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Zástupci našeho regionu představili 

na REGIONTOUR 2013 v Brně turi-

stické zajímavosti celého Znojemska. 

Na již 23. Mezinárodní veletrh turi-

stických možností v regionech vezla 

Znojemská Beseda do areálu brněn-

ského výstaviště také nové propagační 

materiály města Znojma

Samotné město Znojmo se prezen-

tovalo kalendářem nejvýznamnějších 

akcí pro rok 2013, pozvánkou na Zno-

jemské historické vinobraní 2013 

a na Adrenalinové trasy Znojemského 

podzemí. Právě nové trasy podzemí 

jsou letošní horkou novinkou, kterou 

chce město přilákat k návštěvě více 

turistů. Prezentovat výrobky svých 

studentů přijela také znojemská škola 

na Přímětické ulici.

„Všichni návštěvníci měli mož-

nost ochutnávat znojemská vína 

i jiné speciality ze Znojemska,“ uvedl 

Samir Maloula, ředitel Znojemské-

ho regionálního rozvoje, který byl 

garantem celé expozice Znojemska. 

Třešničkou na pomyslném dortu byl 

pro návštěvníky letošního REGION-

TOUR 2013 i nový propagační film 

Znojma natočený během loňského 

vinobraní.  lp

Hlasité, ale i tišší ANO si v minulém 

roce řeklo ve Znojmě 226 párů. Ne 

všichni snoubenci dali přednost stvrdit 

stav manželský v obřadní síni zno-

jemské radnice. Sňatek tak uzavřeli 

na znojemském hradě či v  louckém 

klášteře, ale také na jevišti městského 

divadla, v penzionu Eden, ve sklepě 

v  Novém Šaldorfě. Na  vinici Lam-

pelberg požehnal snoubencům zná-

mý polský farář Zbigniew Czendlik, 

který oddával zpěvačku Lucii Bílou 

a církevní obřad zažil i hotel Prestige.  

Dokonce kvůli přání snoubenců mu-

seli oddávající i matrikářka zout boty. 

Při svatebním obřadu v Oblekovicích 

na  břehu řeky Dyje stáli totiž bosí 

ve vodě. 

Již dávno neplatí, že mladší part-

nery si pro život vybírají jen muži. 

Ve Znojmě se vdala žena, která si vy-

brala o  jedenáct let mladšího muže, 

dvakrát byla žena starší od muže o deset 

let a jednou o sedm. Největší věkový 

rozdíl mezi ženichem a nevěstou byl 22 

let, dvakrát byl muž starší o 20 let, ale 

i o 18 či 17 let.

Svatby se ve Znojmě dočkali i ci-

zinci. Nevěsty byly z Ukrajiny (2x), 

Slovenska (2x), Nigerie, Vietnamu, 

Ruska, ženichové ze Slovenska (3x), 

Rakouska, Libanonu a Ruska. Svatbu, 

kdy již měli snoubenci jedno dítě, mělo 

39 párů (dvě děti mělo 8 párů, tři děti 

měl 1 pár). 

„Z 226 svateb přijalo 220 párů pří-

jmení muže, dva páry po ženě, čtyři 

páry si nechaly každý své příjmení. 

Někteří využili možnosti a spolu s pří-

jmením společným si ponechaly i pří-

jmení dosavadní. Tohoto využilo deset 

žen a jeden muž. Devět žen si zvolilo 

příjmení v mužském tvaru,“ uvedla 

matrikářka Jana Ryšavá.

Nezapomnělo se ani na zlaté svat-

by, těch bylo osmnáct a dvakrát vítaly 

v obřadní síni matrikářky snoubence 

diamantové svatby. V roce 2012 bylo 

o jednu svatbu více než loni, církevních 

sňatků bylo uzavřeno 36.

Podle podrobné statistiky, kterou 

si léta vede Jana Ryšavá také víme, že se 

vloni rozvedlo 136 párů, které uzavřely 

sňatek ve Znojmě. Nejvíce se lidé rozvá-

děli po osmnáctiletém manželství, a to 

v jedenácti případech. Druhou příčku 

paradoxně drží pouze dvouletý vztah 

(osm případů). lp

ZNOJEMSKÉ SVATBY V ROCE 2012
Kvůli snoubencům zuli oddávající i matrikářka boty

Na Regiontour vezli adrenalin

Tajemnicí Městského úřadu ve Znojmě 

se stala Olga Neulingerová. Do funkce 

nastoupila 1. ledna 2013. Patří ke zku-

šeným úředníkům – na  znojemské 

radnici pracuje téměř čtvrt století. 

Předcházejících šestnáct let zastávala 

funkci vedoucí odboru výstavby. Roz-

hovor s novou tajemnicí přinášíme 

na straně 3. xa

Adámek Stehlík je první občánek 

města Znojma, který se narodil  

v  roce 2013 ve zdejší nemocnici. 

Dal si oproti ostatním svátečním 

miminkům trošku načas – narodil 

se 1. ledna pět minut před půl pá-

tou odpoledne mamince Zuzaně, 

která bydlí i s tatínkem v Mramo-

ticích.  Novému občánkovi i  jeho 

matce přišel do nemocnice hodně 

zdraví a  životního štěstí popřát 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 

 xa, foto: zp

První rozhovor

Znojemský stánek si přijel prohlédnout i starosta Vlastimil Gabrhel.  foto: zp
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O zkvalitnění a zrychlení služeb pro 

občany usilují na správním odboru 

Městského úřadu ve Znojmě, který 

sídlí na  Pražské ulici. Vyřizování 

žádostí o  občanské průkazy nebo 

pasy je nyní efektivnější díky novému 

vyvolávacímu elektronickému systé-

mu. Stisknutím příslušného tlačítka 

získá každý klient pořadové číslo, 

jež mu zajišťuje odbavení podle času 

příchodu a  označuje mu i  správné 

dveře, do kterých má vstoupit. 

Jak potvrzuje vedoucí odboru Radek 

Svoboda, větší pružnost při vyři-

zování žádostí o občanské průkazy 

a jejich výdeji, stejně jako při výdeji 

pasů či ohlašování ztrát dokladů za-

jišťuje i další pracoviště, které přibylo 

na sklonku loňského roku. Náklady 

za jeho použití, respektive za využití 

příslušného programu a  počítače, 

který dodalo Ministerstvo vnitra ČR, 

hradí město Znojmo. Navíc se při 

vyřizování všech agend dbá na  to, 

aby úředníci byli vzájemně zastupi-

telní a občané se nemuseli na úřad 

opakovaně vracet. xa

Pro občanský průkaz bez fronty

PLES MĚSTA ZA DVA DNY

Již za dva dny přivítá hosty tra-

diční ples města Znojma. V so-

botu 26. ledna v sále hotelu Duk-

la je od  20.00 hodin připraven 

bohatý raut, soutěž o hodnotné 

ceny a hlavně zajímavý program, 

ve  kterém jako host vystoupí 

talentovaná zpěvačka MONIKA 

BAGÁROVÁ. Ples zahájí ukázkou 

společenských tanců taneční sku-

pina SINGLE a k tanci i poslechu 

bude po celý večer hrát skupina 

ONKELS. Předprodej vstupenek 

(400 Kč) je v Turistickém infor-

mačním centru na Obrokové ulici 

(tel. 515  222  552,  tic@beseda.

znojmo.cz).  

NOVÁ RUBRIKA 

Od února najdou čtenáři na strán-

kách Znojemských LISTŮ novou 

společenskou rubriku, která bude 

informovat o uzavřených manžel-

stvích, ale i úmrtích ve Znojmě.

MĚSTO SI PONECHÁ 1300 BYTŮ

Město si chce ponechat 1300 bytů, 

k prodeji je jich určeno 2500. Nyní 

probíhá proces podpisu kupních 

smluv, následně bude první desít-

ka smluv podána k založení na ka-

tastrální úřad. Teprve poté může 

být uskutečněn samotný prodej. 

Předáno již bylo asi 600 nabídek, 

z  toho jich bylo 200 schváleno 

zastupitelstvem k prodeji.

PRODÁVANÉ BYTY 

UŽ MĚSTO NEOPRAVUJE

Správa nemovitostí města Znojma 

(SNMZ) neopravuje žádné byty, 

které jdou v prvních třech etapách 

projektu Klíč 2018 do  prodeje. 

A nevybavuje je ani žádnými zaři-

zovacími předměty jako jsou vany, 

umyvadla, kuchyňské linky. K vý-

měně oken dochází jen tam, kde 

je vyloženě havarijní stav a hrozí, 

že by okno mohlo vypadnout 

a způsobit nějaké neštěstí.

Znojemským LISTŮM to potvrdil 

ředitel Správy nemovitostí Tomáš 

Šturala s tím, že potřebné úpra-

vy už jsou na nových majitelích. 

Upřesnil, že jedinými investicemi 

do domů, které se prodávají, mo-

hou být například nové vstupní 

dveře, které už nevyhovují. To 

bude případ domu v  Kolonce, 

kde opakovaně došlo k vloupání 

do společných prostor právě kvůli 

poškozeným starým dveřím. 

Jinak je to s byty, které budou pro-

dány až po roce 2018. Jde například 

o  nástavby na  Smetanově ulici 

nebo byty na Pražské 63. Tam se 

ještě potřebné úpravy dělat budou.

AKTUÁLNĚ

S  novým rokem se naplno rozjela 

i  jazyková část projektu Kolumbus. 

Od 1. ledna se totiž začínají proplácet 

jazykové certifikáty těm, kteří zkouš-

ku úspěšně absolvují. „Je to jedineč-

ná možnost pro všechny mladé. Dnes 

je znalost alespoň jednoho cizího 

jazyka takřka nutností na pracovním 

trhu, a  to nemusíme mluvit pouze 

o vysokých manažerských pozicích. 

Stačí se poohlédnout pár kilometrů 

dál, za  hranice.  V  Rakousku jsou 

šikovné české ruce žádané a nemu-

síte šprechtit nutně na  výbornou. 

Kolikrát stačí i základní dobrá zna-

lost, kdy jsme schopni se bez větších 

problémů domluvit,“ říká Jan Grois, 

místostarosta Znojma pro oblast 

školství. „Dnešní mládež by však 

neměla být skromná. Možnosti, které 

jim nabízí výborná znalost cizího 

jazyka, dnes neznají mezí,“ dodává 

místostarosta.

Jaké jsou podmínky pro proplá-

cení jazykových certifi kátů, jsme se 

zeptali tiskové mluvčí města Znojma 

Zuzany Pastrňákové, na  kterou se 

můžete i s dalšími dotazy na toto téma 

obrátit. „Žadatel o proplácení jazyko-

vých certifi kátů musí splnit prakticky 

čtyři podmínky: 

1.  musí mít trvalé bydliště ve Znojmě 

nebo jeho městských částech

2.  zkouška se musí uskutečnit v roce 

2013, výsledky mohou být známy 

i později

3.  musí být studentem střední nebo 

vysoké školy nebo absolventem 

nejdéle dva roky po ukončení školy, 

tj. zkoušku musí skládat do dvou let 

od ukončení školy, výsledky mohou 

být známy později

4.  úspěšně složená zkouška musí být 

na úrovni B2 nebo C1.

Instituce, na  je-

j ichž zkoušky se 

vztahuje proplácení, 

jsou pro angličtinu 

British Council, pro 

němčinu Goethe 

Institut a  pro oba 

jazyky pak státní ja-

zyková zkouška,“ vysvětluje.

Jakou konkrétní zkoušku si zá-

jemci složí, je pouze na nich. Může 

se jednat jak o všeobecný jazyk, tak 

i např. o obchodní angličtinu nebo 

němčinu. Město má v rozpočtu vy-

hrazený jeden milion korun právě 

na proplácení certifi kátů. „Pokud ale 

Znojmáci projeví zájem vyšší a dané 

fi nanční prostředky nebudou stačit, 

jsme připraveni do toho projektu in-

vestovat dál. Jedná se o smysluplně 

vydané peníze s vysokou návratností. 

Lidé se znalostí cizího jazyka jsou 

totiž daleko snáze uplatnitelní na trhu 

práce a zpravidla mívají i vyšší výděl-

ky,“ připomíná místostarosta. zp

Proplácení jazykových 
cer� fi kátů startuje!
Radnice má připravený jeden milion korun
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Do křesla pro tajemníka Městského 

úřadu ve Znojmě se po šesti letech 

vrátila žena. Starosta, v jehož kompe-

tenci je vybrat si člověka, který bude 

řídit úřad, tentokrát vsadil na jistotu. 

– Na rozdíl od svých dvou mužských 

předchůdců totiž OLGA NEULINGE-

ROVÁ nemusí žádat obligátních sto 

dnů na to, aby se seznámila se svým 

úřadem. Pracovala téměř pětadvacet 

let na odboru výstavby a šestnáct let ho 

dokonce úspěšně vedla. Chod úřadu 

tedy dobře zná a ví, co je třeba. Auto-

ritu mezi úředníky si nemusí pracně 

budovat. Prostě ji má.

Paní tajemnice, jaké byly vaše první 

dny v úřadu?

Jednoduše jsem se zapojila do ka-

ždodenní práce. Jsou úkoly, které ne-

počkají, jako je příprava podkladů pro 

jednání rady města, vyřizování běžné 

agendy, pošty. Kromě toho jsem si 

předsevzala navštívit postupně všech-

ny odbory. Chci se o jejich práci dozvě-

dět co nejvíce detailů, takže hovořím 

nejen s vedoucími pracovníky. Měla 

jsem představu, že to půjde rychle, 

ale v tom dobrém slova smyslu jsem 

narazila. O svých představách a pro-

blémech se mnou chtějí hovořit i jed-

notliví úředníci, takže mám opravdu 

o čem přemýšlet a co řešit. 

S mnoha pracovníky úřadu se znáte 

už léta. Je to výhoda nebo nevýhoda?

To je otázka, na kterou se samo-

zřejmě nedá odpovědět jednou větou. 

Každopádně pravidla jsou nastavena 

pro všechny stejně, povinnosti si musí 

každý úředník plnit bezezbytku. Tady 

žádný kompromis neexistuje. Zatím 

to ale vnímám spíše jako výhodu. Pra-

covníci jsou při jednání otevření a  já si 

jejich důvěry vážím. Na druhou stranu 

je jim jasné, že vím, o čem je řeč a že se 

nenechám opít rohlíkem. 

Často se mluví o tom, že úředníci 

musí být kompetentní. Budete se 

zabývat jejich dalším vzděláváním?

S odbornou způsobilostí obecně 

není na  městském úřadě problém.  

Chceme-li kvalitně zajišťovat výkon 

státní správy a samosprávy, je ovšem 

stále co zlepšovat. Vztah úředník – 

občan se nesmí jevit jako protiklad-

ný, jeden je tu pro druhého. A trvám 

na tom, že ani jedna strana by neměla 

mít pocit, že má navrch. Nervozita 

ve společnosti se bohužel až příliš často 

odráží v komunikaci lidí, nesnaží se 

naslouchat jeden druhému. To je můj 

smutný poznatek z posledních let.

 Budu se snažit, aby město jako 

zaměstnavatel vytvářelo dobré pod-

mínky pro práci úředníků, protože se 

to pak pozitivně odráží i na spokoje-

nosti občanů. 

Chci tu však být i pro zastupitele, 

pokud budou mít zájem. Můžeme jim 

například pomoci orientovat se v otáz-

kách státní správy, kterou je městský 

úřad pověřen. S touto problematikou 

se tak často nesetkávají, i když tvoří 

podstatnou část práce. 

Chystáte se navrhnout nějaké změny 

v organizačním řádu nebo organizač-

ní struktuře úřadu?

Na to je příliš brzy. Musím vyhod-

notit své poznatky z jednotlivých od-

borů a pak o tom jistě budeme detailně 

hovořit se starostou. Těmito problé-

my se ostatně také zabývá projekt EU 

Efektivní úřad, který u nás aktuálně 

probíhá. Počítám s tím, že využijeme 

jeho závěry, třeba pokud jde o hodno-

cení a odměňování zaměstnanců.

 Dělat změny pro změny je kontra-

produktivní. Cílem je dobře fungující 

úřad. Čím méně se pak bude o  jeho 

práci mluvit, tím lépe. To bude totiž 

znamenat, že všechno běží, jak má. 

 xa

Zpravodajství

Kouzlo městské památkové rezervace 

(MPR) jako architektonického skvos-

tu nemá být narušováno reklamními 

bannery a  jinými propagačními za-

řízeními v takové míře, jako je tomu 

dosud.  

Proto se vedení města rozhodlo, 

že bude přísně dbát na dodržování 

příslušné vyhlášky při posuzování 

povolení pro vyvěšování reklam 

a  upoutávek. Zvýšit se má tedy 

kontrola vyvěšovaných upoutávek 

a  reklam ze strany města i městské 

policie. 

Městská památková rezervace je 

obecně charakterizována jako vy-

braná část historického jádra města, 

která se může chlubit dochovanými 

historickými budovami nebo jejich 

soubory a  městskou infrastruktu-

rou, jako jsou kašny, sochy aj. Tyto 

skvosty nesmí být ovšem výrazněji 

narušeny stavebními zásahy z nové 

doby. Chráněny jsou přitom nejen 

jednotlivé stavby, ale i historický pů-

dorys, urbanistická struktura a pa-

norama. Jejich kouzlo nemá být ale 

narušováno reklamními bannery 

a upoutávkami v takové míře, jako je 

tomu doteď. S tímto závěrem přichá-

zí znojemská radnice. 

Rada města doporučila zastupi-

telstvu k aktualizaci Pokyny ke sta-

vební činnosti, označování budov, 

umísťování reklamních, informač-

ních a propagačních zařízení a dal-

šího mobiliáře na  území Městské 

památkové rezervace Znojmo. 

Zastupitelstvo tuto aktualizova-

nou verzi schválilo.   Jejím cílem je 

sjednotit jednotlivé postupy. Pokyny 

přitom nově vycházejí i  z vyhlášky 

Města Znojma č. 11/2010, o  míst-

ním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. Zvýrazněna je úloha 

odboru školství, kultury a  památ-

kové péče, odboru investic a správy 

majetku a odboru výstavby. 

Pokud jde o textilní reklamní za-

řízení nebo velkoplošné upoutávky, 

které se používají pro účely časově 

omezených kulturních, sportovních 

a společenských akcí, je jejich umís-

tění možné pouze na  vyhrazených 

místech se souhlasem Městského 

úřadu Znojmo – odboru investic 

a správy nemovitostí. 

Mění se také ustanovení, které se 

týká přenosných reklamních zaříze-

ní. V případě jedné provozovny v ob-

jektu je možné umístit nejvýše dva 

kusy buď oboustranného zařízení 

typu "A", nebo jednostranné tabule. 

 Pokyny se vztahují na všechny 

majitele, nájemce a provozovatele ne-

movitostí nacházejících se na území 

MPR Znojmo, včetně prodejců vy-

užívajících toto území krátkodobě. 

Účinnosti nabyly 1. ledna 2013.  xa

Nová tajemnice Olga Neulingerová 
sto dnů hájení nežádá

Reklamní bannery zmizí z historického centra

LUDVÍK REZIGNOVAL

Na posledním zasedání znojem-

ského zastupitelstva dne 19. pro-

since rezignoval na funkci radního 

Jiří Ludvík (Sdružení nestraníků). 

Místo zastupitele si ponechává. 

O volném křesle radního se bude 

jednat během ledna. 

MĚSTSKÉ LESY UPRAVILY 

CESTU OD ŠIMPERÁKU 

NA ČERNÝ MOST

Díky dotaci z Programu rozvoje 

ČR od  Státního zemědělského 

a  intervenčního fondu má Zno-

jemsko novou lesní cestu. Ta vede 

od Šimperáku k Černému mostu.

Příspěvková organizace Městské 

lesy Znojmo využila v první po-

lovině letošního roku sedmdesáti 

procentní dotace z Programu roz-

voje ČR od Státního zemědělského 

a  intervenčního fondu a  vybu-

dovala lesní cestu, která vede 

od Šimperáku k Černému mostu. 

Celková hodnota zakázky činila 

3 365 000 Kč bez DPH, přičemž 

jeden milion korun hradí orga-

nizace Městské lesy Znojmo. Ta 

v této souvislosti požádala radu 

města o souhlas, aby mohla pře-

vést zmíněnou částku z rezervní-

ho do investičního fondu. Radní 

této žádosti vyhověli a udělili také 

souhlas s odepisováním technic-

kého zhodnocení uvedené stavby 

u Městských lesů Znojmo.

SVOBODA SE ROZLOUČIL 

Znojemská plavecká hvězda Kvě-

toslav Svoboda se rozloučil s ka-

riérou vrcholového sportovce. 

Třicetiletý plavec poděkoval nejen 

sportovcům a přátelům, kteří stá-

li po  jeho boku, ale také Městu 

Znojmu za mnohaletou podporu. 

Plavání zcela neopouští, věnovat 

se bude výchově dětí v plaveckých 

kempech.

ÚPRAVY AREÁLU KLÁŠTERA 

OPĚT POKROČILY

Rada města vyslovila souhlas se sta-

vebními úpravami, které v klášteře 

v Louce provádí společnost Znovín. 

Ta již opravila fasádu a okapové 

potrubí jízdárny a vyměnila ocelový 

nájezd. Novou fasádu dostala i bu-

dova tzv. kladiva, ve které je mimo 

jiné prodejna Znovínu.

V jízdárně se navíc malovalo a na-

tíralo. Dále se rozšířily prostory 

stávajícího informačního centra 

a prodejny vína, opravena byla fa-

sáda sociálního zařízení u jízdárny.  

Předběžný rozpočet byl stanoven 

na necelý milion a tři sta tisíc korun 

bez DPH. Práce byly provedeny 

na náklady Znovínu Znojmo. 

STALO SE
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Rada města Znojma rozhodla, že 

finanční prostředky, které město 

získalo z  poplatků za  provozování 

výherních hracích přístrojů a video-

-loterijních terminálů, rozdělí mezi 

žadatele o dotace na kulturní aktivity. 

Přesněji řečeno prostředky po-

putují k  těm subjektům, které se 

přihlásily o navýšení již přiznaných 

dotací a uvedly k tomu závažné dů-

vody. Radní tak schválili desetitisí-

covou dotaci pro Společnost dobové 

a  hudební formy Lucrezia Borgia 

a pět tisíc korun pro Ladislava Fialu 

na vydání knihy o rostlinách na Zno-

jemsku.

Zastupitelstvu města doporuči-

la rada schválit navýšení příspěvku 

v  případech, kdy celková hodnota 

dotace přesahuje padesát tisíc korun. 

Zastupitelé vyšli tomuto požadavku 

vstříc a  schválili patnáct tisíc ko-

run pro soubor Dyjavánek, dvacet 

tisíc korun pro Nadaci pro obnovu 

církevních památek děkanství zno-

jemského, deset tisíc občanskému 

sdružení Mighty Shake Znojmo. Ji-

homoravské muzeum obdrží příspě-

vek dvacet tisíc korun na  brožuru 

o  rotundě sv. Kateřiny a  občanské 

sdružení Na  Věčnosti dvacet tisíc 

korun na Zimní Šramlfest. Dvacet 

tisíc korun schválilo zastupitelstvo 

města pro Rodinné centrum Maceš-

ka na nákup interiérového vybavení.

Na  kulturní aktivity rozdělilo 

město Znojmo na konci roku 2012 

sto dvacet  tisíc korun, jež doputova-

ly do městské pokladny jako výnosy 

z hazardu.  xa

Stará nemocnice na Vídeňské ulici 

ve  Znojmě je na  prodej. Nejnižší 

cena byla stanovena na 72 milionů 

korun. Nový vlastník ale musí po-

nechat v areálu léčebnu dlouhodo-

bě nemocných a  garáže záchranné 

služby. 

Termín pro podání nabídek 

k odkoupení je 12. února letošního 

roku. Do této doby je také oznáme-

ní o  prodeji zveřejněno na  úřední 

desce Městského úřadu ve Znojmě 

a na úřední desce Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje.

Zájemce o koupi musí do stejného 

data složit třímilionovou kauci. Na bu-

doucího majitele rozsáhlého komplexu 

čeká navíc povinnost uzavřít smlouvu 

s Nemocnicí Znojmo o nájmu budov 

a pozemků, které slouží jako garáže 

zdravotnické záchranné služby. Doba 

nájmu má být do konce roku 2015. 

Prodej areálu se ale nevztahuje na lé-

čebnu dlouhodobě nemocných. „Bě-

hem jarních měsíců bude z areálu staré 

nemocnice přesunuta lékařská služba 

první pomoci do nové nemocnice,“ 

upřesnil mluvčí nemocnice Pavel Jajt-

ner. 

V návrhu právě zpracovávaného 

nového územního plánu města Znoj-

ma je areál navržen pro smíšené obyt-

né užití, což je polyfunkční využití 

území, které se navrhuje pro centra 

měst a obcí, kde kromě bydlení je žá-

doucí i občanské vybavení, služby či 

nerušící výroba a technická a dopravní 

infrastruktura.

Areál staré nemocnice je vymezen 

ulicemi Vídeňská, Dyjská a Na Kol-

bišti. Tvoří ho pavilony a související 

pozemky, přičemž budovy jsou staré 

převážně více než osmdesát let. Nej-

starší pocházejí dokonce z roku 1760. 

Jako podmínka pro případné změny 

využití této lokality je v návrhu nového 

územního plánu stanovena nutnost 

vypracovat regulační plán.  lp

Ve srovnání s předchozími roky do-

šlo ve Znojmě k výraznému snížení 

počtu výherních hracích přístrojů 

(dále jen VHP), a to téměř o dvě stě 

kusů. Konkrétně v druhém pololetí 

roku 2009 jich bylo 310, loni na stej-

né období připadlo 106. 

Na  rozdíl od výherních loterij-

ních terminálů, které povoluje mi-

nisterstvo financí, a  jejichž počet 

naopak stoupá, VHP patří do gesce 

městského úřadu. 

Počet  heren a   provozoven, 

ve kterých jsou umístěny hrací pří-

stroje, byl na  území města v  srp-

nu 2012 spočítán na  třiapadesát. 

A město toto číslo nehodlá zvyšovat 

ani v budoucnu. Radnice také ape-

luje na provozovatele restauračních 

zařízení k omezení provozu těchto 

automatů. V centru Znojma jich je 

už nyní minimum.

VHP se stěhují na okraje města. 

Ani ty se ale nevyhnou návštěvám 

strážníků. Nahodile prováděné kon-

troly v  hernách ze strany Městské 

policie Znojmo mají hlavně zabránit 

tomu, aby k automatům usedali ne-

zletilí (popř. osoby mladší osmnácti 

let). Už ze zákona nesmí být VHP 

v  blízkosti škol a  podobných zaří-

zení, kde se pohybuje mládež. Také 

proto se kontroly provádí nikoliv jen 

ve večerních hodinách, ale i během 

dne v době školní výuky. A strážníci 

se při nich zaměřují i na kontroly, 

zdali v hospodách a barech, ve kte-

rých jsou VHP přítomny, není nalé-

ván alkohol osobám mladším 18 let. 

Ředitel městské policie hodnotí 

situaci jako standardní. Podle jeho 

slov problémy, se kterými se zno-

jemští strážníci setkávají, nevznikají 

až tak u her, jako spíše u konzuma-

ce alkoholu a  drog osobami všech 

věkových kategorií. Ovšem je nut-

né zdůraznit, že v případě hazardu 

i konzumace alkoholu mladistvých 

by měla platit důslednější kontrola 

dětí především ze strany rodičů. 

Provozovatelé zařízení s  VHP 

navíc musí počítat i s pravidelnými 

kontrolami ze strany pracovníků 

finančního odboru. Ti se ve  spolu-

práci s Komisí pro hazard zaměřují 

na dodržování herních řádů, odha-

lují nepovolené VHP, sledují zabez-

pečení a různé druhy ostrahy heren.

Pro úplnost uvádíme částky 

z hazardu, které plynuly městu k 31. 

říjnu 2012 – poplatek za provozová-

ní VHP 2 115 000 korun (poplatek 

je již zrušen), odvod výtěžku z  lo-

terií 1  676  000 Kč a  odvod z  VHP 

15 035 000 Kč. lp

Zpravodajství

Výnosy z hazardu podpoří kulturní ak� vity

Stará nemocnice je na prodej, léčebna zůstane

Herny a výherní automaty se z centra stěhují 
na periferii, kontrolám neuniknou
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O změnách, které vyplývají z novely 

stavebního zákona a  souvisejících 

předpisů,  Znojemské LISTY hovo-

řily s pověřeným vedoucím odboru 

výstavby Městského úřadu ve Znoj-

mě Ing. Karlem Bartuškem (vpravo 

na snímku).

Od 1. ledna 2013 nabyla účinnosti 

tzv. "velká novela" stavebního zá-

kona. Co to znamená pro občany 

– stavebníky? 

Tato novela uvádí do praxe vel-

ké množství změn. Nemění se ovšem 

koncepce platného zákona – přede-

vším se zpřesňují jednotlivá jeho usta-

novení. Má to omezit interpretační 

a aplikační problémy, které občas pra-

xe přináší. 

Co se především nově dotkne ob-

čanů, kteří budou chtít stavět a bu-

dovat?

Občany bude určitě zajímat pře-

devším to, že současně s novelou sta-

vebního zákona byly novelizovány 

i některé související předpisy. Napří-

klad zákon o správních poplatcích. 

Nový sazebník zavádí správní poplatky 

i za některé úkony, které dříve zpoplat-

ňované nebyly. 

Můžete být konkrétní?

Obecně se zavádějí nové poplatky 

u jednodušších forem povolování sta-

veb, tedy  u územních a jiných souhla-

sů a ohlášení. Ty byly doposud zdarma. 

Dále zákon o  správních poplatcích 

zvyšuje většinu dosud vybíraných po-

platků. Například se to týká vydání 

stavebního povolení na stavby rodin-

ného domu větší než 150 m2 (dříve 

300,  nyní 5 000 korun), na bytové 

domy (dříve 1000, nyní 10 000 korun). 

Stavební povolení na změny dokonče-

ných staveb pak bude zpoplatňováno 

polovinou příslušné sazby.

Dramaticky se zvyšují poplat-

ky u  staveb, které nejsou v  zákoně 

o správních poplatcích přímo jmeno-

vány. Jde například o lisovny, výrobní 

a skladové objekty apod. Zde bude po-

platek činit 20 tisíc korun v územním 

řízení a deset tisíc v řízení stavebním. 

Dvacet tisíc korun v územním řízení 

bude stát i plynovodní řad, kanalizační 

řad, komunikace či veřejné osvětlení. 

Vodovodní řad bude zpoplatňován 

sazbou tři tisíce korun v územním 

i stavebním řízení. Ve zjednodušených 

územních řízeních je sazba u každé 

stavby poloviční. 

Na druhou stranu novela rozšiřuje 

okruh staveb, které, za splnění zá-

konných podmínek, nebudou vy-

žadovat žádné opatření stavebního 

úřadu. 

Tyto stavby jsou uvedeny v § 79 

SZ a jedná se např. o bazény a skleníky 

do 40 m2, či o stavby na pozemcích ro-

dinných domů o zastavěné ploše do 25 

m2, vzdálené dva metry od hranic po-

zemku. Zde je třeba opět zdůraznit 

splnění dalších podmínek uvedených 

u každé stavby (například zmíněná 

ochranná pásma a památkové zóny 

atd.).

Rovněž se rozšiřuje okruh staveb, 

které budou po vydaném územním 

rozhodnutí či souhlasu vyžadovat pou-

ze ohlášení – nově to budou stavby 

do 50 m2 zastavěné plochy, pět metrů 

výšky (dosud 25 m2 zastavěné plochy).

To vypadá jako dobrá zpráva pro 

stavebníky.

Pro tyto přesně vyjmenované stav-

by jistě ano. Je ale třeba znovu upozor-

nit na to, že ostatních – nejmenova-

ných – staveb se týká zvýšení poplatků 

v územním i stavebním řízení. Jde na-

příklad o lisovny nad sklepy, kanalizač-

ní a plynovodní  řad, telekomunikační 

vedení, komunikace, veřejné osvětlení 

nebo výrobní, obchodní a skladovací 

budovy. 

Jaký postup doporučujete občanům, 

kteří se chystají stavět?

Protože rozsah schválených změn 

v oblasti stavebního práva je přece jen 

obsáhlý, doporučujeme stavebníkům, 

aby před podáním jakýchkoliv nových 

žádostí, které ponesou na  stavební 

úřad, nejprve své záměry konzultovali 

telefonicky nebo osobně na odboru 

výstavby Městského úřadu ve Znojmě. 

 xa

Začala pla� t novela stavebního zákona

pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 288,- Kè / mìsíc40 Mbits 288,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 371,- Kè / mìsíc80 Mbits 371,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 705,- Kè / mìsíc120 Mbits 705,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 288,- Kè / mìsíc10 Mbits 288,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

375,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

44 programù za 125,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

84 programù za 350,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)
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Správa nemovitostí při vymáhání 

nájemného postupuje podle stano-

vených pravidel, a pokud to situace 

vyžaduje, přistupuje i k soudním ří-

zením a exekucím. V některých pří-

padech se však nedají dlužné část-

ky za nájemné a služby evidované 

u SNMZ vymoci. Rada města proto 

schválila odpis takových pohledávek 

podle seznamu, který je opatřen 

i usneseními soudu a vyjádřeními 

advokátní kanceláře.

„Česká legislativa je postavena 

velice výhodně pro nájemníka. Ná-

jemci nikterak práci nezlehčuje. Sprá-

va nemovitostí se ale aktivně snaží 

vymáhat pohledávky za nájemníky. 

Bohužel, ne vždy se stoprocentním 

úspěchem,“ konstatoval holý fakt 

Tomáš Šturala, ředitel SNMZ. Záro-

veň popsal konkrétní kroky při vy-

máhání nájemného na neplatičích. 

„Toto je klasický postup: pátý den 

v měsíci se udělá měsíční uzávěrka 

a  proběhne kontrola pravidelných 

plateb. Pokud není platba uhrazena 

podle smlouvy, vystavíme upomínku 

a nájemce má deset dnů na náhradní 

termín platby. Můžeme se společně 

domluvit, po schválení bytovou ko-

misí, na splátkovém kalendáři. Pokud 

nájemník nezaplatí tři a více nájmů 

a není dodržován splátkový kalen-

dář, je tato kauza předána na právní 

oddělení. To zašle nájemci výpověď. 

Pak čekáme 90 dnů od převzetí do-

ručenky, kdy se nájemce může jak-

koliv vyjádřit. Pokud nájemce celou 

věc neřeší, tak pro kontrolu znovu 

ověříme vlastnictví bytu a předáme 

podklady právnímu zástupci. Až poté 

přichází žaloba na vyklizení bytu,“ 

popsal postup Tomáš Šturala, a dodal: 

„Od 11 měsíce roku 2012 jsme zavedli 

novinky, která nám aktivně pomáhají 

snižovat saldo pohledávek: nájemní-

kovi, pokud máme jeho telefonní čís-

lo, posíláme SMS o jeho dlužném ná-

jemném, pak mu voláme a pohrozíme 

možností soudního vymáhání. Nutno 

podotknout, že velká část pohledávek 

je z dob minulých. Jsou na ně podány 

žaloby. Lidé nebo podniky již neexis-

tují. Čeká se na vyjádření soudu,“ do-

plnil Šturala.  Z výše uvedeného tedy 

vyplývá, že pro nájemníka – neplatiče 

je vždy lepší svízelnou situaci řešit než 

dělat takzvaně mrtvého brouka. 

V souvislosti s odpisem půlmi-

lionového dluhu SNMZ se radnice 

ještě více zaměří na problémy s ne-

platiči. „Chceme se důsledněji věnovat 

problémům s neplatiči nájemného,“ 

potvrzuje starosta města Vlastimil 

Gabrhel.   Proto byl přijat dodatek 

k  Zásadám pro nájem městských 

bytů, který zpřísňuje pravidla pro 

jejich přidělování. V bytě nemá byd-

let nikdo, kdo dříve městu za nájem 

dlužil a ani nikdo, kdo bydlel v bytě, 

který musel být z důvodu porušení 

podmínek nájmu (tedy mimo jiného 

neplacení nájemného) vyklizen.

Městu Znojmu dluží za nájemné 

781 nájemníků celkem 14 980 301 Kč. 

 lp, zp

Správa odepsala půl milionu korun nepla� čům
Správa nemovitostí města Znojma byla nucena odepsat pohledávky za dlužné nájemné v hodnotě půl milionu 

korun. Důvodem je nemožnost je vymoci. Zároveň se ale zpřísňují podmínky pro získání městského bytu.

Ředitel SNMZ Tomáš Šturala lp

Najít ve Znojmě pozemky, na kterých 

by se dal jednoduše postavit soubor 

rodinných nebo bytových domů, je ob-

tížné, ba skoro nemožné. Už léta se ho-

voří například o lokalitě Třešně (Znoj-

mo-Přímětice) nebo pod Městským 

lesíkem. Problematické jsou vesměs 

majetkové záležitosti, respektive roz-

dílné představy jednotlivých majitelů 

pozemků, a chybějící infrastruktura.

Stejné potíže se objevují i v oblasti 

Znojmo-Louka, v lokalitě zvané Léry. 

Jsou to pozemky za Holandskou ulicí 

a hotelem Dukla, z nichž část byla 

dokonce v době povodní před deseti 

lety zaplavena.

Zastupitelstvo města Znojma 

schválilo na svém zasedání dne 19. pro-

since 2012 prodej pozemků s pěti par-

celními čísly do soukromého vlastnictví 

fyzických osob. Proti tomu se ještě před 

rozhodujícím hlasováním ústy jednoho 

zastupitele ohrazovala společnost Léry 

s.r.o. , která vlastní vedlejší pozemky. 

(Již dříve ostatně rozhodlo zastupitel-

stvo o prodeji tří parcel v této lokalitě. 

Celkem město prodalo šest pozemků 

čtyřem vlastníkům.)

Nabídkového řízení, které bylo 

vyvěšeno na úřední desce Městského 

úřadu Znojmo od 15. do 31. října loň-

ského roku, se zúčastnil kromě dvou 

uvedených subjektů ještě další zájem-

ce. Je neoddiskutovatelné, že v rám-

ci nabídkového řízení mají všichni 

uchazeči rovnocenné postavení. Hod-

notícím kritériem byla nabízená cena 

za metr čtvereční prodávaného po-

zemku, což je kritérium jednoznačné. 

V soutěži tak samozřejmě vyhrál ten, 

kdo nabídl nejvyšší cenu – 265 a 285 

Kč/m2. Společnost Léry se o pozemky 

ucházela s nejnižší cenou (250 Kč/m2), 

tudíž se ocitla mimo hru.

Uvedené pozemky jsou spolu 

s těmi okolními součástí území, na kte-

ré byla ve spolupráci se společností 

Léry s.r.o. zpracovaná územní studie. 

Pozemky společnosti byly do studie 

začleněny s tím, že právě na nich by 

bylo nejvhodnější umístit nezbytnou 

retenční nádrž pro zadržování dešťové 

vody.

O zpracování studie byli samo-

zřejmě informováni i všichni ucha-

zeči soutěže. Vzhledem k  tomu, že 

lokalita zahrnuje mnoho dotčených 

pozemků ve vlastnictví soukromých 

osob, nebyla územní studie určena 

jako závazná.

Při oznámení záměru prodeje 

upozornilo město případné uchazeče 

na závažné problémy a nezbytné po-

třeby lokality. Ani noví, ani stávající 

vlastníci pozemků tedy nemohou po-

čítat s tím, že by mohli okamžitě začít 

se stavbou rodinných domů. V lokalitě 

Léry je nedostatečná dešťová kanaliza-

ce, je nutné přeložit vysokonapěťové  

elektrické vedení a zbudovat zmíněnou 

retenční nádrž. Tato technická infra-

struktura je velmi nákladná, stejně 

jako zasíťování pozemků a vybudování 

komunikací.

Pokud se v  lokalitě má stavět, 

bude nutné, aby se vlastníci pozemků 

dohodli na postupu. Situaci by neu-

snadnilo, kdyby město prodalo parcely 

majoritnímu vlastníku pozemků v této 

lokalitě, jak tvrdí odpůrci prodeje tomu 

uchazeči, který zvítězil v nabídkovém 

řízení. Pořád zůstává patnáct majitelů, 

kteří na svých pozemcích v sousedství 

většinou zahrádkaří. I s nimi je samo-

zřejmě třeba počítat.

Jak by bylo ideální postupovat, 

aby se mohlo v  lokalitě stavět? Zá-

kladem je dohoda mezi vlastníky po-

zemků. První krok pak musí směřovat 

k územnímu rozhodnutí na veškerou 

dopravní a technickou infrastrukturu. 

Ve hře může být jeden investor, který 

se s ostatními vypořádá, nebo sdruže-

ní. Až bude mít tento subjekt-staveb-

ník v ruce pravomocné územní roz-

hodnutí, musí uzavřít buď s městem, 

nebo od nového roku už i s vlastníky 

technické infrastruktury tzv. pláno-

vací smlouvu, jejímž obsahem jsou 

závazky žadatele na vybudování po-

třebné veřejné dopravní a  technické 

infrastruktury. Resp. jeho podíl, ať už 

věcný nebo finanční na vybudování 

této infrastruktury včetně závazných 

termínů. Pak může teprve následovat 

povolování jednotlivých rodinných 

domů.

Na první pohled je zřejmé, že jde 

o běh na dlouhou trať. Není podstat-

né, zda účastníkem celého procesu 

bude patnáct nebo dvacet subjektů. 

Podstatné je, zda budou mít stejný 

cíl a budou schopni a ochotni se do-

hodnout.

Postup zastupitelstva města je 

transparentní, prodalo své pozem-

ky, které byly v kontextu celé lokality 

výrazně menšinové, za nejvyšší cenu 

jako řádný hospodář. Další postup už 

je na vlastnících pozemků.  xa

Lokalita Léry – v každém 
případě běh na dlouhou trať
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Zahradník/Zahradnice

Gärtner/ in; Maschinenring-Service 

NÖ-Wien „MR-Service“ eGen; 

oblast Hollabrunn a Vídeň; martin.

schmid@maschinenring.at; Martin 

Schimd; ŘP B, vlastní auto.; Min.

mzda dle KS 1.676,58 EUR brutto.

Truhlář-montér

Montage tischler; designundholz 

schindler; Hollabrunn; thomas.

schindler@designundholz.

at; 0043/664/9109011; Thomas 

Schindler; Velmi dobrá znalost NJ.; 

Min.mzda dle KS 1.528,00 EUR brutto.

Servírka

Kellnerin; Buschenschank Humer-

Gilly; Maissau; offi  ce@weinbau-

humer.at; 0043/2958/82611 nebo 

82340; Petra Humer; ; Min.mzda dle 

KS 1.205,00 EUR brutto.

Domácí pečovatel/ka

Heimhelfer/in; NÖ Hilfswerk; okres 

Horn; bl.horn@noe.hilfswerk.at; 

0043/2982/3966; Christa Pichlmaier; 

Ukončené pečovatelské vzdělání, ŘP 

B, vlastní auto výhodou.; Min.mzda 

dle KS 1.645,04 EUR brutto.

Kosmetička a pedikérka

Kosmetikerin und Fusspfl egerin; 

Gesundheitsresort Gars 

Betriebs GmbH; Gars am 

Kamp; bewerbung@lapura.at; 

0043/2985/2666 749; Petra Wagner; 

Vzdělání v oboru kosmetička/

pedikérka, znalost obličejové 

lymfodrenáže a modeláže nehtů 

výhodou.; Min.mzda dle KS 1.300,00 

EUR brutto.

Pracovník obsluhy

Servicemitarbeiter; 

Gesundheitsresort Gars Betriebs 

GmbH; Gars am Kamp; bewerbung@

lapura.at; 0043/2985/2666 749; Petra 

Wagner; Vzdělání v oboru.; Min.mzda 

dle KS 1.388,00 EUR brutto.

Pekař/ka

Bäcker/in; Ehrenberger GesmbH.; 

Gars am Kamp; ehrenberger@

baecker.at ; 0043/2985/2241 ; 

Manuela Ehrenberger; Vzdělání 

a praxe v oboru.; Min.mzda dle KS 

2.400,00 EUR brutto.

Instalatér

(topení, fotovoltaika); Installateur 

(Heizung, Photovoltaik); Blaim 

Ges.m.b.H.; oblast v okolí 

Hornu; blaim@solarprofi .at; 

0043/2982/36671; Emil Blaim; 

Vyučení.; Min.mzda dle KS 11,13 

EUR/hod.

Recepční

Rezeptionist/in; Kloster 

Pernegg; Pernegg; k.rebernig@

klosterpernegg.at ; 0043/2913/6140; 

p. Rebernig; Zkušenosti při práci 

s PC: systémem Fidelio a programy 

Excel a Word.; Min.mzda dle KS 

1.389,00 EUR brutto.

Řidič bagru

Baggerfahrer; Leyrer + Graf 

Baugesellschaft m.b.H.; Wien und 

Industrieviertel; friedrich.preiser@

leyrer-graf.at ; 0043/2852/501-1037; 

Ing. Friedrich Preiser; ŘP F. Okamžitý 

nástup.; Min.mzda dle KS 12,49 EUR/

hod.

Lékař/ka pro oddělení 

úrazové chirurgie a sportovní 

traumatologie

Primararzt/-ärztin der 

Abteilung für Unfallchirurgie 

und Sporttraumatologie; 

Landesklinikum St.Pölten-Lilienfeld; 

St.Pölten; bewerbung@noel.gv.at; 

+43 (0)2742/9004-61111. 

Asistentka vedení společnosti

K posílení našeho týmu v Retzu hle-

dáme od února/března asistentku 

vedení společnosti, ideálně z oblasti 

Znojemska. Pracovní náplň – péče 

o dodavatele dřeva a získávání no-

vých dodavatelů. Čeština či sloven-

ština jako mateřský jazyk, němčina 

komunikativně, práce s MS Offi  ce. 

Kolektivní minimální mzda ve výši 

EUR 1.560,-- brutto/měsíc

na základě plného úvazku. V přípa-

dě zájmu se přihlaste na Holzindus-

trie Maresch GmbH

A-2070 Retz – Breiten 1, Tel: +43 

(0) 2942 28200 Kl. 12 bewerbung@

maresch-retz.co.at 

Gymnázium Dr.  Karla Polesného 

ve Znojmě pořádá 31. ledna 2013 Den 

otevřených dveří na gymnáziu K. Po-

lesného

Příští školní rok otevírá kromě 

tradiční čtyřleté formy studia i osmi-

leté studium a dvojjazyčné studium, 

což je (kromě Rakouského gymnázia 

v Praze) jedinečná forma studia v ČR, 

jež je podporována rakouským minis-

terstvem školství.

Je určeno pro absolventy 7. tříd 

ZŠ a trvá 6 let. V prvním a druhém 

ročníku dokončují u nás žáci povinnou 

školní docházku s rozšířenu výukou 

jazyka německého.  Jazyk německý  

je navýšen na úkor některých před-

mětů ZŠ, které jsou pro studijní typy 

žáků méně důležité, takže se nejedná 

o náhlé zvýšení celkového týdenního 

počtu hodin. V těchto dvou příprav-

ných ročnících vyučují čeští učitelé 

gramatiku ve spolupráci s rakouskými 

kolegy, kteří se soustřeďují na kon-

verzaci. Ve třetím až šestém ročníku 

probíhá výuka vybraných předmětů 

(matematika, fyzika, chemie, zeměpis 

a dějepis) v němčině. Vyučují je větši-

nou rakouští lektoři nebo čeští odborní  

učitelé.

Žáci dvojjazyčného gymnázia vy-

konávají během studia jazykové zkouš-

ky z německého jazyka, mnozí z nich 

dosahují nejvyšší jazykové úrovně C1 

dle Společného evropského referenč-

ního rámce, stejně tak mohou získat 

na škole jazykový diplom z angličtiny.

Na dvojjazyčném gymnáziu je na-

výšen i počet hodin anglického jazyka 

a žáci mohou studovat v rámci voli-

telných předmětů i latinu, jazyk fran-

couzský, ruský, španělský nebo italský.

Každoročně jsou pro naše žáky 

pořádány výjezdy do zahraničí, zvláště 

do německy mluvících zemí, kde jsou 

organizována setkání se studenty, aby 

si mohli naši žáci ověřit a procvičit své 

jazykové  dovednosti v praxi. 

Tento typ studia má již více než 

dvacetiletou tradici a mezi absolventy 

je řada vynikajících lékařů, manažerů, 

právníků, překladatelů a jiných odbor-

níků, kteří pracují po celém světě.

Mgr. Drahomíra Denerová

INZERUJTE ZDARMA s  projektem 

„W3 – rozvoj živnostenských lokalit 

a  lokalit k bydlení podél S3“. Může 

to být právě Váš inzerát, který se 

objeví v pravidelné rubrice Znojem-

ských LISTŮ.  Možnost zadání inzerce 

a  informace o společném projektu 

českých a rakouských obcí na www.

podnikani-bydleni.cz.

Vylosovaný inzerát:

Prodej bytu 3 + 1 v cihlovém byto-

vém domě ve Znojmě-Příměticích 

na ulici Sadová. Obytná plocha 72 m2, 

vybavená kuchyně, dlažba a plovoucí 

podlahy. Prodejní cena 1 590 000,- Kč. 

K dispozici 7 bytových jednotek.

Kontakt: tel.: 777648732

Den otevřených dveří na gymnáziu 

Kolumbus našel nabídky za vás
Inzeráty jsou vybírány z webových stránek rakouského úřadu práce a z ostatních webových portálů nabízejících práci. 

Podrobnosti k jednotlivým inzerátům na www.znojmokolumbus.cz.  V případě zájmu kontaktujte přímo inzerující fi rmu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JE NA STOLE

První rozpečetění tříkrálových pokladniček. Pracovníci Oblastní charity 

Znojmo v těchto dnech sčítají výtěžek z letošní Tříkrálové sbírky na Zno-

jemsku. Do uzávěrky Znojemkých LISTŮ bylo rozpečetěno 161 tříkrálových 

pokladniček z celkového počtu 418 a výtěžek z nich činil  596 418,- Kč. 

I když nejde o konečnou částku, již dnes pracovníci charity děkují všem 

dobrovolníkům i přispěvatelům.  lp

Kolumbus



8 ZNOJEMSKÉ LISTYTéma



9www.znojmocity.cz

Prezidentské volby budou už za pár 

hodin v závěrečném finiši. Voliči se 

budou v  druhém kole přímé volby 

rozhodovat mezi Milošem Zemanem 

a Karlem Schwarzenbergem.

Vraťme se však ještě k prvnímu 

kolu. Jak se volilo ve Znojmě? K urnám 

se ve městě a jeho příměstských čás-

tech v osmatřiceti volebních okrscích 

dostavilo 16 813 voličů. Voleb se zú-

častnilo 60,30 procent voličů, kteří byli 

zapsáni ve volebním seznamu. Ode-

vzdáno bylo 16 744 platných hlasů. 

Procentuálně nejvíc voličů se zhos-

tilo své občanské povinnosti ve voleb-

ních okrscích č. 14  v kulturním domě 

Kasárna (78,20 %), č. 27 v dětském 

stacionáři Hradiště (74,50 %) a č. 8 

v ZŠ Jubilejní park (69,24 %). Nejméně 

lidí odvolilo ve volebním okrsku č. 18, 

ve volební místnosti v ZŠ Václavské 

náměstí (26,16 %). 

Ve Znojmě se s konečným výsled-

kem na celostátní úrovni shoduje jmé-

no vítěze: Miloš Zeman získal 4 518 

hlasů (26,98 %). O necelých sedm pro-

cent méně hlasů odevzdali voliči dru-

hému Jiřímu Dienstbierovi (20,24 %). 

Pomyslnou třetí příčku obsadil Karel 

Schwanzerberg (19,39 %). xa

 Autor kreseb: Miroslav Řezník

Téma

Prezidentské volby: 
Jak se v prvním kole volilo ve Znojmě

Miloš Zeman

4 518 hlasů (26,98 %).

Jan Fischer

2 720 hlasů (16,24 %)

Taťana Fischerová

422 hlasů (2,52 %)

Jiří Dienstbier

3 390 hlasů (20,24 %)

Vladimír Franz

1 007 hlasů (6,01 %)

Jana Bobošíková

378 hlasů (2,25 %)

Karel Schwarzenberg

3 248 hlasů (19,39 %)

Zuzana Roithová

779 hlasů (4,65 %)

Přemysl Sobotka

282 hlasů (1,68 %)

1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

1.

3.

7.

4.

5.

9.

2.

6.

8.

Pořadí kandidátů 
na prezidenta ČR:

MODRÁ ČÍSLA – POŘADÍ 
PODLE VOLBY VE ZNOJMĚ

ČERVENÁ ČÍSLA – PODLE 
CELOREPUBLIKOVÉHO 
POŘADÍ
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Školní jídelna na základní škole Vác-

lavské náměstí přišla od ledna o část 

strávníků. K úbytku došlo sloučením 

dvou středních škol: Obchodní akade-

mie, která dosud sídlí v těsné blízkosti 

jídelny, s Gymnáziem a Střední peda-

gogickou školou na Pontassievské ulici. 

Zdejší stravování ovšem neza-

nikne. Vedení jídelny a školy začalo 

pracovat na nové nabídce jídel, která 

by zajistila zdravé stravování mládeži 

a zároveň i budoucí chod velkokapa-

citní moderně vybavené jídelny. 

Výsledkem je nabídka přípravy 

dietních jídel například pro alergiky, 

kterých mezi dětmi i dospělými stále 

přibývá. Od dubna bude jídelna na Pře-

myslovské ulici vařit dietní jídla pro 

děti mateřských škol, žáky základních 

škol, středoškolské studenty a v případě 

zájmu i pro veřejnost. Na dietním jídel-

níčku najdou bezlepkové pokrmy, jídla 

pro již zmíněné alergiky, doporučená 

lékaři, šetrná k játrům i k celkovému 

zdraví strávníků. 

Pracovníci jídelny nyní musí ab-

solvovat odborné školení pro přípravu 

stravy se speciálními požadavky.  S ná-

klady na školení ve výši 20 000 korun 

pomůže škole znojemská radnice, kte-

rá celou částku uhradí.

Zájemci o dietní jídelníček se mo-

hou hlásit na  tel. 515 261 806 nebo 

na adrese vedoucí školní jídelny Magdy 

Jelínkové (magda.jelinkova@quick.cz). 

 lp

Žáci školy na Pražské ulici dostali nové 

sociální zařízení. Zřizovatel – Město 

Znojmo – umožnil vedení školy využít 

dar fi rmy LAUFEN CZ na rekonstruk-

ci školních toalet. „Firma dodala umy-

vadla, toalety i armatury za bezmála 

70 000 korun. Město zajistilo dlažbu, 

obklady a související práce za dalších 

250  000 korun,“ vypočítala Marie 

Hošpesová, zástupce ředitele na ZŠ 

a MŠ Pražská. Nové sociální zařízení 

již od začátku roku slouží dětem. „Náš 

velký dík patří paní inženýrce Ingrid 

Hejkalové z fi rmy LAUFEN CZ a na-

šemu zřizovateli,“ poděkovala za žáky 

zástupkyně školy.  lp

Základní škola na  ulici Mládeže 

za podpory a garance města Znojma 

vyhlásila 2. ročník výtvarné soutěže 

ZNOJMO MÝMA OČIMA. Hlavní 

téma zní – zajímavá zákoutí a objekty 

nejen ve starém historickém městě.

Výtvarná soutěž je určena pro 

žáky základních 

š k o l  v   c e l é m 

okrese Znojmo. 

Snahou pořadate-

lů je podpořit zá-

jem dětí o krásná 

zákoutí, historic-

ké památky, ale 

i moderní zajímavosti v našem měs-

tě. Znojmo je zdroj inspirace začí-

najících i pokročilejších výtvarníků.

Výtvarné práce (malby, kresby, 

kombinované techniky) s  motivy 

Znojma je nutno zaslat nebo předat 

do  18. února na  adresu: ZŠ, Znoj-

mo, Mládeže č. 3, Znojmo 669 02, 

PaedDr.  Jana Krčmářová. Musí být 

opatřeny na zadní straně popiskou 

s údaji: jméno autora, věk, třída, sou-

těžní kategorie, adresa školy včetně 

e-mailového kontaktu školy, název 

práce. Formát prací: maximální for-

mát A2. Každá kategorie – maximál-

ně pět výkresů z jedné školy.

Soutěž bude posuzovat odbor-

ná porota. Vyhodnocena a oceněna 

budou vždy první tři místa z každé 

kategorie. Oce-

něné práce bu-

dou od 7. do 27. 

března vystaveny 

v prostorách ves-

tibulu znojemské 

radnice, Obroko-

vá 12. Slavnostní 

vernisáž a vyhodnocení soutěže pro-

běhne dne 7. března v 10.00 hodin 

ve vestibulu radnice. 

Dále budou výtvarné práce vy-

staveny v  dalších výstavních mís-

tech znojemského regionu. Vítězné 

práce bude také možno zhlédnout 

na  internetových stránkách www.

znojmocity.cz.

Podrobné informace podá. Jana 

Krčmářová (tel. 515 224 765). tz

Školní jídelna vaří zdravě 
a nově i dietně

Nové sociálky na ZŠ Pražská jsou i díky sponzorovi  

Zapojte se 
do výtvarné soutěže 
Znojmo mýma očima

.A.S.A. EKO Znojmo

Spolehlivý
partner

st a obcí

www.asa-cz.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:

1. děti 6 – 8 let (1. – 2. ročník)

2. děti 9 – 10 let (3. – 4. ročník)

3. děti 11 – 12 let (5. – 6. ročník)

4. děti 13 – 15 let (7. – 9. ročník)
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Právě skončený rok 2012 byl vyhlášen 

Evropským rokem aktivního stárnutí 

a  mezigenerační so-

lidarity. K  naplnění 

jeho hlavní myšlenky 

– usnadnit vytvoření 

kultury aktivního stár-

nutí založené na spo-

lečnosti vstřícné pro 

všechny věkové skupiny – přispěli 

studenti oboru zahradnické práce ze 

Středního odborného učiliště Dvořá-

kova a senioři z Domova pro seniory 

ve Znojmě, kdy v poslední dny roku 

společnými silami vyráběli věnce a svíc-

ny a budoucí proda-

vači předváděli starší 

generaci profesionální 

balení dárků. Obě se-

tkání v Domově byla 

možná také díky obec-

ně prospěšné společ-

nosti Společně, která v regionu realizuje 

projekt Mezigenerační komunikace 

mezi rodiči, prarodiči a dětmi, rozvoj 

mezigeneračních vztahů.  lp

Ohlédnu	  do roku 2012: 
Společně popus� li uzdu fantazie 

Strážníci radí, jak nenaletět 
podvodníkům

Senioři v Božicích pomáhali 
maturantkám

Jezevčík Děda

Děda

Věk – přibližně 10 let

Plemeno – Drsnosrstý jezevčík

Tento úžasný psí dědula je v útulku již delší dobu. I přesto, že má ve svém uchu te-

tování, nepodařilo se nám jeho páníčka vypátrat. Proto velmi doufáme, že se nám 

díky jeho zveřejnění v novinách páníček přihlásí a on se tak vrátí zpět domů. Jeli-

kož je to však málo pravděpodobné, hledáme novou rodinu, která by stařičkému 

Dědouškovi dala domov, který si zaslouží. Jako správný jezevčík je i Děda myšař 

a lovec, není tedy vhodný k drůbeži a drobnějším domácím zvířatům. Nejlépe 

by mu bylo u myslivce, který toto plemeno zná a ví, co potřebuje. Dědoušek je 

i přes svůj věk stále v dobré kondici, užívá si každou chvíli venku a v domovních 

prostorech je čistotný a vychovaný. Přejeme tomuto sympatickému jezevčíkovi, 

aby se brzy dočkal nového domova, kde bude moci spokojeně dožít.

Senioři z domova důchodců v Boži-

cích se zúčastnili maturitního projektu 

studentek oboru Hotelnictví a turis-

mus SOU a SOŠ Přímětická ve Znojmě 

na téma Nové trendy v gastronomii 

aneb Víme, co jíme? Studentky pro ně 

vypracovaly prezentaci s nejdůležitější-

mi informacemi a praktickými radami, 

jak se orientovat na dnešním trhu s po-

travinami. „Součástí prezentace byla 

ochutnávka zdravých pokrmů, které 

jsme připravily. Nechyběla ani výsta-

va nejdůležitějších zdravých potravin, 

které bychom měli konzumovat. Potě-

šily nás kladné ohlasy, v připraveném 

dotazníku všichni hodnotili nové po-

znatky jako užitečné,“ zhodnotila akci 

maturantka Aneta Hansalová. lp

Upozornit seniory na nebezpečí jaké 

jim hrozí na ulicích i za dveřmi jejich 

bytů, přišli do Domu s pečovatelskou 

službou na Vančurově ulici ve Znojmě 

strážníci městské policie. 

Starší generace se bohužel stá-

le častěji stává vyhledávanou kořistí 

podvodníků a zlodějů, kteří dokážou 

využít jejich důvěřivosti, vstřícnosti, 

nepozornosti, ale také slabší fyzické 

kondice.

Eva Smutná s  kolegou Petrem 

Hladkým jsou členy preventivní sku-

piny Městské policie ve Znojmě. Snaží 

se radit lidem všech věkových katego-

rií, jak předcházet rizikovým situacím 

a v pečovatelském domě je vyslechlo 

na pět desítek seniorů.

Strážníci hovořili nejen o rizicích, 

ale současně poskytli seniorům něko-

lik rad, jak riziku předcházet, předved-

li, jaké fi nty a lsti podvodníci používají, 

aby se dostali do bytů obětí, neopo-

menuli zmínit se o krádežích kabelek 

a nedbale odložených věcí.

Seniorům promítli fi lm o nebezpe-

čí, které jim hrozí jako účastníkům sil-

ničního provozu nejen při přecházení 

vozovky. Aby byli lépe vidět, poradili 

jim, aby používali refl exní fl exi pás-

ky, které se snadno připevní na ruku 

a také je zájemcům hned nabídli. 

Beseda v Klubu seniorů nebyla 

první akcí svého druhu. Městská po-

licie už pro starší spoluobčany uspo-

řádala kurz sebeobrany a chystá další 

tematická setkání. lp

Autorka se svým výrobkem. 
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Dvanáct fi nalistek bude bojovat o titul 

Miss Znojmo Open 2013. Rozhodly 

o tom výsledky castingu, který v hotelu 

Prestige uspořádala koncem minulého 

roku pořádající agentura. Čtyřčlenná 

porota skládající se z ředitelky soutěže 

Jitky Pokorné, Jaroslava Růžičky, po-

řadatele a choreografek Andrey Kseni-

čové a Aleny Jakubové hodnotila dívky 

nejen ze Znojma a blízkého okolí, ale 

z celé Moravy. Během fi nálového veče-

ra 23. února 2013 v Městském Divadle 

Znojmo vybere dvanáctičlenná porota 

z moravských fi nalistek tři nejkrásnější 

dívky, které se stanou novou Miss, 

I a II vicemiss. lp

Návštěvníci Znojemského historické-

ho vinobraní 2013, které se uskuteční 

ve dnech 13. a 14. září, si na vstupném 

sice připlatí, ale jen o částku, která od-

povídá zvýšené sazbě daně z přidané 

hodnoty (DPH) v příštím roce.

„Zdražení, kterému jsme se v minu-

lém roce úspěšně vyhnuli, nás letos 

bohužel neminulo. Zvýšení DPH 

znamená zvýšení veškerých výda-

jů na vinobraní. Zdražujeme velice 

neradi, ale bohužel jsme ke zdraže-

ní nuceni. Na vinobraní nechceme 

více vydělat, pouze pokrýt zvýšené 

náklady,“ dodává starosta Znojma 

Vlastimil Gabrhel.

Vstupenky na Znojemské historic-

ké vinobraní se letos zdraží pouze 

o zvýšené DPH. Ceny permanentních 

vstupenek i vstupenek na  jednotlivé 

dny stoupnou o třicet korun. Perma-

nentka na celý dvoudenní program 

vinobraní tedy přijde na 280 korun, 

zlevněná dvoudenní vstupenka na 230 

korun, za páteční vstupenku zaplatí 

návštěvník 180 a za sobotní 200 korun. 

Dvoudenní permanentky zakoupené 

po 1. září přijdou na 310 korun, re-

spektive 250 korun.

Děti do  patnácti let, osoby bydlící 

v uzavřené městské památkové rezer-

vaci a zdravotně postižení budou mít 

vstup zdarma.  xa

Město vydalo prostřednictvím br-

něnského nakladatelství K-public 

novou publ i-

kaci – Znojmo 

od  středověku 

p o   m o d e r n í 

d o b u .  K n i h a 

se věnuje za-

členění města 

do krajiny a ma-

puje jeho urba-

nistický vývoj. 

V  jednotlivých 

kapitolách se 

čtenáři dozvědí 

víc například 

o  Hradišti sv. 

Hippolyta, hra-

dě a  Louckém 

klášteře. Další 

část  popisuje 

město v době baroka a klasicismu. 

Samostatné statě jsou věnovány měst-

ským alejím a parkům, okružní třídě 

a nové výstavbě na přelomu 19. a 20. 

století a architektuře první polovi-

ny dvacátého 

století.  Kniha 

je k  dispozici 

v   č e s k o - n ě -

mecké a česko-

-anglické verzi, 

a  je mimo jiné 

zamýšlena jako 

reprezentativ-

ní  publ ikace. 

Př ináší  mno-

ho zajímavých 

poznatků a no-

vých pohledů 

n a   m i n u l o s t 

Znojma,  a   to 

i docela nedáv-

nou.  Z ájemci 

si budou moci 

knížku koupit v Informačním centru 

na Obrokové ulici a v některých zno-

jemských knikupectvích. lp

Znojemská Beseda v  letošním roce 

připravila pro místní i  turisty no-

vinku z oblasti IT, která jim usnadní 

pohyb po městě a  jeho památkách.  

Jedná se o  aplikaci DARUMA GO 

určenou pro mobilní telefony s ope-

račním systémem Android a  IOS 

(iPhone). Aplikace umožňuje tomu, 

kdo si ji nainstaluje, virtuální pro-

hlídku města, podzemí a  trasy tu-

ristického vláčku. Prohlídka města 

a trasy turistického vláčku je v české, 

anglické a německé verzi, podzemí je 

doplněné navíc o  italskou, polskou 

a ruskou verzi. Vše je profesionálně 

namluvené a  doplněné o  obrázky 

a zvukové efekty. Hlavní funkce ap-

likace jsou zvukový spot u každého 

bodu zájmu (celkem jich je 104), GPS 

lokace, offline verze mapy (zajímavá 

je i mapa trasy v podzemí), intuitiv-

ní ovládání, pravidelné aktualizace. 

Tato aplikace je zdarma ke  stažení 

na Google play a App Store.  tz

Dvanáctka krasavic jde do soutěže 
Miss Open Znojmo 

Vstupné na vinobraní podraží jen o zvýšené DPH

Na pultech je nová 
publikace o Znojmě

Prohlédněte 
si město 
s mobilem

Hana Hegarová byla jednou z mnoha dívek, které se ve Znojmě zúčastnily castingu na Miss Znojmo 

Open 2013. Sympatická Brňačka se dostala mezi dvanáct fi nalistek.  foto: Jindřich Foltin

NEMOCNICE HLEDÁ DÁRCE 

KRVE A PLAZMY

„Obyvatelé znojemského okre-

su a Znojma, přijďte pomoci své 

nemocnici,“ vyzval spoluobčany 

MUDr. Jan Simonides, primář He-

matologicko-transfúzního odděle-

ní znojemské nemocnice. Oddělení 

provádí odběry krve každé úterý 

a středu a odběry plazmy v pondě-

lí, ve čtvrtek a v pátek. Podrobnější 

informace jsou umístěny na webo-

vých stránkách nemocnice www.

nemzn.cz , dále na www.darujkrev.

cz. Zájemci se také mohou informo-

vat přímo na transfuzním oddělení 

na  bezplatném tel 800  139  572 

nebo na e-mailové adrese elena.

voznicova@nemzn.cz. Dárcovství 

krve je v České republice dobro-

volné a bezpříspěvkové. Za odběr 

plazmy však může dárce dostat 

fi nanční příspěvek ve výši 400 ko-

run a svačinu v hodnotě 55 korun.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve  středu 6. února proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouška 

sirén. Ověřování provozuschop-

nosti sirén se provádí zpravidla 

každou první středu v měsíci ne-

přerušovaným tónem po  dobu 

140 vteřin.

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM 

Svoz vánočních stromků již skončil, 

ale těm, kteří s odstrojením sym-

bolu Vánoc ještě otáleli, doporu-

čujeme, aby vánoční stromek nyní 

donesli na místa k  tomu určená 

a  nestavěli ho ke  kontejnerům. 

Občané Znojma mohou odevzdat 

vánoční stromek ve sběrném dvoře 

na Dobšické ulici, v Příměticích 

nebo na kompostárně v Únanově. 

Tato služba je nadstandardem, kte-

rý nelze nárokovat – není součástí 

poplatku za odpad. 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI

V souvislosti s nárůstem chřipko-

vých onemocnění vyhlásila zno-

jemská nemocnice až do odvolání 

zákaz návštěv. 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Od 1. února je na všech pracoviš-

tích úřadu práce České republiky 

stanovena jednotná úřední doba, 

která platí i pro znojemský úřad 

práce. Pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 

17.00 hod., úterý 8.00 – 11.00 hod., 

středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

hod., čtvrtek 8.00 – 11.00 hod., 

pátek 8.00 – 11.00 hod. (jen pro evi-

denci nových uchazečů o zaměst-

nání a příjem žádostí o nepojistné 

sociální dávky či pozvané klienty).

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ
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Minulý týden skončil šestý ročník 

znojemského jazzového festivalu. Pět 

dní žily znojemské kavárny, kluby, 

hotely a sály jazzovými i swingovými 

koncerty obohacenými o  tradiční 

ochutnávky vín místních vinařů. 

„Musím poděkovat všem, kteří 

tuto akci podpořili, tedy městu Znoj-

mu, Znojemské Besedě, sponzorům 

a mediálním partnerům a věřím, že 

program uspokojil všechny gene-

race diváků,“ poděkoval prezident 

festivalu Jiří Ludvík, podle kterého 

patří znojemské publikum k nejkul-

turnějším a  nejjazovějším v  České 

republice.

Lidé tleskali noblesní hudbě Me-

lody Makers s Ondřejem Havelkou, 

legendě české hudební scény Evě 

Pilarové i  na  koncertech Jazzové 

noci v klubech. Zahajovací koncert 

jazzfestu patřil jeho patronovi Pe-

tru Lipovi, který si přivezl hosta, 

zpěvačku Lenku Vlkovou. O  závěr 

se postaralo Super Trio WUH, které 

tvoří vynikající americký pianista 

Skip Wilkins, jeden z nejlepších ev-

ropských kontrabasistů František 

Uhlíř a česká bubenická legenda Ja-

romír Helešic. 

Organizátory potěšilo, že i když 

nově letos jazzfest prodloužili o  je-

den den, náklady na  ročník 2013, 

tedy 330  000 korun zůstaly stejné 

jako v roce minulém. „Ve výši vstup-

ného dokonce patříme mezi nejlev-

nější v  republice. Více jak polovina 

nákladů jazzového festivalu se při-

tom hradí ze vstupného, zbytek jsou 

dotace a sponzoři,“ konstatoval Lud-

vík. Z jedné třetiny se na financová-

ní podílelo město Znojmo, které fi-

nanční podporou přispělo ke konání 

kulturní akce. A v rozpočtu na tento 

rok je zastupiteli schválena také část-

ka 600 000 korun pro letní Hudební 

festival Znojmo. lp

Víno a jazz se ve Znojmě potkaly pošesté
Podpora festivalu 

od Města Znojma:

Rok 2012 

Jazzfest 70 000 Kč, Znojemský 

hudební festival 650 000 Kč.

Rok 2013 

Jazzfest 100 000 Kč, Znojemský 

hudební festival 600 000 Kč.

Petra Lipu na koncertě doprovázel vynikající saxofonista Michal Žáček.  Foto: Lenka Jíšová



14 ZNOJEMSKÉ LISTYKultura

KULTURA

PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, tel.: 
515 226 529, fax: 515 282 222, dumu-
menizn@volny.cz, www.znojmuz.cz. 
Otevřeno: celoročně Út – So 9.00 – 
11.30 hod., 12.00 – 17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 
515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail: 
znojmuz@znojmuz.cz , www.znojmuz.
cz . Otevřeno: říjen – duben Po – Pá 9.00 
- 11.30 hod., 12.00 – 17.00 hod..
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Archeologie na Znojem-
sku, Černé řemeslo, sbírka orientálních 
zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, Znojmo – Pří-
mětice, tel.: 736 465 085 p. Kašpárková, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , 
www.znojmuz.cz. Otevřeno: po domlu-
vě na tel.: 736 465 085.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
www.znojmocity.cz .
Otevřeno: říjen – duben Po – So 10.00 – 
16.00 hod.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , 
www.znojmuz.cz .
V zimě je uzavřena, možné prohlídky 
po domluvě. Za nepříznivých klimatic-
kých podmínek vstup zakázán!

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 
e-mail: podzemi@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz . Otevřeno: říjen – 
duben Po – So 10.00 – 17.00 hod., Ne 
13.00 – 16.00 hod. Poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou. Zavřeno 
24. – 26. 12., 31. 12., 1. 1. 2013

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz , www.
znojmuz.cz.
V zimě je uzavřen.

OSTATNÍ

MUZEUM MOTORISMU
 Koželužská 44, Znojmo, tel.: 
603 548 351, e-mail: jandrozd@email.
cz, www.muzeum-motorismu.cz. Ote-
vřeno: Út – Ne 9.00 – 17.00 hod., v době 
prázdnin i v pondělí, listopad-únor 
pouze So – Ne nebo kdykoli po tel. 
domluvě.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO
Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 
515 224 346, e-mail: knihovna@knihov-
nazn.cz, www.knihovna.cz .
Otevřeno odd. pro dospělé: Po – za-
vřeno, Út – Pá 8.30 – 18.30, Studovna, 
čítárna, internet Po - Pá 12.00 – 18.30, 
Knihovna rakouské literatury Po – za-
vřeno, Út 8.30 – 11.00 12.00 – 17.00, 
St 8.30 – 11.00 12.00 – 16.00, Čt 8.30 
– 11.00 12.00 – 18.00, Pá 8.30 – 11.00 
12.00 – 16.00, Dětské odd. Po, Út, Čt, 
Pá 12.00 – 17.00 St – zavřeno, Hudební 
odd. pouze St 10.00 – 12.00 14.00 – 
17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 
(muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, tel.: 
515 282 211, fax: 515 282 222, e-mail: 
znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz 
. Pro veřejnost přístupno: studovna Po – 
Pá 12.30 – 18.30 hod., knihovna Út – Pá 
8.30 – 18.30 hod. Nahlášení návštěvy 
a konkrétního požadavku je nutné nej-
méně den předem na tel.: 515 282 220 
p. Nevrklová.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@beseda.znojmo.cz , 
www.znojmocity.cz.
Otevřeno: listopad – duben Po – Pá 8.00 
– 18.00 hod., So 9.00 – 13.00 hod.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENT-
RUM - Jižní přístupová cesta k hradu 
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, e-mail: 
hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
Otevřeno: říjen – duben Út – So 9.00 – 
16.00 hod., Ne – Po zavřeno. 

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo, 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: divadlo@beseda.znojmo.cz.

Předprodej vstupenek v Turistickém in-
formačním centru na Obrokové ulici; tel: 
515 222 552, e-mail: vstupenky@beseda.
znojmo.cz . Rezervace nevyzvednuté 
týden před představením jdou do pro-
deje; zbylé vstupenky z předplatného 
lze zakoupit v TIC, případně v pokladně 
divadla půl hodiny před představe-
ním. Internetové rezervace na www.
vstupenkydivadloznojmo.cz . Důležité 
upozornění: zakoupené vstupenky nelze 
vrátit. Zpět se vstupenky přijímají pouze 
v případě zrušení akce. Změna programu 
vyhrazena.

28. 1. CYRANO
Kašpar – Divadlo v Celetné, Praha. 
Příběh autora Edmonda Rostanda 
rozhodně nezestárnul. Jen na morál-
ní hodnoty v něm uznávané jako by 
v dnešní době sedal prach. Hrají: Martin 
Hofmann, Jitka Čvančarová/ Eva Els-
nerová, Marko Igonda, Jan Jankovský, 
Lukáš Jůza, Pavel Langer, Tomáš Karger, 
Zuzana Onufráková Režie: Jakub Špalek 
Zbývající vstupenky v prodeji. Vstupné: 
320, 300, 280, stání 140 Kč. B – 3. před-
stavení, 19.00 hod. 

29. – 30. 1. O SNĚHURCE 
Divadlo Kapsa Andělská Hora. Pohád-
kový příběh podle předlohy bratří Gri-
mmů. Jedna z nejstarších německých 
renesančních pohádek malé diváky 
zavede do smutného království a bude 
jim vyprávět o zlé královně a spanilé 
skromné Sněhurce. A také o upoví-
daném zrcadle, kouzelných stromech 
a sedmi malých mužíčcích. A samozřej-
mě o princi a potrestání zla. Předplatné 
MŠ- 2. titul. 29. 1. – 8.30 = D1; 10.15 = 
D3, 30. 1. – 8.30= D5; 10.15= D7,
31. 1. – 8.30 = D9; 10.15 = D11.

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

24. 1. FRANKENWEENIE: DOMÁCÍ 
MAZLÍČEK
Tim Burton se vrací. Animace je úžasně 
roztomilá, Frankenweenieho by jste si 
hned vzali domů. Ale co naplat mrtvoly 
se nevyplatí oživovat. Citace starých 

hororů jsou zábavné, postavičky opět 
typicky burtonovské a podivínské. 
A bouřka může začít. Nominace na Zla-
tý glóbus 2013. 20.30 hod.

24. – 27. 1. SUNSET BLVD.
 Ukázkový příklad fi lmu noir, od legen-
dárního režiséra BILLYHO WILDERA (Raz, 
dva, tři, Někdo to rád horké) líčí touhu 
bývalé hvězdy němého fi lmu Normy 
Desmondové po comebacku. Pohled 
do fi lmařského zákulisí získal z 11 nomi-
nací tři Oscary. USA. 24. 19.00,
 25. – 27. 19.30. 

24. – 27. 1. LINCOLN
Nominace na OSCARA! Nejnovější fi lm 
STEVENA SPIELBERGA představuje 
charismatickou postavu Abrahama 
Lincolna (DANIEL DAY-LEWIS), který 
provedl Spojené státy válkou mezi 
severem a jihem. Příběh prezidenta, 
který se podílel na zrušení otroctví, 
může určitě být inspirativní i pro naši 
současnost. USA, Indie. 24. 18.00, 25. – 
26. 19.00, 27. 20.00.

25. – 27. 1. MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
EMMA STONE, NAOMI WATTS, GE-
RARD BUTLER, KATE WINSLET, HUGH 
JACKMAN, RICHARD GERE a UMA 
THURMAN se vyřádili v bláznivé ko-
medii, která skutečně není vhodná pro 
spořádané dívky a vzorné chlapce. USA. 
25. – 26. 21.30, 27. 18.00.

28. – 30. 1. FRANKENWEENIE: DOMÁ-
CÍ MAZLÍČEK 3D
 Tim Burton se vrací. Animace je úžasně 
roztomilá, Frankenweenieho by jste si 
hned vzali domů. Ale co naplat mrtvoly 
se nevyplatí oživovat. Citace starých 
hororů jsou zábavné, postavičky opět 
typicky burtonovské a podivínské. 
A bouřka může začít. Nominace na Zla-
tý glóbus 2013. Vždy 18.30.

28. – 30. 1. JACK REACHER: POSLEDNÍ 
VÝSTŘEL
 Bývalého vojenského vyšetřovatele 
najdete jen tehdy, kdy chce on sám být 
nalezen. Jack Reacher (TOM CRUISE) 
je jako duch. Objevuje se u případů, 
které potvrzují, že spravedlnost je slepá, 
a pro jejich vyřešení neváhá ignorovat 
zákony. USA. Vždy 20.00.
 
31. 1. – 13. 2. ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽ-
BÁCH KRÁLE 3D
 Oblíbený komiks konečně získal 
fi lmovou podobu a hned ve slušivém 
3D provedení. Přijďte spolu s Fifi nkou, 
Myšpulínem, Bobíkem a Piňdou oslavit 
jejich čtyřicáté narozeniny a prožít nové 
báječné dobrodružství. ČR.  31. 16.30, 
1. 17.00, 18.30, 2. – 3. 16.30, 18:00,  
4.  – 7. 16.30,  8. 17.00,  9. - 10. 16.00, 
17.30, 11. – 13.17.00.

31. 1. – 6. 2. GANGSTER SQUAD – 
LOVCI MAFIE
Gangster a brooklynský rodák Mickey 
(SEAN PENN) má v pod kontrolou veš-
keré místní orgány, takže nic nemůže 
ohrozit hladký chod jeho byznysu. Je 
schopen zastrašit i otrlé policisty, kteří 
by se chtěli jeho nekalým praktikám 
vzepřít. Výjimku by snad mohla před-
stavovat tajná jednotka LAPD. V dalších 
rolích drsné kriminálky hrají RYAN 
GOSLING, EMMA STONE, JOSH BROLIN, 
GIOVANNI RIBISI, NICK NOLTE. USA.
18.30,  1. – 6. 20.00.

31. 1. ARGO
 Není lehké skloubit neznámou politic-
kou intrikářskou pletichařinu na zákla-

dě skutečné události s citem pro zaujetí 
diváka. Ben Affl  eck jako režisér ale opět 
odchází z fi lmového ringu s rukama nad 
hlavou za svůj politický thriller a satiru 
na Hollywood zároveň. A k tomu ještě 
pět nominací na Zlatý globus 2013. 
USA. 20.30.

4. – 6. 2. NIC NÁS NEROZDĚLÍ 
Napínavé drama, ve kterém manželé 
EWAN MCGREGOR a NAOMI WATTS 
hodlají strávit poklidné Vánoce v Thaj-
sku. Jejich dovolenou ale přeruší vlna 
tsunami, která smete vše, co jí přijde 
do cesty a rozdělí i prchající rodinu. 
Ačkoliv všichni přežijí, nemají vyhráno... 
a nalézt uprostřed pekla jeden druhého 
je skoro nemožné. USA.Vždy 18.00.

5.  2. BUDHISMUS NA ZÁPADĚ – 
PŘEDNÁŠKA

7. 2. HITCHCOCK
ANTHONY HOPKINS se představí 
v roli režiséra – mistra hororu Alfre-
da Hitchcocka. Film popisuje vztah 
Hitchcocka a jeho ženy (HELEN MIRREN) 
na pozadí natáčení kultovního sním-
ku Psycho. 20.30

7. – 13. 2. KONEČNÁ
Ředitel FBI (FOREST WHITAKER) volá še-
rifovi malého městečka, aby jej připravil 
na nejhorší. Přes ospalé maloměsto 
totiž utíká do Mexika obávaný boss 
drogového kartelu se svými pomocní-
ky. Ale když šerif (ARNOLD SCHWAR-
ZENEGGER) zavelí, že "neprojdou", tak 
neprojdou! USA. 7. 18.30, 8. 19.00, 9. 
19.30, 10. – 13. 20.00.

7. – 10. 2. MANIAC
Aktualizovaná verze známého horroru 
o Jacku Rozparovači s ELIJAH WOODEM 
(Hobit, Sin City) v hlavní roli maniaka, 
který se s tím vážně moc nepáře. USA. 
7. 18:30, 8. 19.00, 9. 19.30, 10. 20.00.

8. 2. PECHA KUCHA NIGHT VOL. III 
Třetí pokračování večera se zajímavý-
mi prezentacemi, tentokrát na téma: 
„Vidím tedy jsem“. 20.00.

VÝSTAVY

Do 2. 2. HRAČKY. Když přijdou zimní 
plískanice a večer se neúnosně protáh-
ne, tu leckterá babička a leckterý dě-
deček sáhnou do skříně pro nějaký ten 
poklad uchovávaný z dob mládí, by jím 
alespoň na chvíli chlácholili vnoučata, 
která nakonec stejně podlehnou má-
mení globalizovaného blikajícího plas-
tu. Vánoční, a proto i trochu nostalgická 
výstava kočárků, panenek, medvídků 
a dalších hraček ze soukromých sbírek. 
Dům umění na Masarykově nám.

Do 19. 3. VERONIKA MOJŽIŠOVÁ – 
MALÁ VELKÁ VÝSTAVA. Autorka se 
zaměřuje především na jemné portréty, 
vytvořené technikou kresby tužkou, 
rudkou či tuší, experimentuje s barva-
mi. Její tvorba není jednoznačná. Kro-
mě různých technik objevuje témata 
přírody, inspiraci díly starých mistrů, 
a především studium lidí a zachycení 
jejich nálad a pocitů. Dům umění – 
mázhaus, Masarykovo nám.

DALŠÍ AKCE

27. 1. Ekumenické bohoslužby v rámci 
Týdne modliteb za jednotu křesťanů – 
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 NENECHTE SI UJÍTVrbovec, kostel Stětí sv. Jana Křtitele. 
15.00 hod.

31. 1. Den otevřených dveří na SOU 
a SOŠ Přímětická, Znojmo 
Čeká vás kromě tradiční prohlídky školy 
řada překvapení. Můžete hovořit se 
studenty a učiteli, informovat se o mož-
nostech studia a jiných aktivitách, které 
škola žákům nabízí, zhlédnete bohatý 
program plný tance, písní a úsměvných 
scének, který si studenti pro návštěv-
níky připravili aj. Zájemci o studium ze 
vzdálených míst budou mít možnost 
navštívit také internát, ve kterém 
nabízíme ubytování mimo znojemským 
studentům. Na všechny návštěvníky 
se těší ředitelství školy, pedagogové 
a studenti. 12.00 – 17.00 hod.

XXXIII. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA 
VE ZNOJMĚ 2013
Dům umění (Masarykovo nám. 11)
Začátek vždy od 19 hodin. Změna pro-
gramu vyhrazena!

24.1. Otto Bouda (Znojmo)
OD VAŘENÍ PIVA KE GALERII: K STA-
VEBNĚ-HISTORICKÉMU VÝVOJI DOMU 
UMĚNÍ ALIAS SLAVÍKOVSKÉHO PALÁCE 
VE ZNOJMĚ

31. 1. Mgr. Jaroslav Šmerda (Jihomorav-
ské muzeum ve Znojmě)
ZNOJEMSKÉ KAMENOLOMY VČERA, 
DNES A ZÍTRA

7. 2. Mgr. Jiří Mačuda a Mgr. Alena 
Nejedlá (Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě)
ZA SEVEROAMERICKÝMI INDIÁNY / 
ALBUM ČESKÉHO INDIÁNA

14. 2. Mgr. Tomáš Valeš (Ústav dějin 
umění Akademie věd ČR)
MEZI BRNEM A VÍDNÍ. UMĚLCI VE ZNOJ-
MĚ A OKOLÍ 1715 – 1815

21. 2. Mgr. Martin Markel, Ph.D. (Filo-
zofi cká fakulta Masarykovy univerzity 
Brno)
SVOBODA A VLASTNICTVÍ NA ZNOJEM-
SKÉM VENKOVĚ MEZI OSVÍCENSTVÍM
A MĚŠŤANSKOU REVOLUCÍ

28. 2. Mgr. František Kuda (Ústav geoni-
ky AV ČR, v. v. i., Brno)
PO STOPÁCH PRŮZKUMNÍKŮ DO HLU-
BIN LEDOVÝCH SLUJÍ

7. 3. RNDr. Antonín Reiter, 
Ph.D. a Ing. Radomír Němec (Jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě)
ZELENÝ PÁS EVROPY PROCHÁZÍ ZNO-
JEMSKEM ANEB MÁLO ZNÁMÉ PŘÍROD-
NÍ LOKALITY U RAKOUSKÉ HRANICE

14. 3. Bc. Veronika Kurzová (Katedra 
dějin umění FF UP Olomouc)
PÉČE O TĚLO A DUCHA V DOBĚ BAROK-
NÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY 
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
PŘÍRODOU CELÉHO SVĚTA 2013
Přednášky se konají vždy v úterý od 19.00 
hod. v Domě umění Znojmo
Vstupné dobrovolné, změna programu 
vyhrazena.

29. 1. TAJEMSTVÍ VAVŘÍNOVÝCH PRALE-
SŮ OSTROVA LA GOMERA
Robert Stejskal
Správa Národního parku Podyjí

5. 2. PARACAS A MANÚ – DVA NAPROS-
TO ODLIŠNÉ SVĚTY NA CESTĚ PO PERU
Klára a Pavel Bezděčkovi
Muzeum Vysočiny Jihlava

12. 2. ALBÁNIE – KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Martin Škorpík
 Správa Národního parku Podyjí

19. 2 .
KRYM – KYTKY, KRAJINA, LIDÉ a LIDÉ 
V KRAJINĚ
Lenka Reiterová
Správa Národního parku Podyjí

Do května 2013
TANEČNÍ KURZY SMÍM PROSIT? Pro 
děti každé úterý od 16.30 hod., pro mlá-
dež každé úterý od 17.30 a od 18.30, 
pro dospělé v pátek od 20.00 hod., 
v neděli od 17.30 hod. (Rumunská ulice, 
Znojmo). Kurzy pořádá DDM Znojmo 
a Taneční škola SPIN. Informace na tel. 
515 224 353, 731 511 991.

První společenskou akcí města v novém 

roce bude 26. ledna reprezentační ples 

Města Znojma v hotelu Dukla. Druhý 

měsíc si budou hlavně zamilované páry 

užívat Valentýn na městském kluzišti 

a v březnu přivítají všichni lidé svát-

ky jara, a s ním spojené Velikonoční 

trhy na Horním a Masarykově náměstí. 

Duben bude ve znamení Mezinárod-

ního festivalu dokumentárních fi lmů 

o lidských právech. Kino Svět nabídne 

projekce snímků z festivalu Jeden svět 

pro školy i veřejnost. Kdo dá přednost 

zpěvu, těšit se může na další ročník 

Znojemského slavíčka, a na své si při-

jde i na květnové Přehlídce dechových 

hudeb na nádvoří znojemského hradu. 

Příznivci trochu tvrdší muziky si pak 

jistě najdou cestu na studentský ma-

jáles plný hudby, soutěží a workshopů. 

Druhý květnový týden přivítá Znojmo 

Dny partnerských měst s bohatým kul-

turním programem a nabídkou krajo-

vé gastronomie a do fi nále půjde také 

soutěž v sólovém zpěvu Znojemský 

slavíček. 

Kulturní dění ve Znojmě v druhé 

půli roku zahájí 1. června Velký dět-

ský den na Horním náměstí a v pod-

zemí. Léto v plném proudu si budou 

vychutnávat návštěvníci jednotlivých 

akcí Znojemského kulturního léta. 

Největší z nich, třítýdenní Hudební 

festival Znojmo, znovu snoubí kon-

certy s ochutnávkami vynikajících vín 

místních vinařů. Ještě ani nestačí doznít 

poslední festivalové tóny a žezlo kultur-

ního vyžití přebere Šramlfest či Slavnos-

ti okurek (2. – 3. 8.). Vrcholem kulturní 

sezony bude Znojemské historické vi-

nobraní, které připadá na 13. – 14. září 

a závěr roku znovu opanuje Znojemský 

advent zakončený silvestrovskou show.

 lp

Kulturní a společenské akce Znojemské 
Besedy v roce 2013 zahájí ples města

V DIVADLE

CYRANO

„Svůj širák odhazuji v dál a s grácií…“ Patrně nejznámější větu ze slavné hry 

Edmonda Rostanda Cyrano uslyší diváci i ve Znojmě, a to v nastudování 

herců Divadla v Celetné. Příběh plný hrdosti a lásky rozhodně nezestárnul. 

Kritička Jana Soprová o hře v režii Jakuba Špalka napsala „… jak se ukazuje, 

osm lidí naprosto stačí, aby dokázalo vytvořit na scéně velkolepý romantic-

ký příběh tak, že se divák necítí o nic ochuzen. Naopak – komornost prostře-

dí, blízkost jeviště a hlediště a detailně propracované výkony herců – to vše 

se dokáže dotknout divákovy duše až překvapivě drsně a zároveň něžně.“     

V KINĚ

ARGO

Dramatický thriller Argo (režie Ben Affl  eck) vychází ze skutečného příběhu. 

Popisuje tajnou operaci na záchranu šesti Američanů, která se odehrála 

na pozadí krize s rukojmími v Íránu. Film ukazuje divákům skutečnost, 

která nebyla známa celá desetiletí. Dne 4. listopadu 1979 vrcholí íránská 

revoluce. Radikálové pronikají na americké velvyslanectví v Teheránu, kde 

zajímají celkem 52 amerických rukojmí. Uprostřed nastalého chaosu se 

nicméně šesti Američanům podaří uprchnout a ukrýt se v domě kanad-

ského velvyslance. CIA si je velmi dobře vědoma toho, že je jen otázkou 

času, než bude šest uprchlíků nalezeno a velmi pravděpodobně i zabito, 

a tak specialista CIA na „exfi ltraci“ jménem Tony Mendez (Affl  eck) přichází 

s riskantním plánem na jejich bezpečný odsun ze země. A ten plán je tak 

neuvěřitelný, jako by se mohl stát jen ve fi lmu. (ofi ciální text distributora)

V PŘEDNÁŠKOVÉM SÁLE

Robert Stejskal z Národního parku Podyjí bude 29. ledna na své přednášce 

v Domě umění hovořit o tajemství vavřínových pralesů ostrova La Gomera. 

Jedním z jeho obyvatel je i krytonosec na snímku, kterého Robert Stejskal 

na svých cestách vyfotografoval. Echinodera pseudohystrix dosahuje délky 

těla 3 mm. Patří do skupiny brouků, která dosahuje na Kanárských Ostro-

vech enormní druhové bohatosti a vysokého stupně endemismu, a je proto 

předmětem dlouholetého bádání vědců mnoha států. Hosté přednášky 

se dozví více nejen o něm, ale i o dalších živočišných druzích žijících na La 

Gomeře. lp
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Všechno začalo 1. ledna v jednu hodi-

nu odpoledne. Sedmnáct nominova-

ných znojemských fl orbalistů a trenér 

J. Šťastník se sešli na parkovišti před 

zimním stadionem ve Znojmě, rozlou-

čili se s rodiči a vyrazili směr Švédsko. 

Po cestě nabrali spolucestující. Nejpr-

ve v Brně Moravské Bábenky, výběr 

fl orbalistek jižní Moravy a poté tým 

Bohemians v hlavním městě. Cesta 

byla dlouhá a pro někoho až nekoneč-

ná. Během cesty se Moravské Bábenky 

seznamovaly se znojemskými borci. 

Hráči Bohemians se moc nezapojili, 

zřejmě z důvodu, že byli asi o 3 roky 

mladší. Cestou dvakrát překonali 

moře, a  to trajektem. Pro ty, co jeli 

trajektem poprvé, to byl určitě zážitek, 

jen škoda, že byl večer, a tím i špatná 

viditelnost.

Při příjezdu do Švédska a samot-

ného Göteborgu byli všichni rozlámaní 

a rozespalí z bezmála dvacetihodinové 

cesty, a proto trvalo, než se na místě 

rozkoukali a uvědomili si, kde vlastně 

jsou. Hned po zaparkování autobusu 

u školy, se tým ubytoval ve třídě, která 

mu byla přidělena. Každý si vybalil ka-

rimatku nebo nafukovací postel a šlo 

se spát, aby borci nabrali síly na přátel-

ské utkání s Českými Budějovicemi té-

hož dne. Zápas se odehrál v mírnějším 

tempu, aby ani jeden z týmů nepřišel 

o moc sil a hlavně aby se někdo nezra-

nil ještě před začátkem samotného tur-

naje. Znojemští borci odehráli velmi 

dobrý zápas, který vyhráli snadno 10:2 

a byli připraveni vkročit do  turnaje 

v plné síle.

Druhý den pobytu v Göteborgu, 

tedy 3. ledna, začal první hrací den 

turnaje. Všechny kluby se na zahájení 

velice těšily. Mezi ně patřil samozřejmě 

i klub TJ SAM73 Znojmo STRABAG, 

na který v tento den čekali dva těžcí 

a hlavně neznámí soupeři ze Švédska. 

První zápas sehráli s  týmem Fristad 

GoIF, ve kterém zvítězili hladce 10:0. 

Po tomto zápase již hráčům začína-

lo nebezpečně narůstat sebevědomí 

a možná kvůli tomu byl druhý zápas 

proti celku Arvika IBF tak utrápený 

a skončil jenom 1:0. Další hrací den 

byl odpočinkový, jelikož je čekal jen 

jeden zápas, a to až ve 20:00, který už 

nebyl potřeba vyhrát. Dvě vítězství už 

znamenala postup, ovšem výhra by jis-

tila lepší výchozí pozici do vyřazovací 

části. Volného času hoši využili k výle-

tu do největšího fl orbalového obchodu 

na světě Klubbhuset. Ten leží přímo 

vedle velice známé sportovní haly 

Valhalla. Dále se byli podívat na ostat-

ní české týmy, především na Morav-

ské Bábenky, se kterými se navzájem 

hodně podporovali. Večer, když se 

blížil zápas, všichni se maximálně 

koncentrovali a pořádně připravovali. 

Do zápasu nastupovali s tím, že nemají 

co ztratit a mohou jen získat. Bylo to 

však špatné pojetí zápasu a tohle mírné 

podcenění tým připravilo o přímý po-

stup do osmifi nále. Prohráli 1:4 se tře-

tím švédským týmem Höllvikens IBF 

Svart a ve skupině skončili na druhém 

místě. Kvůli tomuto zaváhání naše bor-

ce čekal zápas šestnáctifi nále, kterému 

se mohli v případě vítězství vyhnout. 

Ale nevyhnuli, a  jelikož už šlo o vše, 

museli se na něj pořádně připravit. To 

se povedlo a po výborném týmovém 

výkonu hoši zdolali další švédský klub 

Örlogsstadens IBK 7:1.

V následujícím zápase proti Älvsjö 

AIK 1 už šlo do  tuhého a bojovalo 

se o další postup. Dalo by se říci, že 

teprve podruhé narazili na kvalitního 

soupeře. Ten ukázal typický švédský 

fl orbal, na který znojemští hráči chví-

lemi opravdu nestačili. I přes veške-

rou snahu zápas bohužel prohráli 1:4 

a s turnajem se loučili na 9. – 16. místě 

z 50 týmů. Je třeba podotknout, že tým, 

který je v  tomto zápase porazil, po-

stoupil až do fi nále a stal se celkovým 

vítězem turnaje dané věkové kategorie.

Přestože naši borci vypadli již v os-

mifi nále, turnaj si velice užili a urči-

tě by se chtěli do Göteborgu někdy 

vrátit. Jde o turnaj plný nových věcí. 

Věřím, že každý hráč si z tohoto tur-

naje něco odveze, ať jsou to zkušenosti 

nebo nová hokejka. Jako další věc bych 

zmínil fakt, že je ve Švédsku florbal 

mnohem více propagován a prožívá 

ho celý národ. Každý rodič se chodí 

dívat na svého malého fl orbalistu nebo 

florbalistku a bere s  sebou spoustu 

svých známých. To vytvoří skvělou 

atmosféru na každém zápase, který se 

hraje, a pro hráče je to opravdový záži-

tek. Sportovní haly jsou podobné čes-

kým. Rozdíl je snad jen ve velikostech, 

ve kterých mají švédské haly převahu.

Na turnaji vedl Znojemské skvě-

lý trenér Jan Šťastník, který s sebou 

vzal tento výběr hráčů: brankáři – Jan 

Handl a Jan Kochan, obránci – Filip 

Daberger, Jan Vavřina, Josef Fišer, Ma-

tyáš Boček a bratři Částkovi, Daniel 

a Michal, útočníci – Martin Šindelář, 

Jan Rakušan, Jakub Procházka, Matěj 

Doležal, Jakub Stromko, Jan Novák, 

Filip Kordula, Marek Prokeš a Ondřej 

Liška.

Všichni bychom chtěli poděkovat 

rodičům za fi nanční podporu a trené-

rovi za vedení po celou dobu pobytu

kapitán výběru Daniel Částek

Stejně jako vloni ani letos se Orlům 

Znojmo nepovedlo postoupit přímo 

do  play off mezinárodní hokejové 

EBE ligy. Letos to dlouho vypadalo, 

že by mohla první šestka zaručující 

jistou účast ve vyřazovacích bojích 

vyjít, ale domácí porážka s Vídní i ná-

sledná prohra ve Villlachu rozhodly 

o  tom, že i  tentokrát budou muset 

Orli o  účast v  první osmičce ještě 

zabojovat v nadstavbě. Nic na tom ne-

změnila ani vítězství nad Salzburgem 

a  Innsbruckem, kterými znojemští 

hokejisté zakončili základní část sou-

těže. Skončili v ní na sedmém místě 

o bod za vytouženou šestou příčkou, 

kterou získali hokejisté Lince.

Nyní se soutěž rozdělila na dvě 

šestičlenné skupiny. V obou budou 

hrát celky systémem každý s každým 

na dva zápasy. V první skupině už 

půjde jen o  umístění a  výhodnější 

pozici pro play off, ve druhé se bude 

bojovat o první dvě příčky, které za-

ručí účast ve  vyřazovacích bojích 

nejlepší osmičky o  titul. Ke  škodě 

znojemských hokejistů se do  sou-

peření ve skupinách nepřenáší body 

získané v základní části (Orli by měli 

pětibodový náskok v čele před dru-

hým týmem), ale jen bonusové body. 

Ty budou mít Orli čtyři, Salzburg tři, 

Fehérvár dva, Lublaň jeden a Dorn-

birn s Innsbruckem půjdou do nad-

stavby bez bodu.

Boje ve  skupinách zahájili Orli 

22. ledna domácím zápasem s Inns-

bruckem (skončil po uzávěrce tohoto 

vydání).

Další program Orlů je následující. 

Pátek 25. 1., 19:15 hod.: Dornbirn – 

Znojmo. Neděle 27. 1., 17.30 hod.: 

Znojmo – Lublaň. Úterý 29. 1. 19.15 

hod.: Fehérvár – Znojmo. Čtvrtek 

31. 1., 19.15 hod.: Znojmo – Salzburg. 

Středa 13. 2., 19.15 hod.: Salzburg – 

Znojmo. Pátek 15. 2., 19.15 hod.: Znoj-

mo – Fehérvár. Neděle 17. 2., 17.30 

hod.: Lublaň – Znojmo. Úterý 19. 2., 

19.15 hod.: Znojmo – Dornbirn. Pátek 

22. 2. 19.15 hod.: Innsbruck – Znojmo 

19:15.

Zpráva o cestě mladých fl orbalistů na sever

O play off  musí Orli znovu zabojovat


