kola byl vyhlášen univerzál Dominik  
Škvařil!  mz

 Úspěšný tým volejbalových starších žáků.  Foto: mz

 První únorové úterý hráli Znojemští na své palubovce v přímém přenosu kanálu ČT Sport 
a televizní kamery jim svědčily. Brněnské Bulldogs porazili 9:4.  Foto: eks

Základní část florbalové Tipsport 
Superligy se chýlí ke konci. Znojem-
ští florbalisté se s ní rozloučí v neděli 
24. února, kdy se v jednotném čase 
od 17 hodin odehrají všechny zápa-
sy posledního kola. Znojmo přivítá 
na své palubovce FBC Ostrava.

Znojmo má Ostravě co vracet, jeli-
kož první vzájemné utkání bylo jedno 
z nejhorších v sezoně. LAUFEN si od-
vezl výprask 4:15.

Ostravané si díky nedělní výhře 
nad brněnskými Bulldogs zajistili účast 
v elitní osmičce, tak už ve Znojmě mo-
hou hrát bez nervozity. Naproti tomu 
domácí se po dvou vysokých prohrách 
s Chodovem a ve Střešovicích definitiv-
ně upoutali na poslední příčku tabulky 
a s jistotou je čekají boje o záchranu. 
Svého soupeře pro první kolo play out 
se dozví ihned po  skončení utkání. 
Pravděpodobně jím bude jeden z dvo-
jice Královské Vinohrady a Česká Lípa.

Florbalisté TJ Znojmo LAUFEN CZ vyzvou
v posledním utkání základní části Ostravu

Přijďte podpořit znojemské florba-
listy v posledním utkání základní části 
Tipsport Superligy a pomoct jim se tak 
ideálně nastavit na boje o udržení nej-

vyšší soutěže! Utkání mezi florbalisty 
Znojma a Ostravy se odehraje v neděli 
24. února od 17 hodin v Městské spor-
tovní hale na ulici F. J. Curie.  eks

Fotbalisté 
vyměnili trenéra 

Úplně jiné než herní problémy 
musí řešit před začátkem startu jarní 
části Fortuna národní ligy fotbalis-
té 1.SC Znojmo. V celostátních mé- 
diích se objevila podezření, že někte-
ré jejich přípravné zápasy vykazovaly 
známky sázkových manipulací.

Podle serveru Idnes se v hledáčku 
společnosti FederBet objevilo jako kraj-
ně podezřelé z hlediska vývoje sázko-
vých kurzů utkání na Tipsport lize mezi 
Znojmem a Táborskem a také někte-
ré zápasy, které Znojemští absolvovali 
na turnaji v Chorvatsku. 

Klub také odvolal Leoše Kalvodu 
z pozice trenéra a nahradil jej Františ-
kem Šturmou. Šturma jako hlavní trenér 
přivedl slovenské Michalovce do nejvyš-
ší soutěže a působil také v Popradu.

Znojmo by mělo jarní boje ve druhé 
lize zahájit před televizními kamerami 
v pondělí 4. března v Jihlavě, na domácí 
půdě se poprvé představí v pátek 8. břez-
na od 18 hod. proti Chrudimi. eks


