
� Sportovní vyžití s přidanou hodnotou zábavy na břehu řeky Dyje.  Foto: Archiv Stará Vodárna
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

 Čas školních výletů se blíží! Uspo-

řádejte si výlet v  místě, kde žijete! 

Je-li totiž tím místem město Znojmo, 

máte nepřeberné možnosti a  roz-

hodně nebude litovat ani jedna ze 

zúčastněných stran. 

Děti se zábavnou formou seznámí 

s krásami města, které častokrát ne-

Objevte krásy místa, kde žijete. 
Uspořádejte si výlet

znají, učitelům odpadne stres spojený 

se sháněním dopravy, ubytování či 

vhodné restaurace k nasycení několika 

hladových krků naráz a rodiče potěší, 

že platba za školní výlet nezruinuje 

rodinný rozpočet.

K návštěvě přímo vybízí labyrint 

asi 30 kilometrů chodeb znojemské-

ho podzemí. Menším dětem zpestří 

prohlídku tajemná podzemní expozi-

ce s pohádkovými postavami, alchy-

mistickou dílnou, oživlými skálami 

i ukázkou vězeňských kobek. Starší 

12 let dají nejspíš přednost adrenali-

novým trasám, ve kterých se s čelovou 

svítilnou a v ochranném oděvu budou 

občas brodit vodou v nízkých a úzkých 

chodbách. 

Ti, které podzemí neláká, mohou 

dojít malebným údolím Gránic nebo 

se projet na kole k řece Dyji, kde sídlí 

Centrum volnočasových aktivit Stará 

Vodárna. Zdejší Vodácký oddíl Nep-

tun Znojmo otevírá náruč všem, kteří 

se chtějí bavit. Za tímto účelem nabízí 

vodácké, ale i nevodácké kurzy, výlety 

a sportovní vyžití ve Znojmě a okolí 

pro žáky a studenty všech věkových 

kategorií. Kdo by odolal projížďce 

na  loďce po řece Dyji nebo pikniku 

pod širým nebem? 

A pokud se vám ani jedna z nabí-

zených možností nezamlouvá, město 

a  jeho nejbližší okolí skrývá v rámci 

sportovních a kulturních aktivit mno-

há další dobrodružství, která můžete 

na školním výletě společně objevovat. 

Tipy na výlety nabízí portál Znojem-

ské Besedy www.znojemskabeseda.cz 

(sekce Objevte Znojmo) nebo stránky 

www.centrumvodarna.cz. lp

Na stadion 
nutné dotace 

Zastupitelé jednali o stadio-

nu a podpořili navýšení prostřed-

ků města na jeho rekonstrukci. 

Podmínkou je dofinancová-

ní celé rekonstrukce z dotačních 

prostředků z Ministerstva školství, 

mládeže a  tělovýchovy, případ-

ně z kraje. Právě vyšší spoluúčast 

města, konkrétně ve výši 29 mili-

onů korun, byla podmínkou pro 

další jednání o dotacích na mini-

sterstvu. Celková investice do re-

konstrukce městského stadionu je 

téměř sto milionů korun.  zp

Malé dě�  jdou
k zápisu

Znojemské mateřské školy 

jsou připraveny na  nápor no-

vých dětí. Na  sobotu 17. květ-

na od 9.00 do 12.00 hodin je při-

praven zápis dětí do znojemských 

mateřských škol pro školní rok 

2014/2015.  

Děti budou přijímány na zákla-

dě kritérií mateřských škol. Seznam 

přijatých malých školáčků bude 

zveřejněn na veřejně přístupném 

místě ve škole, a to na dobu pat-

nácti dnů. Zveřejněním seznamu se 

považuje rozhodnutí za oznámené. 

Znojemským mateřským školám 

se věnujeme obšírněji  v hlavním 

tématu na stranách 8 a 9.  lp

Velký dětský den kouká za rohem
Za rohem už vykukuje Velký dět-

ský den. Největší oslavu v roce si v pá-

tek 30. května budou moci v centru 

města užít především kluci a holky. 

Pestrý program na ně čeká na Hor-

ním náměstí. Na své si přijde i  jejich 

dospělý doprovod při ukázkách ha-

sičské a policejní techniky nebo umu 

lezecké skupiny městské policie. Tra-

diční pódiová vystoupení dětí z mateř-

ských škol a z DDM Znojmo obohatí 

bublinová show a velké zpívání spo-

lečně se zpěvákem Pavlem Novákem. 

Pro malé i velké sportovní fanoušky 

je připravena autogramiáda HC Orli 

Znojmo. Na Václavské náměstí je sou-

středěn program Cyklo klubu Kučera, 

tedy šlapací káry, trojkolky, koloběž-

ky, ale také dopravní testy a soutěže 

i prohlídka vašeho kola. Speciální pro-

gram s názvem Hádej, hádej hadači, 

aneb Kde nápady postačí, je připraven 

ve Znojemském podzemí. Podrobnosti 

přineseme v dalším vydání LISTŮ.  lp
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NIC NESTOJÍ 

V CESTĚ SKLUZŮM

Nic nestojí v cestě tomu, aby se 

začaly budovat vodácké skluzy 

na řece Dyji na jezech v Novém Šal-

dorfě, Oblekovicích a Krhovicích. 

Zastupitelstvo města schválilo jako 

dodavatele stavebních prací fi rmu 

Stavospol Znojmo. Ta nahradila pů-

vodně avizovaného vítěze veřejné 

zakázky, který pochybil při zpraco-

vání cenové nabídky.  Nové skluzy 

budou stát 305 tisíc korun bez DPH. 

Po vodoprávním řízení se začne 

se stavbou. Lze předpokládat, že 

stavět se začne v polovině června.

 

OCHRANÁŘI POMOHOU 

S UZÁVĚRY PROTI NETOPÝRŮM

Odbor investic a správy nemo-

vitostí se v současné době zabý-

vá přípravou instalace uzávěrů 

na  stromy v  Horním a  Dolním 

parku proti hnízdění netopýrů. 

Zároveň byla městem oslovena 

Česká společnost pro ochranu 

netopýrů, aby zpracovala průzkum 

na  možný výskyt těchto zvířat 

v městském parku. Ten je nutné 

provést do srpna letošního roku. 

Ochranáři se mají také podílet 

na instalaci jednotlivých uzávěrů, 

které se budou na stromy dávat 

od 15. září do 15. října.

POKRAČUJE DISTRIBUCE NÁ-

DOB NA BIOODPADY

Po ukončení první etapy distribuce 

následuje možnost si od 19. května 

o nádobu na bioodpad zažádat 

na Městském úřadě Znojmo na od-

boru životního prostředí (nám. 

Armády 8, dveře č. 409). Otevřeno 

zde bude pro zájemce v pondělí 

(14.00–16.00 hod.) a v úterý (8.00–

10.00 hod.). V těchto dnech bude 

možno si v případě oprávněné-

ho nároku vyzvednout poukázku 

na nádobu na bioodpad. Nádoba 

pak bude na základě poukázky 

vydána ve Sběrném dvoře na Dob-

šické ulici. Oprávněný žadatel je 

ten, kdo má na dané adrese trvalé 

bydliště a u tohoto bydliště je sou-

kromá plocha zeleně. Týká se to 

rovněž bytových domů, kdy dorazí 

jeden zástupce za dům. V případě 

nejasností (například majetkové 

rozdělení zelené plochy u domu 

atd.) budou případy posuzovány 

individuálně (např. dle velikosti 

plochy). 

PIVNÍ SLAVNOSTI NEBUDOU

Pivní slavnosti letos ve Znojmě 

nebudou. Aktivity společnosti 

Hostan se přesunují na Vranov-

skou přehradu, a to v měsíci čer-

venci v rámci Vranovského léta. 

Znojemská radnice se na výbor-

nou zhostila realizace projektu Klíč 

2018. Prodeje městských bytů jejich 

nájemníkům se realizují bez zásad-

ních problémů. Seznam bytů určených 

k prodeji bohužel neobsahuje ty bytové 

jednotky, které se nacházejí v domech, 

které byly v minulých letech zhodnoce-

ny za pomocí státních dotací.

Jde například o domy na Vídeňské 

ulici 75–79, Pražské – Sídliště 7 a, b, c, 

Gagarinova 19, 21, 23, 25, Dukelských 

bojovníků 113, 115, 117, 119, 121, 123, 

Pražská 63 (b–m) a Smetanova 14–34. 

V těchto domech se před lety budo-

valy půdní nástavby, na které přispěl 

stát. Ten také určil dobu, po kterou se 

s takto zhodnoceným majetkem nesmí 

manipulovat. Jednání s Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR, respektive s bý-

valým ministrem, která vedl starosta 

Znojma Vlastimil Gabrhel, nepřinesla 

očekávaný výsledek. Ministerstvo se 

dosud nevyjádřilo, zda bude usilovat 

o změnu legislativy, jež by umožnila 

prodávat byty v domech, které byly 

nastaveny s využitím státní dotace, je-

jich nájemníkům v dřívějším termínu. 

Zatímco se jednání nikoli vinou 

vedení znojemské radnice blokují, byty 

a jejich zařízení chátrají úměrně času. 

Jak je to s výměnou oken 
v domech s nástavbami

Zejména stav oken je mnohde alar-

mující. Na pořadu dne je tedy otázka, 

zda má město ještě investovat fi nance 

do majetku, který maximálně do šesti 

let rozprodá. Při prodeji se totiž vlože-

né investice radnici nevrátí. 

Jak potvrzuje ředitel Správy nemo-

vitostí města Znojma Tomáš Šturala, 

bylo by na výměny oken celkem potře-

ba na osm milionů korun. V rozpočtu 

SNMZ na tento rok se s tím nepočítá, 

v příštím roce ale bude přece jen tře-

ba myslet nejen na  ty nejkřiklavější 

případy. 

Rada města ovšem rozhodla, že již 

letos se opraví okna v domech na Ga-

garinově ulici 11–15, ulici Dukelských 

bojovníků 144 a–d a 146 a–d a na Van-

čurově ulici 8, neboť jsou vesměs v ka-

tastrofálním stavu. Počítalo se s tím, že 

renovace přijde na tři miliony korun. 

„Elektronická aukce ovšem náklady 

na výměnu oken v těchto domech sní-

žila o více než půl milionu korun,“ 

konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel. 

Radní schválili zadání zakázky výměny 

plastových oken kuchařovické fi rmě 

H+M za 2,3 milionu korun. E-aukci  

zorganizovala Správa nemovitostí 

města Znojma v  souladu s  plánem 

oprav na tento rok. 

Vzhledem k podmínce, jíž je vázán 

třistamilionový úvěr, který si město 

muselo vzít, aby mohlo splatit závaz-

ky z minulých let, se bohužel zatím 

v městské pokladně nenajdou peníze 

na výměnu oken ve zbývajících do-

mech. Uvedené peníze z úvěru totiž 

nejsou určeny k fi nancování provoz-

ních záležitostí a oprav, což je zdůraz-

něno v platné smlouvě.  xa

KDY BUDOU DOMY 
S NÁSTAVBAMI UVOLNĚNY 
K PRODEJI

Pražská – Sídliště 7 a, b, c  

červen 2019

Vídeňská třída 75–79  

březen 2020

Gagarinova 19, 21, 23, 25  

duben 2020

Dukelských Bojovníků 113, 115, 

117, 119, 121, 123 

říjen 2020

Smetanova 14–34   

duben 2016

Pražská 63 (b–m)   

červenec 2017, resp. březen 2018

Letní turistická sezona je za dveř-

mi. Je tedy načase zkontrolovat si 

cestovní doklady, případně podat 

žádost o  vydání nového cestovní-

ho pasu. Nechávat to na  posled-

ní chvíli se rozhodně nevyplatí. 

Přinejmenším se žadatel vyhne 

zbytečným frontám na  úřadech 

a ušetří čas.

V první řadě je třeba zkontrolo-

vat dobu platnosti. Ten, kdo hodlá 

Je na čase zkontrolovat si 
platnost cestovních dokladů

cestovat mimo Evropskou unii, musí 

u zastupitelského úřadu daného státu 

zjistit, jaká minimální doba platnosti 

cestovního pasu se vyžaduje.

Většina lidí už asi ví, že děti už 

nemohou cestovat do ciziny na základě 

zápisů v pasech rodičů. Teď platí, že 

každý občan České republiky (včetně 

malých dětí) musí mít k vycestování 

do zahraničí vlastní cestovní doklad. 

Doporučuje se tedy včas požádat o vy-

Provozní doba oddělení pasů 
a občanských průkazů

pondělí 8.00–17.00

úterý 8.00–12.00, 12.30–14.00

středa 8.00–17.00

čtvrtek 8.00–12.30, 12.30–14.00 

pátek 8.00–12.00

Z provozních důvodů je možné 

odbavit posledního žadatele 

deset minut před koncem pro-

vozní doby.

� S platným pasem si v klidu užijete dovolenou.  Foto: Archiv ZL

dání cestovního dokla-

du i pro dítě. K vycesto-

vání do států Evropské 

unie je možné místo 

cestovního pasu použít 

občanský průkaz. O ten 

mohou požádat rodiče 

také pro děti mladší 

15 let.

O  cestovní pas se 

žádá na obecním úřadě 

obce s  rozšířenou pů-

sobností příslušném dle 

místa trvalého pobytu 

občana. Žádost o občanský průkaz je 

možné podat na jakémkoliv obecním 

úřadě obce s rozšířenou působností 

v ČR. 

Městský úřad Znojmo, odbor 

správní zajišťuje agendu občanských 

průkazů a cestovních dokladů na ad-

rese Pražská 59 (v budově Policie ČR). 

Další informace je možné získat na te-

lefonních číslech 515 216 363-5 popří-

padě na stránkách znojmocity.cz.  xa
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zařízení. Zájemci zaplatí 500 Kč za mě-

síc namísto patnácti set korun, které 

platili od roku 2010. Město tím sleduje 

podporu podnikatelů v  turistickém 

ruchu na  svém území. Umísťování 

nových vyhrazených parkovacích míst 

se však nepředpokládá.

Ke změně dochází také, pokud jde 

o poplatek za zvláštní užívání veřej-

ného prostranství při mimořádných 

akcích, jako jsou adventní a veliko-

noční trhy a vinobraní. Právě v době 

Znojemského historického vinobraní 

se bude řešit užívání městských po-

zemků vždy formou nájemní smlou-

vy na pronájem pozemku. Skončí tak 

praxe, kdy byli zvýhodněni třeba právě 

provozovatelé předzahrádek. Platili řá-

dově méně než prodejci v sousedních 

stáncích. 

Na základě minulých zkušeností 

se zastupitelé rozhodli povolit umís-

tění reklamního zařízení typu „A“ 

ve vzdálenosti pouze do dvaceti me-

trů od provozovny, přičemž se bude 

vybírat poplatek 10 Kč za čtvereční 

metr a den. Vyhláška 1/2014 nabyla 

účinnosti 1. května 2014. xa

po vedení města vyžaduje, se neda-

lo mluvit. Jednak se ukázalo, že co 

je zadarmo, s  tím si mnohdy člověk 

hlavu neláme. Některé předzahrádky 

podle toho vypadaly – ozdobou města 

rozhodně nebyly. Nově tedy zaplatí ti, 

kteří budou chtít svým zákazníkům 

nabídnout patnáct metrů čtverečních 

útulného venkovního posezení, mě-

síčně 450 Kč. 

Zastupitelé ve  vyhlášce vrátili 

opět po čtyřech letech do hry popla-

tek za vyhrazené parkování v obvo-

du MPR pro osobní automobil pro 

potřebu ubytovacích a restauračních 

Zpravodajství

KVĚTINOVÝ DEN VE ZNOJMĚ

V rámci sbírky Liga proti rakovině 

chodily v ulicích města 14. května 

skupinky skautů s pokladničkami. 

Za dobrovolný příspěvek odmě-

nily ochotné dárce tradiční od-

měnou – žlutým kvítkem měsíčku 

lékařského, letos s  tyrkysovou 

stužkou. Tématem dne a letáčků 

pro dárce je Prevence rakoviny 

plic. 

MĚSTO VYHLEDÁVANÉ 

NA VELETRHU V PRAZE

Na  dubnovém veletrhu Víno 

a delikatesy v Praze se předsta-

vila znojemská vína, a to přede-

vším vína VOC. Součástí jednoho 

z největších stánků veletrhu byla 

i expozice města Znojma, které 

zastupovalo Turistické informační 

centrum Znojemské Besedy. V le-

tošním roce se o krásy a turistické 

možnosti města na Dyji zajímalo 

o  hodně více návštěvníků než 

v předchozích dvou ročnících. 

 NEJLEPŠÍ PSOVODI 

JSOU ZE ZNOJMA 

Znojemští policisté psovodi Jind-

řich Šulc se psem Tonym (belgický 

ovčák) a Jiří Brňák se psem Ras-

tym (německý ovčák) vybojovali 

na Mistrovství Moravy první místa. 

Na čtyřdenních soutěžích profesi-

onálů tak vůbec poprvé obsadili 

první místa policisté ze stejného 

územního odboru. Oba ocenění 

policisté spolupracují s Kynolo-

gickým klubem ve Chvalovicích.

PETICE PROTI 

BYTOVÉMU DOMU

Rada města projednala petici ob-

čanů proti plánované výstavbě by-

tového domu uvnitř vnitrobloku 

ulic Jarošova, Coufalova, Žižkovo 

náměstí a Tyršova. Občané ar-

gumentují, že výstavba čtyřpod-

lažního domu významně naruší 

jejich soukromí a poškodí ráz celé 

lokality. Město s architektonickým 

řešením novostavby, které bylo 

v  souladu s  územním plánem, 

souhlasilo. Nyní se bude peticí 

zabývat odbor výstavby.

UZAVŘENA 

DRUŽSTEVNÍ ULICE

S  částečnou uzavírkou silnice 

II/413, konkrétně v části okružní 

křižovatky ulic Družstevní a Dob-

šické, musejí počítat řidiči v době 

od 12. do 25. května. Provoz bude 

veden po zbývající části okružní 

křižovatky a  řídit ho bude svě-

telné signalizační zařízení. Další 

informace u  uzavírkách silnic 

na str. 4. 

STALO SE

Na  pozvání starosty Znojma 

Vlastimila Gabrhela zavítal na Zno-

jemsko premiér Bohuslav Sobotka. 

„Jsem velice rád, že pan premiér na-

šel ve svém nabitém programu čas 

a zavítal k nám na Znojemsko,“ říká 

starosta Vlastimil Gabrhel.

První premiérovy kroky vedly 

do Louckého kláštera, kde se setkal 

s ředitelem Znovínu Znojmo Pavlem 

Vajčnerem. Ten Bohuslava Sobotku 

seznámil s nápadem zapsat na seznam 

přírodních památek UNESCO vinič-

ní trať Šobes. „Vinice, která je jedna 

z nejstarších, nejznámějších a nejkrás-

nějších u  nás, by byla vůbec první 

viničních tratí z České republiky, která 

by byla zařazena na seznam světového 

dědictví. Mně osobně se ten nápad 

moc líbí,“ dodává starosta. „Vinice Šo-

bes, kterou si dovolím nazvat ikonou 

moravského vinařství, má na  jižním 

úbočí skalního ostrohu v meandru 

řeky Dyje velmi specifi cké mikrokli-

ma a vína z  této vinice jsou skvělá. 

Zápisem na listinu UNESCO bychom 

nejen zviditelnili Znojmo, ale hlavně 

bychom ochraňovali něco unikátního, 

Premiér se zajímal o stadion
i ikonu moravského vinařství

něco, co má nevyčíslitelnou hodnotu,“ 

vysvětluje záměr Pavel Vajčner.

Premiér zavítal také na městský 

stadion ve Znojmě, kde si prohlédl jak 

útroby, tak tribunu a trávník. Na pa-

mátku si odvezl dres znojemského 

fotbalového klubu se svým jménem. 

„Hovořili jsme také o aktuálním stavu 

� Bohuslav Sobotka a Vlastimil Gabrhel při prohlídce Louckého kláštera.  Foto: ZP

jednání o dotacích na rekonstrukci 

stadionu. Pan premiér nás v této věci 

velmi podporuje a za to bych mu chtěl 

poděkovat,“ dodává starosta.  Poslední 

premiérovou zastávkou byly otevřené 

sklepy v Hnanicích, kde ochutnal ně-

kolik vzorků vín tamních vinařů a nasál 

atmosféru této tradiční akce.  zp

Zastupitelstvo města schválilo 

vydat Obecně závaznou vyhlášku 

č. 1/2014 o místním poplatku za uží-

vání veřejného prostranství. Ten se 

vybírá za zvláštní užívání, jímž jsou 

například výkopové práce, umístění 

dočasných staveb a zařízení, která 

slouží pro poskytování prodeje a slu-

žeb, pro umístění stavebních nebo 

reklamních zařízení (tzv. „áček“), cir-

kusů, lunaparků a podobných atrak-

cí. Jde však i o umístění skládek, vy-

hrazení trvalého parkovacího místa 

a užívání prostranství pro kulturní 

a reklamní akce nebo při tvorbě fi l-

mových a televizních děl. 

Nově schválená vyhláška mění 

i cenu, která se platí za předzahrádku. 

Nyní se navrhuje vybírat 1 Kč za metr 

čtvereční a den, dosud se platila stej-

ná cena za měsíc. Důvodů je několik. 

Jednak se dosud platil za provozování 

předzahrádky na pozemku města po-

platek velice symbolický – za patnáct 

metrů čtverečních přibylo Znojmu 

do pokladny patnáct korun za mě-

síc. Šlo tedy spíše o dar provozovateli, 

a o péči dobrého hospodáře, která se 

Za užívání veřejného prostranství
se bude pla� t jinak



4 ZNOJEMSKÉ LISTYMěstský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

29. května. Uzávěrka je 19. května.

UZAVÍRKY SILNIC

Bolzanova se na pět dnů uzavře

Úplné omezení silničního provozu 

čeká motoristy na místní komuni-

kaci na Legionářské ulici ve Znojmě 

v úseku křižovatky s Bolzanovou uli-

cí včetně křížení směrem k ZŠ Praž-

ská. V souvislosti s akcí Zajištění 

kvality pitné vody pro skupinový 

vodovod Znojmo, jejímž investo-

rem je Zájmové sdružení Vodovody 

a kanalizace Znojemsko, se tu bude 

od 12. do 16. 5. provádět konečná 

úprava povrchu komunikace po vý-

kopových pracích na propojení 

vodovodního řadu. 

Zelenářská bude neprůjezdná

Výkopové práce, které souvise-

jí s  rozšířením metropolitní sítě 

ve Znojmě, jsou důvodem částeč-

ného, a nějaký čas i úplného, ome-

zení silničního provozu na Zele-

nářské ulici. Od 12. 5. do 30. 6. se tu 

budou ve dvou etapách provádět 

výkopové práce. První etapa bude 

zahrnovat úsek ulice Zelenářské 

od křižovatky s náměstím T. G. Ma-

saryka po křižovatku s Radniční 

ulicí. V druhé etapě se bude pra-

covat také v úseku od křižovatky 

s Radniční ulicí po výjezd na Vác-

lavské náměstí. Objízdná trasa není 

stanovena.

Uzavírka kolem Divišova 

náměstí do prázdnin

Výkopové práce v této části měst-

ské památkové rezervace zastaví 

dopravu na dotčených místních 

komunikacích od 12. 5. do 30. 6. 

Úplná uzavírka čeká úsek místních 

komunikací na Divišově náměstí 

od křižovatky s Horním náměstím, 

část ulice Malá Michalská a část 

ulice Velká Michalská po prodej-

nu Koh-i-noor. Jak již Znojemské 

LISTY informovaly, přechodnou 

úpravu provozu vymezuje dopravní 

značení.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Z důvodu plánovaných prací na za-

řízení distribuční soustavy bude 

přerušena dodávka energie. Dne 

28. 5. od 10.00 do 13.30 hod. 

DOBŠICE. Vypnutá oblast: pro-

vozy a zařízení napájené z trafo-

stanice TS Nesachleby zahrádky, 

tj. zahrádky za náhonem k Dyji. 

Dne 29. 5. od 7.30 do 11.00 hod. 

OBLEKOVICE – NESACHLEBY. Vy-

pnutá oblast: domácnosti, provozy 

a zařízení napájené z trafostanice TS 

Nesachleby Obec.

Půlmilionová finanční injekce 

na podporu výuky cizích jazyků, kte-

rá v rámci projektu Kolumbus puto-

vala od města do šesti znojemských 

základních škol, přináší první ovoce. 

Ředitelé se shodují na viditelně 

vyšším zájmu žáků o němčinu i an-

gličtinu, a to napříč všemi věkovými 

kategoriemi dětí. Většina peněz z cel-

kově rozdělené částky 489 300 korun 

šla do škol na rozšíření výuky cizích 

jazyků a nákup učebních pomůcek, 

tedy hlavně pracovních sešitů a učeb-

nic, ale nejen jich. 

Základní škola Pražská za ně na-

příklad pořídila také předplatné časo-

pisu Gate, slovníky, testy a nástěnné 

obrazy ke zkvalitnění výuky. „Posílili 

jsme výuku cizích jazyků zavedením 

nepovinného předmětu německý ja-

zyk pro první stupeň a tři celoroční 

kurzy angličtiny Cambridge s možnos-

tí jazykové zkoušky. Budu velice rád 

za pokračování projektu Kolumbus, 

který žákům pomáhá,“ uvedl ředitel 

zmíněné školy Pavel Trulík. 

Podobně jako Pavel Trulík hovoří 

i ředitel základní školy na náměstí Re-

publiky Zdeněk Mikulič. I on vnímá 

přínos Kolumba jako velkou pomoc 

také rodičům, kterým podpora od měs-

ta pomůže při nákupu pracovních seši-

tů. „Na naší škole výborně fungují i záj-

Kolumbus zvyšuje zájem 
o studium cizích jazyků

mové kroužky výuky cizích jazyků. Již 

deset let spolupracujeme s italskou ško-

lou z Trenta, teď pojedou naši druháčci 

na návštěvu vídeňské školy a rakouské 

děti k nám do Znojma. Nápad s pod-

p o r o u  d ě t í 

k výuce cizích 

jazyků jen ví-

tám, vždyť ja-

zykové znalosti 

mohou rozví-

jet i dále třeba 

na  zahranič-

ních pobytech 

v rámci vzdělá-

vacího progra-

mu Comenius, 

ve  kterém je 

naše škola za-

pojena,“ vy-

světlil ředitel 

Mikulič.  

Na základní škole na ulici Mládeže 

zase vedle různých konzultací a přípra-

vy na zkoušku Cambridge z anglického 

jazyka využili také možnosti opako-

vané konverzační hodiny s  rodilým 

mluvčím. Tento počin měl mezi žáky 

překvapivě velký ohlas. „Setkání s ro-

dilými anglickými mluvčími proběhlo 

na podzim a teď na jaře ve dvouhodi-

nových blocích  pro celý druhý stupeň. 

Také jsme žákům nakoupili didak-

tické pomůcky pro ještě atraktivnější 

výuku,“ doplnila ředitelka Romana 

Loydová.

Pomoc Kolumba, potažmo měs-

ta zhodnotil i  ředitel Základní ško-

ly JUDr. Mareše Miloslav Hubatka: 

„Projekt Kolumbus výrazně posunul 

výuku cizích jazyků vpřed. Umožnil 

škole naplnit nadstandardní vzdělávací 

strategii v oblasti výuky a podpořil 

komunikační dovednosti žáků i jejich 

přípravu ke  složení mezinárodních 

certifi kačních testů. Díky projektu Ko-

lumbus se nám podařilo dotáhnout 

do  konce dlouhodobý záměr školy 

v  této oblasti, navázat spolupráci se 

strategickým partnerem, připravit ce-

loplošnou certifikaci za  spolupráce 

externích lektorů. A  tím to zdaleka 

nekončí.“  

V současnosti je projekt podpo-

rující výuku cizích jazyků na školách 

připraven do konce roku 2014. Podle 

slov místostarosty Jana Groise má měs-

to v plánu v nastavené linii pokračovat 

i v budoucnu.  lp

� Výuka cizích jazyků s rodilou mluvčí na ZŠ Mládeže. Foto: Archiv ZL

Romana Stuhlová –  studentka 

G4.B školy GPOA na Pontassievské 

ulici ve  Znojmě – dokázala získat 

(a nikdo ji nenutil!) Goethe-Zertifi-

kat. Co to pro ni znamená? Zeptali 

jsme se jí na to.

Ctižádost dokázat, že zvládne ob-

tížné zkoušky z německého jazyka, 

vzbudil ve  studentce čtvrtého roč-

níku GPOA na  Pontassievské ulici 

ve Znojmě Romaně Stuhlové projekt 

Kolumbus. Znojemská radnice totiž 

proplácí ze svého rozpočtu poplatky, 

které hradí ti, jež úspěšně složí zkoušky 

z anglického nebo německého jazyka 

a získají příslušný certifi kát.

Romano, co tě vedlo k tomu, aby ses 

pokusila získat Goethe-Zertifikat 

z němčiny?

Určitě mamka, která mi říkala, že by 

byla škoda, kdybych to aspoň nezku-

Projekt Kolumbus pomáhá
sila. Současně to pro mě byla velká 

výzva - mohla jsem si ověřit, co umím, 

případně na co ještě nestačím. Zpočát-

ku jsem si nevěřila, ale popostrčilo mě 

i to, že pokud budu úspěšná, Znojmo 

mi zkoušku proplatí v rámci projektu 

Kolumbus.

J a k é  t e d y 

bylo tvé oče-

kávání a jaká 

skutečnost?

Č e k a l a 

jsem to mno-

hem horš í . 

Mu s í m  a l e 

zdůraznit, že 

mi velmi po-

mohl seminář, který organizuje naše 

škola. Ukázal mi, na co, jak a z čeho 

se připravovat. Zkouška se skládá ze 

čtyř částí – poslech, porozumění čte-

nému textu, písemný a ústní projev. 

Pro mě byl nejtěžší poslech, jinak to 

bylo v pohodě. 

A jaké jsou tvé plány do budoucna? 

Pomůže ti při jejich naplňování vlast-

nictví certifi kátu?

Jsem si jistá, že když budu na-

příklad shánět brigádu v Rakousku 

nebo v Německu nebo budu psát jiné 

uchazečské e-maily, bude Certifikát 

B1 velkým plus. Do budoucna bych 

se chtěla ještě v němčině dál zdokona-

lovat. A když to půjde dobře, zkusím 

i Certifi kát B2. Jednou bych se chtěla 

věnovat psychologii, fi lologii nebo bio-

logii, možná i v Rakousku.

Děkuji za rozhovor a hodně štěstí!

Mgr. Hana Soldánová, 

GPOA Znojmo

(xa)
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PØIJÏTE VYJÁDØIT SVÙJ NÁZOR A ZAPOJTE SE DO DISKUZE 

O NEJPALÈIVÌJŠÍCH PROBLÉMECH NAŠEHO MÌSTA!

1.       OBÈAN A ÚØAD, VEØEJNÁ PROSTRANSTVÍ A BUDOVY

2.       DOPRAVA A INFRASTRUKTURA

3.       ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ, ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ

4.       MÍSTNÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

5.       KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE, CESTOVNÍ RUCH

6.       SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ

7.       VZDÌLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A SPORT

8.       DÌTI A MLÁDEŽ (tzv. stùl mladých) 

Výstupem bude formulace 10 „NEJ“ problémù našeho mìsta

Diskutovat se bude u 8 tematických stolù:
.

.

.

Dále se mùžete tìšit na: drobné obèerstvení, losování drobných dárkù, výstavu Rodinného centra Maceška 

u pøíležitosti 20. výroèí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny a k 15. výroèí založení RC Maceška. 

Výstupy budou použity pøi zpracování Strategického plánu rozvoje mìsta Znojma do roku 2022.

ÚT 20. 5.
v 17.00

velký sál v budovì 
Mìstského úøadu na 

námìstí Armády 
ve Znojmì

Mìsto Znojmo zve obèany na 

diskuzní setkání s pøedstaviteli mìsta
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� Ilustrační foto.  Foto: Archiv ZL
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- 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)

372,- Kè 

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

instalace a nastavení zdarma

výhodný balíèek služeb

kabelová televize zdarma
s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

INTERNET 40 Mbit/s
+

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsícfunkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

INZERCE

Krajské ředitelství policie Jiho-

moravského kraje ve spo-

lupráci s  Krajským 

úřadem Jihomo-

ravského kraje, 

Vyšší policej-

n í  š k o l o u 

a Střední po-

licejní ško-

lou Minister-

stva vnitra 

v  Holešově 

– pracoviště 

Brno realizuje 

v letošním roce 

projekt Senioři 

sobě II.

Jeho hlavním cílem 

je předcházení páchání trest-

né činnosti na seniorech, posilování 

jejich bezpečí a zdravého životního 

stylu. Základním principem projektu 

je využití aktivních a spolehlivých  se-

niorů – kurýrů  prevence k oslovování 

vrstevníků ve  svém okolí, kteří žijí 

osamoceně, málo vycházejí z domu, 

mají zdravotní problémy, a snadno se 

tak mohou stát obětí trestného činu. 

Staňte se kurýry prevence 
aneb Senioři sobě

Kurýři prevence se zúčastní se-

mináře, na kterém budou 

proškoleni ve  výše 

zmíněných oblas-

tech, dostanou 

k   d i s p o z i c i 

in for mační 

m a t e r i á l y 

a na své vrs-

tevníky bu-

dou půso-

bit formou 

osvěty.  Se-

minář se bude 

konat 28. květ-

na v  9.00 hod. 

v sále zastupitelstva 

na Městském úřadě Ob-

rokova 12, Znojmo. Občerst-

vení na semináři bude zdarma.  lp

Pokud se chcete stát 

kurýrem prevence, 

přihlaste se na adrese 

seniorisobeznojmo@seznam.cz

nebo na tel.: 974 622 458, 

602 161 766.

K oslavám 20. výročí Mezinárod-

ního dne rodiny probíhá v České re-

publice od 12. do 18. května Týden 

pro rodinu. 

V rámci komunitního plánování 

se k akci připojilo i město Znojmo. 

Pod záštitou starosty Vlastimila Ga-

brhela se v těchto dnech na několika 

místech města konají programy pro 

celou rodinu. Zahrnují besedy, před-

nášky, společná setkání rodin, aktivity 

pro děti i dny otevřených dveří.  „Cílem 

celého týdne je především posílit vě-

domí hodnoty rodiny pro společnost, 

Ve Znojmě posilují 
hodnoty rodiny

posilovat význam rodin a klást důraz 

na jejich potřeby,“ vysvětlila hlavní dů-

vody celorepublikových aktivit Lucie 

Rocková, koordinátorka Komunitního 

plánování sociálních služeb Znojemska. 

Podrobný harmonogram jednotlivých 

akcí naleznete na webových stránkách 

www.znojmocity.cz, www.socialnisluz-

by-znojemsko.cz a na nástěnkách za-

pojených organizací DC ADRA, DDM 

Znojmo, RC Maceška, Klub seniorů, 

Poradna pro rodinu a mezilidské vzta-

hy a Komunitní plánování sociálních 

služeb Znojemska.   lp
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Pro začínající podnikatele je 

určen dotační program Jihomorav-

ského kraje, jehož cílem je rozvíjet 

podnikatelské prostředí v hospodář-

sky postižených regionech s vysokou 

mírou nezaměstnanosti. 

Dotace mají podpořit drobné 

podnikatele v počáteční fázi podni-

kání. Ambicí tohoto dotačního titulu 

je zvýšit míru zaměstnanosti v kraji. 

Příjemci peněz mají tedy být drobní 

podnikatelé – fyzické osoby. Žadatel 

musí mít trvalý pobyt na území Ji-

homoravského kraje v obcích, které 

spadají do okresů Břeclav, Hodonín 

a Znojmo. V případě, že jde o absol-

venta, který dokončil úspěšně studia 

před méně než dvěma lety, vyžaduje 

se odpovědný zástupce. Na dotační 

Dotační program kraje dává 
šanci začínajícím podnikatelům

program jsou z rozpočtu Jihomorav-

ského kraje určeny pro letošní rok 

dva miliony korun. Maximální výše 

dotace na  jeden projekt je osmdesát 

tisíc, minimální pak třicet tisíc korun. 

Vyžaduje se ovšem spoluúčast žadate-

le z vlastních prostředků, a to ve výši 

minimálně padesát procent celkových 

uznatelných výdajů. 

 Další informace o podmínkách 

poskytnutí dotace začínajícím pod-

nikatelům jsou k dispozici na portále 

Jihomoravského kraje na adrese http://

dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grant-

s/3476-506-Dotacni+program+Jiho-

moravskeho+kraje+pro+zacinajici+-

podnikatele+pro+rok+2014.aspx.

Žádosti je možné předkládat 

do 30. září 2014.  xa

Hodláte obsadit volnou pra-

covní pozici ve  vaší firmě? Znoj-

emským firmám a  firmám ze 

znojemského regionu nabízíme 

bezplatnou inzerci volných pracov-

ních míst jak na stránkách www.

znojmokolumbus.cz, tak i v radnič-

ních Znojemských LISTECH.

Znojemské LISTY vycházejí jed-

nou za čtrnáct dní (vyjma měsíců 

červenec a  srpen) a  jsou doručo-

vány zdarma do každé domácnosti 

ve Znojmě a v městských částech 

Derflice, Načeratice, Oblekovice, 

Kasárna, Mramotice, Popice, Přímě-

tice, Konice a Hradiště. Jsou rovněž 

volně k dispozici v budovách měst-

ského úřadu, na sportovištích, v in-

formačním centru nebo v knihovně.

Pro uveřejnění nabídky pracov-

ní pozice stačí kontaktovat tiskovou 

mluvčí města Znojma: Ing. Zuzana 

Pastrňáková, zuzana.pastrnakova@

muznojmo.cz; 739 389 089. Inzerci 

na webové stránky uveřejníme ihned, 

inzerci do Znojemských LISTŮ vždy 

v nejbližším možném čísle. Přesné 

termíny vydání Znojemských LISTŮ 

a data uzávěrky naleznete na www.

znojmocity.cz pod bannerem Znoj-

emské LISTY. Veškeré dotazy rovněž 

ráda zodpoví tisková mluvčí. zp 

Zaměstnavatelé, pozor!

PRÁCE V RAKOUSKU

Polír a zedníci 

Poliere u. Maurer

Ing. Franz Leitner GmbH 

Melk a Spitz 90–100 km

offi  ce@leitner-melk.at 

+43/2752/52551-0 Karin Lechner

Mzda dle KS. O podrobnostech Vás 

informujeme osobně.

Topenář

Heizungsinstallateur

Franz Grand 

Seebarn 70 km

info@f-grand.at  

+43/664/4429618 Franz Grand

Mzda od 2.205,93 EUR/měs. brutto.

Finanční ředitel 

Leiter Finanzen

ELK Fertighaus GmbH 

ČESKÁ REPUBLIKA 

bewerbung@elk.at  

+43/2853/705-613 Daniela Redl

Plný úvazek. 

Řidič bagru a nakladače

Bager- und Radladerfahrer

Holzindustrie Maresch GmbH

Retz 15 km 

bewerbung@maresch-retz.at

+43/2942/2820012 Lukas Gschweicher

Min. mzda dle KS 1.900,46 EUR/měs. 

brutto.

Úklidová síla 

Reinigungskraft

Fetter Baumarkt GmbH 

Podrobnos�  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

Stockerau 60 km 

b.salkic@fetter.at  

+43/2266/65190-590 Beriz SALKIC

Min. mzda dle KS 1.450 EUR/měs. brutto

Skladník 

Lagermitarbeiter

Fetter Baumarkt GmbH 

Stockerau 60 km 

b.salkic@fetter.at  

+43/2266/65190-590 Beriz SALKIC

Min. mzda dle KS 1.541 EUR/měs. 

brutto.

Pracovník pro plnění a sklad 

Mitarbeiter/In für Abfüllung u. Lager

Wilhelm Luger GmbH 

Korneuburg 75 km 

marianne@culumnatura.at  

+43/2576/2089-18 

Marianne Gumpinger

Práce s míchacím a etiketovacím 

strojem a další. Mzda dle KS 

1.454 EUR/měs. brutto

Obkladač 

Fliesenleger

Job-man 

Retz 15 km 

job-man.personal@liwest.at  

+43/7224/21323 Johann Stöger

Min. mzda 2.200 EUR/měs. brutto 

Detektiv

Detektiv 

Andreas Leitner 

Hollabrunn 35 km 

offi  ce@d-al.at 

+43/664/184 40 01 Andreas Leitner

Hlídání obchodních domů. 

Atraktivní platové ohodnocení.

Umývač/ka nádobí 

AbwäscherIn

BEST WESTERN Hotel „Drei Königshof“

Stockerau 60 km  

+43/2266/627880 Nicola Hopfed

Plný úvazek 40 hod. týdně. 

Obsluha čerpací stanice 

TankwartIn

OMV Tankstelle Erich Müller 

Stockerau 60 km 

offi  ce@meaustria.net  

+43/699/19006922 Erich Müller

Obsluha čerpací stanice na A22 ve směru 

Wien. Min. mzda 1.400  EUR/měs. brutto.



standardy. Ani pak však nesloží znoj-

emská radnice ruce do klína. Věnovat 

se prý bude úpravám školních zahrad 

a venkovních prostor, které děti užívají.

8 ZNOJEMSKÉ LISTYTéma

Na penězích podporujících výchovu a vzdělání

Jestliže se vloni mluvilo o tom, že 

výše fi nančních prostředků do oprav 

a investic v základních a mateřských 

školách ve Znojmě jsou v porovnání 

s minulými lety exkluzivně vysoké, 

je potěšující, že městská pokladna je 

ke školským zařízením stejně štědrá 

i  letos. Plyne sem i nadále část pe-

něz, které město průběžně získává 

za prodej městských bytů jejich ná-

jemníkům v rámci projektu Klíč 2018. 

Stojí za to zrekapitulovat, že vlo-

ni se investovalo do  škol a  školek 

na pětatřicet milionů korun. V ma-

teřských školách se přitom udělaly 

Pro znojemské mateřské školy
je i letos městská pokladna otevřená

„Kam jinam se vyplatí investovat víc, 

než do zařízení, která slouží dětem 

a mládeži,“ říká místostarosta Znojma 

Jan Grois.

opravy za 4,8 milionů a nové investice 

přišly na 16,3 milionů korun. Nejvíc 

peněz se utratilo za zateplení budov 

mateřských škol Holandská a Praž-

ská. Už rok předtím v rámci projektů 

zaměřených na snižování energetické 

náročnosti však dostaly nový kabát bu-

dovy MŠ nám. Armády a MŠ Dělnická. 

V uplynulém roce se nových oken, ale 

i nové dvorní a venkovní fasády dočka-

la budova MŠ nám. Republiky. Celkově 

se rekonstruovala školní kuchyně a jí-

delna v MŠ Holandská a nová sociální 

zařízení se budovala v mateřských ško-

lách Pražská a Dělnická. V roce 2013 

město investovalo do školek 35 

milionů korun. 

„Ani letos rozhodně nepři-

jdou budovy, které slouží těm 

nejmenším občánkům, zkrát-

ka,“ potvrzuje Jan Grois, jenž 

má školství a kulturu v gesci. 

Na opravy sociálních zařízení, 

osvětlení, podlah, střech a po-

dobně jsou v rozpočtu vyčleněny 

čtyři miliony korun.  Na inves-

tiční akce se počítá s téměř dese-

ti miliony korun. Jde například 

o  již hotové zateplení budovy 

MŠ MUDr.  J. Janského nebo 

rekonstrukci střechy v MŠ Pří-

mětice 279. V dalších školkách 

se v  průběhu dalších měsíců 

dočkají nových herních prvků, 

opravy elektroinstalace či nové-

ho povrchu hřiště. 

Není důvod pochybovat 

o tom, že se plány naplní. Poté 

bude možné konstatovat, že budovy ma-

teřských (ale i základních) škol ve Znoj-

mě odpovídají současným požadavkům 

a leckdy dokonce překračují evropské 

� Pěkné, vkusné a čisté prostředí je jedním z fakto-
rů, které formují osobnost dítěte. 
 Foto: Archiv ZL

� Jana Groise lze ve školkách potkat vel-
mi často. Foto: Archiv ZL

Větu v titulku říká místostarosta 

města Jan Grois. O umísťování dětí 

hovoří i v krátkém rozhovoru.

Kolik dětí je v současné době umís-

těno ve  znojemských mateřských 

školách?

Ve Znojmě je k dispozici 1222 míst 

pro děti starší než tři roky. Pokrýváme 

tím požadavky rodičů předškolních 

dětí a dětí, které dosáhly tří let věku.

Jak ukázal aktuální průzkum studen-

tů Soukromé vysoké školy ekonomic-

ké ve Znojmě, třetina lidí si myslí, 

Ve školkách nabízíme dostatek míst pro dě� 
že místa ve znojemských školkách 

chybí.

Myslím, že mnozí z respondentů 

vycházeli z toho, co platí obecně v Čes-

ké republice. Naše město je naštěstí 

v tomto směru výjimkou. Už od roku 

2011 přijímáme do mateřských škol 

všechny děti nad tři roky věku, pokud 

o to rodiče projeví zájem. 

Z toho vyplývá, že problém mohou 

mít rodiče, jejichž dítě je mladší než 

tři roky.

Je to velmi pravděpodobné. Ov-

šem podle školského zákona se před-

školní vzdělání týká právě dětí ve věku 

od tří do šesti let. To však nic nemění 

na faktu, že opravdu registrujeme zá-

jem o to, aby do mateřských škol moh-

ly některé děti chodit už od dvou let. 

Lze to pochopit, většinu rodičů k tomu 

vedou ekonomické důvody.

Budete na to reagovat?

Intenzivně tento požadavek vnímá-

me. Abychom usnadnili život zejména 

maminkám samoživitelkám, máme 

v plánu otevřít jednu nebo dvě třídy 

pro děti od dvou let. V současné době 

hledáme způsob, jak to udělat.  xa

OPRAVY 2014 Kč

MŠ Dělnická

2. etapa opravy sociálních zařízení 800 000

odstranění betonových ploch 

a obrubníků 
200 000

drobné opravy - Gránická 100 000

MŠ Pražská výměna PVC ve dvou třídách 300 000

MŠ Přímětice 116

oprava umývárny 300 000

podlaha tělocvičny 110 000

nátěr čelní fasády 200 000

MŠ Holandská
výměna osvětlení (+ Loucká) 300 000

oprava podchodů, osvětlení 500 000

MŠ nám. Republiky
oprava podlah ve dvou třídách 450 000

střecha (Rudoleckého) 800 000

INVESTIČNÍ AKCE 2014 Kč

MŠ MUDr. J. Janského zateplení 2 322 000

MŠ Přímětice 279 rekonstrukce střechy 2 000 000

MŠ Holandská herní prvky 250 000

MŠ Pražská

hřiště, pryžový povrch 50 000

odvětrání šaten 3 000 000

elektroinstalace 1 500 000

MŠ Dělnická přístupová brána 150 000

MŠ Dělnická a MŠ Gránická herní prvky do zahrady 150 000



Mateřská škola, nám. Armády 9

Kapacita MŠ: 140 dětí

Provoz mateřské školy byl zahájen 

1. září 1976. Děti jsou v mateřské ško-

le rozděleny do pěti tříd. Prioritami 

MŠ jsou společně s rodiči podporovat 

u dětí přátelské vztahy, rozvíjet tole-

ranci a pocit bezpečí, podílet se na vy-

tváření vzájemné důvěry a prostředí 

zabraňující vzniku šikany. Chceme 

vést děti a rodiče k aktivnímu poznání 

přírody, posilovat tělesnou zdatnost 

dětí a učit zásadám zdravého životní-

ho stylu. Četbou a vyprávěním u dětí 

rozvíjíme slovní zásobu, která jim 

umožní lepší komunikace s kamarády 

i dospělými.   

Mateřská škola, Pražská 80

Kapacita: 253 dětí

Mateřská škola v budově na Pražské 

ulici byla zprovozněna v roce 1974. 

Od roku 2003 se součásti mateřské 

školy stalo i  odloučené pracoviště 

na ulici MUDr. J. Janského 13. Pra-

coviště na Pražské ulici se nachází 

ve čtyřech pavilonech, MŠ Pražská 

mám 8  tříd, z nichž dvě jsou logo-

pedicky specializované. Pracoviště 

na JUDr. J. Janského funguje od roku 

1979. Děti jsou rozděleny do dvou 

smíšených tříd. Odloučené pracoviště 

pracuje dle Kurikula podpory zdraví 

v mateřské škole. Základním cílem 

vzdělávání je rozvíjet a podporovat 

samostatnost dětí, zdravé sebevědomí 

a  jejich fyzickou zdatnost v duchu 

zdravého životního stylu, to vše za vý-

razné podpory rodiny.

Mateřská škola, Přímětice 279

Kapacita: 130 dětí

Mateřská škola je v provozu od roku 

1979. Původně měla mateřská ško-

la pouze dvě třídy, postupně jsme se 

rozšířili a v současné době rozdělu-

jeme 80 dětí do tří tříd. V roce 2003 

došlo ke sloučení obou mateřských 

škol, které se nacházely v městské čás-

ti Přímětice. Odloučené pracoviště 

vzniklo jako mateřská škola v  roce 

1992 přestavbou budovy bývalé zá-

kladní školy. Odloučené pracoviště 

má kapacitu 50 dětí ve dvou třídách. 

Mateřská škola pracuje dle školního 

vzdělávacího plánu, který akceptuje 

vývojová specifika dětí a umožňuje 

rozvoj každého jednotlivce v rozsahu 

jeho možností. Podporujeme rozvoj 

osobnosti dítěte předškolního věku, 

podílíme se na jeho zdravém citovém 

a tělesném rozvoji a na osvojení zá-

kladních životních hodnot a mezilid-

ských vztahů. 

Mateřská škola, nám. Republiky 15

Kapacita: 130 dětí

Mateřská škola provozuje dvě praco-

viště. Budova na náměstí Republiky 

je z roku 1890. Kapacita tohoto pra-

coviště je 76 dětí, které jsou rozděleny 

do 3 tříd. Všechny třídy jsou věkově 

smíšené. Odloučené pracoviště na ulici 

Rudoleckého se nachází v domě, který 

byl v  roce 2007 prohlášen kulturní 

památkou – Weinbergerově vile, kte-

rou nechal vybudovat továrník Alfred 

Weinberger v roce 1926. Dvě třídy na-

vštěvuje celkem 54 dětí. Každý rok do-

držujeme zvláštní tradici, a to pasování 

dětí na předškoláky. K této slavnostní 

události využíváme prostor Svatovác-

lavské kaple. Velkému zájmu ze strany 

rodičů se těší i  výstavy výtvarných 

prací dětí, které realizujeme v půdních 

prostorách naší mateřské školy.

Mateřská škola, Holandská 2

Kapacita: 235 dětí

Mateřská škola Holandská se skládá 

ze dvou mateřských škol, mateřské 

školy Holandská a  mateřské školy 

Loucká s  celkovým počtem deseti 

tříd, z toho dvě třídy s logopedickou 

péčí. Mateřská škola patří k největším 

předškolním zařízením ve městě Zno-

jmě. Umístění obou mateřských škol 

je v blízkosti údolí řeky Dyje, která 

umožňuje přímé pozorování příro-

dy a přírodních jevů, nabízí se tak 

k realizaci environmentální výchovy, 

umožňuje řadu výletů, přímé pozoro-

vání přírody, což prospívá zdraví dětí. 

Mateřská škola spadá do celostátní sítě 

mateřských škol se zájmem o ekologic-

kou a environmentální výchovu, jejímž 

koordinátorem je Jihomoravský kraj 

Lipka Brno. Děti jsou vedeny k ochra-

ně životního prostředí a ekologickému 

cítění. 

Mateřská škola, Dělnická 2

Kapacita: 223 dětí

Mateřská škola Dělnická 2 je sed-

mitřídní škola s celodenním provo-

zem. Kapacita MŠ Dělnická je 183 

dětí. Součástí školy je od 1. 1. 2003 

i odloučené pracoviště mateřská škola 

Gránická 8, která je dvoutřídní. Kapa-

cita je 40 dětí. Provoz této MŠ je také 

celodenní. Mateřská škola Dělnická je 

školou pavilonového typu. Do provozu 

byla uvedena v roce 1970. Třídy jsou 

umístěny ve  třech jednopodlažních 

pavilonech. Odloučené pracoviště 

Gránická je školou rodinného typu. Je 

umístěna ve vile v blízkosti Gránické-

ho údolí. Mateřská škola Gránická byla 

uvedena do provozu v roce 1955 jako 

1. mateřská škola ve Znojmě s celoden-

ním provozem. 

Mateřská škola, Pražská 98

Kapacita: 56 dětí

Mateřská škola je umístěna v klidné 

části města Znojma v malebném pro-

středí Národního parku Podyjí na od-

loučeném pracovišti na ulici Sloven-

ská. Součástí MŠ je nově zbudované 

dětské hřiště, které vyhovuje potřebám 

a bezpečnosti dětí. Součástí budovy 

na ulici Slovenské je také tělocvič-

na, která slouží k pohybovým aktivi-

tám a relaxačním cvičením. V tomto 

školním roce bychom se rádi zaměřili 

na logopedickou prevenci a rozvoj ma-

tematické a čtenářské gramotnosti. 

Poloha naší mateřské školy na okraji 

Národního parku Podyjí nás přímo vy-

bízí k environmentální výchově, která 

směřuje k souladu člověka s přírodou 

a ochraně životního prostředí.

Mateřská škola, Klášterní 2

Kapacita MŠ Pampeliška: 25 dětí

Kapacita MŠ Konice: 22 dětí

Mateřská škola má dvě třídy, jedna 

se nachází v hlavní budově základní 

školy, druhá pak na odloučeném pra-

covišti v Konicích.

Mateřská škola, Přímětice 569

Kapacita: 30 dětí

Mateřská škola se nachází na odlouče-

ném pracovišti v městské části Mramo-

tice. Mateřská škola má dvě oddělení, 

v jednom z nich je uplatňována výuka 

s prvky Montessori.

Připravila: Anna Maixnerová

9www.znojmocity.cz Téma

dě�  a mládeže se ve Znojmě nešetří

� Nová fasáda budovy a herní prvky v MŠ na náměstí Armády. Foto: Archiv ZL

� Moderní kuchyně v MŠ Holandská.
 Foto: Archiv ZL

� Fasáda MŠ Pražská. Foto: Archiv ZL

� Zateplená fasáda MŠ Dělnické.
 Foto: Archiv ZL

Přehled mateřských škol ve Znojmě
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S bezohledností spoluobčanů se 

vypořádali členové Vodáckého od-

dílu Neptun Znojmo a další ochotní 

lidé, když vyčistili řeku Dyji a její bře-

hy od nánosu odpadků.

 „Nikdy bych nevěřila, že v dnešní 

době bezplatných sběrných dvorů jsou 

někteří lidé schopni vyhazovat do pří-

rody pneumatiky, hrnce, železo, plasty, 

sklo,“ kroutila nevěřícně hlavou nad 

haldou nepořádku jedna z účastnic 

čištění Jana Čírtková. 

Nejvíce znečištěný úsek byl na pra-

vém břehu řeky v ohybu mezi sedlešo-

vickým jezem a oblekovickým mostem. 

� V úseku mezi znojemskou přehradou a jezem v Tasovicích 
nasbíralo padesát účastníků akce 1,25 tuny odpadu.  
 Foto: Archiv Stará Vodárna

Školství a sociální služby

� Skautská vycházka s rakouskými přáteli 
byla zpestřena drobnými úkoly. 
 Foto: Klára Čechová

� Přesvědčivý výkon studentů při nočním 
maturitním představení Dotek hříchu.
  Foto: Archiv školy

Znojemští skauti 1. smíšeného 

oddílu hostili skauty z rakouského 

Mistelbachu. Nápad navázat kontakt 

s rakouskými skauty vznikl na ObRo-

ku, celostátní skautské akci o meziná-

rodním skautingu. 

Dospělí i děti z obou stran hranice 

společně navštívili znojemské podze-

mí, radniční věž a jako správní skauti 

nevynechali ani vycházku na Králův 

stolec. „Byli jsme opravdu pyšní na to, 

že máme tak krásné město,“ uvedl 

Vojtěch Kania, zástupce hlavního ve-

doucího 1. smíšeného oddílu skautů. 

Večer strávili u ohně, kde se všichni ba-

vili u rakouských skautských písniček 

a českých her. „Byla to pro nás vedoucí 

zajímavá zkušenost a příležitost ukázat 

dětem, že jazyky jsou třeba. Po této 

úspěšné akci jsme na červen domluvili 

návštěvu Mistelbachu. Samozřejmě 

i s dětmi,“ doplnil Kania.  lp

Skautská návštěva s brzkým repete

Počtvrté studenti Pedagogického 

lycea střední školy GPOA ve Znojmě 

maturovali z  dramatické výchovy 

praktickou zkouškou. Letos si ovšem 

třída 4.C již tak nelehký úkol dob-

rovolně ztížila, když si k  maturitě 

připravila noční představení. Před 

maturitní komisi složenou z pedago-

gů předstoupili studenti 28. dubna 

ve 22.00 hodin, aby v záměrně ztem-

nělé aule svými výkony odmaturovali 

v představení Dotek hříchu.

Maturovali s Dotekem hříchu 
dvě hodiny před půlnocí

Pracovali na něm od ledna, kdy jim 

učitelka dramatické výchovy Ladislava 

Vrbková nabídla k výběru z několika 

témat. To pak museli studenti zpra-

covat do scénické podoby. „Není to 

o jednotlivci, ale o spolupráci. V tom 

vidím to nejlepší! Navzájem se donutí 

ke spolupráci. A musím říct, že v  té 

jsou studenti 4.C velice úspěšní. Loni 

na přehlídce v Hradci Králové sehráli 

taneční představení Symphony of Co-

lours a doslova s ním oslnili publikum 

i porotu. Maturitní představení Dotek 

hříchu se ale neobešlo bez mluveného 

slova a bylo zajímavé sledovat, co stu-

denti považují za hřích,“ líčila učitelka 

Ladislava Vrbková. 

Dotek hříchu hráli studenti 4.C 

dvakrát a vždy u toho byla veřejnost. 

Vedle úspěšně složené zkoušky z do-

spělosti byl dalším úspěchem zaslou-

žený potlesk publika.   lp

Tuny odpadu z řeky
jsou ostudou lidí

„Tento úsek se nám nepodařilo vy-

čistit. Do těchto míst se přitom dostane 

jen málokdo cizí, a  tak by se míst-

ní, kteří tam mají zahrádky, měli nad 

svým chováním zamyslet. Pokud mají 

jen trochu seberefl exe, měli by inkri-

minovaný úsek sami vyčistit, protože 

je to hlavně jejich ostuda,“ podotkl 

rozhořčeně organizá-

tor akce David Gros. 

S čištěním vodác-

kému oddílu vydatně 

pomohly Půjčovna 

lodí Dyje a  Povodí 

Moravy. Poděkování 

za  ušlechtilou práci 

patří všem členům 

a přátelům vodáckého 

oddílu, stejně jako Ji-

římu Grunovi z Povo-

dí Moravy za zajištění 

pracovních pomůcek, 

občerstvení a  od-

voz pytlů s odpadem 

na skládku v Únano-

vě. „Nemyslím si, že 

někteří lidé přestanou používat řeku 

jako odpadní stoku, a tak bude práce 

dobrovolníků na čištění stále třeba. 

Přál bych si, aby v příštím roce bylo 

ještě více účastníků čištění, ale hlav-

ně méně odpadu,“ konstatoval David 

Gros.  lp

Výherkyně soutěže
Výherkyně soutěže o nejhezčí ve-

likonoční výzdobu jsou ze Znojma. 

První místo získala Petra Braunero-

vá, druhé Marcela Jordánová a  třetí 

Bedřiška Jeřábková. Získávají pou-

kázky do zahradnictví Městské zeleně 

a po dvou vstupenkách na vinobraní. 

Gratulujeme!   lp
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Věk: 2 roky

Plemeno: „westík“

Povaha: miluje společnost lidí, hlavně dětí, je poslušný, velmi věrný, vhodný 

pouze do bytu nebo do rodinného domu, snese se s dalšími psy

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 

www.utulek-naceratice.blog.cz

Jack

 Kontaktní centrum Netopeer pů-

sobí ve Znojmě od roku 2002. Jako 

jediné pracuje s  cílovou skupinou 

uživatelů nealkoholových drog. Své 

služby nabízí nejen samotným uži-

vatelům drog, ale pomáhá také je-

jich příbuzným a blízkým, pro které 

není život a běžný styk s drogově zá-

vislým člověkem nijak jednoduchý. 

Pracovníci kontaktního centra jsou 

odborníci v  oblasti sociální práce 

i adiktologie. 

D r o g ov á  s c é n a 

Znojemska je uzavřená. 

Dominantní drogou je 

stále pervitin. Zařízení 

se proto primárně za-

měřuje na problémové 

uživatele drog, tedy 

injekčního uživatele 

pervitinu. 

„Injekční uživatelé 

drog jsou nejvíce ohro-

ženi hepatitidou typu 

C, která bývá přenášena právě sdíle-

ním již použitých injekčních stříkaček. 

Jen za rok 2013 jsme rozdali 15 946 

injekčních stříkaček a do našeho cent-

ra přišlo 123 osob. Z toho jich 44 bylo 

u nás poprvé,“ vypočítala Zuzana Pro-

tivínská, vedoucí znojemského centra 

Netopeer (na snímku). „V nabídce slu-

žeb máme také orientační testování in-

fekčních chorob, kam hepatitida typu 

Kontaktní centrum
Netopeer pomáhá

C spadá. Současně spolupracujeme 

s jaterní poradnou MUDr. Šrámkové 

ve znojemské nemocnici, kam v pří-

padě reaktivního výsledku testu klienta 

předáváme a motivujeme jej k další 

spolupráci a případné léčbě,“ doplnila.

Nízkoprahově laděný program 

kontaktního centra dále nabízí hygie-

nický servis, v rámci kterého se uživa-

telé služeb mohou přijít vysprchovat 

a vyprat si prádlo. „Většina klientely se 

způsobem svého života 

propadla až na samé so-

ciální dno. Jde o osoby 

bez přístřeší a hygienic-

ký či potravinový servis 

kvitují s  povděkem,“ 

upřesňuje Protivínská. 

N e j v í c e  v ý k o -

nů v  Netopeeru však 

dlouhodobě spadá pod 

v ý m ě n ný  pro g r am 

injekčních setů, kon-

taktování se s  klienty 

služby a předávání informací různé-

ho rázu. „Nejčastěji pomáháme s vy-

řizováním dávek, osobních dokladů, 

ale i řešením dluhové problematiky, 

odpovídajícího bydlení, práce či zpro-

středkováním dalších návazných slu-

žeb zejména z oblasti zdravotnictví 

a v neposlední řadě zprostředková-

ním léčby závislosti,“ doplnila vedoucí 

centra.  Text a foto: lp

Učni ze Střední školy technické 

Znojmo se mohou radovat z úspě-

chu, který si přivezli z mezinárodní 

soutěže odborných dovedností učňů 

v Kyjově. Dvakrát zvítězili, jednou 

skončili na čtvrtém místě.

Budoucí zedníci Martin Žaža 

a Milan Čejda zvládli bezchybně teo-

retickou a zejména náročnou praktic-

kou část a zaslouženě zvítězili. „Kluci 

předvedli perfektní výkon a potvrdili, 

že patří mezi absolutní špičku,“ chválil 

jejich výkon vedoucí učitel odborného 

výcviku Jaroslav Dvořák.

Vítězství slavili také strojní mecha-

nici. D. Popp a D. Pireci získali dohro-

mady úctyhodných 191 bodů z 200 

možných, čímž suverénně ovládli svoji 

kategorii. Jenom těsně pak unikla bron-

Učni z Uhelné přijeli 
na vítězné vlně

zová medaile tesařům, kteří ve složení 

P. Novotný a M. Bazala obsadili ne-

oblíbené čtvrté místo. „Po praktické 

části patřila klukům dělená první příč-

ka. Pak ale bohužel následoval ještě 

test teoretických znalostí, ke kterým se 

učni ve škole dostanou až v posledním 

čtvrtletí. Tím tedy byli poněkud znevý-

hodněni oproti ostatním. Nicméně i tak 

reprezentovali svoji školu výborně“, 

vysvětluje František Stehlík, který vede 

tesaře jako učitel odborného výcviku. 

„Jsem rád, že se našim žákům 

podařilo vyhrát ve dvou kategoriích. 

Velice všem gratuluji a věřím, že příští 

rok budou naši školu reprezentovat 

minimálně stejně dobře,“ konstatoval 

spokojeně ředitel školy Miroslav Kři-

vánek.  lp

� Šikovní učni na soutěži v Kyjově.  Foto: Archiv školy

Putování s kostelní myší, jazz tal-

king v kryptě s douškem vína nebo 

odhalená tajemství historie nabídne 

návštěvníkům svatostánků ve Znojmě 

letošní celostátní Noc kostelů.

O  páteční noci 

23. května se od 18.00 

hodin otevřou zno-

jemské kostely veřej-

nosti. V 17.45 hodin ji 

přivolají zvony na věži 

kostela Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého 

Václava v Louce.

Na příchozí pak v každém čeká jiný 

program. Kostel v Louce slibuje pro-

hlídku od krypty po věž, historický vý-

klad s průvodcem, hudební intermezzo 

i jazz talking v kryptě a ve 20.00 hodin 

Koncert k roku české hudby.

Noční putování nejen 
s kostelní myší

Na  starém městě – u  sv. Kříže 

na  Dolní České, u  sv. Jana Křtitele 

na Masarykově náměstí, u sv. Mikuláše, 

ve Svatováclavské kapli na Mikulášském 

náměstí a u sv. Michala na Jezuitském 

náměstí – je připrave-

no Putování s kostelní 

myší tedy pět zastavení 

pro děti s poznávacími 

úkoly a odměnou. Děti 

navíc dostanou pout-

nický pas v kterémko-

li z kostelů. Otevřena 

bude i modlitebna Českobratrské círk-

ve evangelické (Rudoleckého 15), kde 

promítnou dokument o Bibli kralické 

a zazpívají děti ze ZUŠ z Dyjákovic. 

Brány duchovních staveb se zavřou až 

s úderem půlnoci. Celý program Noci 

kostelů  na www.nockostelu.cz.  lp
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Irena Pelechová (Krhovice)

Tomáš Pfeifer (Krhovice)

Daniela Olivová (M. Krumlov)

Daniel Baumgartner (M. Krumlov)

Michaela Vrbicová (Znojmo)

Marek Filip (Znojmo)  

Andrea Dohnalová (Znojmo)

Jan Krejčí (Znojmo) 

Nabízím masáže – sportovní, re-
kondiční a refl exní. Městské lázně 
Znojmo, tel. 605 154 160.

Koupím rod. dům ve  Znojmě 
a okolí. Stěhování. Tel.: 731 305 863.

Plavání ve Znojmě
Plavání v  Městských lázních, 

www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, 

tel.: 515  224  401. Vstupné: bazén 

35 Kč/hod, permanentka 300 Kč/10 

vstupů, sauna 85 Kč/2 hod., perma-

nentka 320  Kč/4 vstupy, solárium 

4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V KVĚTNU 

Pondělí 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–20.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 18.00–21.00

Sobota 10.00–18.00

Neděle 10.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou mě-

nit. Sledujte webové stránky lázní! 

Plavání v Přímě� cích
Po  celý rok mohou lidé využí-

vat plavání v bazénu se slanou vo-

dou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa 

Diviše Znojmo-Přímětice. Info na 

www.zsprim.cz. Vstupné na 1 hodinu: 

děti do věku mateřské školy ZDARMA, 

děti do věku základní školy 40 Kč, ostat-

ní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka 

na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota  09.00–12.00 

  15.00–20.00 

Neděle  09.00–12.00

&

&

&

Jak hlasovat, aby byl 

váš hlas platný

Volič po příchodu do volební míst-

nosti prokáže svou totožnost a stát-

ní občanství platným občanským 

průkazem nebo platným cestovním 

dokladem. Voliči, který není zapsán 

ve výpisu ze seznamu voličů pro volby 

do Evropského parlamentu, volební 

komise hlasování neumožní. To ne-

platí, pokud volič hlasuje na voličský 

průkaz nebo pokud předloží potvrzení 

o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vo-

ličů vedeného zastupitelským úřadem 

nebo potvrzení o vyškrtnutí ze sezna-

mu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu v souvislosti se změnou 

trvalého pobytu a prokáže své právo 

hlasovat ve volebním okrsku.

Volič, který se dostavil do volební 

místnosti s voličským průkazem, je 

povinen tento průkaz odevzdat okrs-

kové volební komisi. Voličský průkaz 

opravňuje k  hlasování ve  volbách 

do Evropského parlamentu v jakém-

koliv volebním okrsku na území Čes-

ké republiky.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu 

voličů pro volby do EP obdrží volič 

od okrskové volební komise prázd-

nou úřední obálku. V případě, že voliči 

nebyly dodány hlasovací lístky, došlo 

k jejich poškození nebo ztrátě, je možné 

požádat volební komisi o vydání nové 

kompletní sady hlasovacích lístků.

Úprava hlasovacích lístků

Po obdržení úřední obálky vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpra-

vě hlasovacích lístků. Voliči, který se 

do tohoto prostoru neodebral, nemů-

že volební komise umožnit hlasování. 

V prostoru pro úpravu hlasovacích 

lístků vloží volič do úřední obálky 

jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím 

lístku může přitom zakroužkováním 

pořadového čísla nejvýše u dvou kan-

didátů uvedených na témže hlasova-

cím lístku vyznačit, kterému z kan-

didátů dává přednost. Jiné úpravy 

hlasovacího lístku nemají na jeho po-

suzování vliv.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží volič úřed-

ní obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí do volební 

schránky. Každý volič hlasuje osobně, 

zastoupení není přípustné. V prosto-

ru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí 

být s voličem nikdo přítomen. Pouze 

s voličem, který nemůže sám upravit 

hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo 

nemůže číst nebo psát, může být v pro-

storu určeném pro úpravu hlasovacích 

lístků přítomen jiný volič a hlasovací 

lístek za něho v souladu s jeho poky-

ny upravit a vložit do úřední obálky 

a popřípadě i úřední obálku vhodit 

do volební schránky. 

Hlasování do  přenosné volební 

schránky

Volič může požádat ze závažných, 

zejména zdravotních, důvodů Měst-

ský úřad Znojmo a ve dnech voleb 

příslušnou okrskovou volební komisi 

o to, aby mohl hlasovat mimo voleb-

ní místnost, a  to pouze v územním 

obvodu volebního okrsku, pro který 

byla okrsková volební komise zřízena. 

V  takovém případě volební komise 

vyšle k voliči dva své členy s přenosnou 

volební schránkou. Požádat o hlaso-

vání do přenosné volební schránky je 

možné na tel. číslech: 515 216 524 nebo 

515 216 366.

Městský úřad Znojmo, 

odbor správní

Volby do Evropského parlamentu

Cyklovýlet pro 
rodiče s dětmi

Zájmové sdružení Cyklo Klub Ku-

čera Znojmo v souvislosti s 20. výročím 

zahájení činnosti připravuje v průběhu 

roku několik ojedinělých akcí. V nej-

bližším termínu 18. 5. je to cyklovýlet 

pro rodiče s dětmi Na kole  a na koni. 

Více info www.cykloklubkucera.cz  lp

DVĚ VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 
NA JINÉ ADRESE!

Na občany, kteří volí ve volebních 

obvodech č. 22 a 38 ve Znojmě, 

čeká při volbách do Evropského 

parlamentu změna.

Volební místnost č. 22 přesídlí ze 

Střední zemědělské školy do bu-

dovy MěÚ Znojmo, nám. Armády 

8, do tzv. Podnikatelského inku-

bátoru.

Volební místnost č. 38 v Popicích 

se z Vinárny u Sealsfi elda přesune 

do Rodného domu Ch. Sealsfi el-

da, Popice 59.

Neobvyklou aukci 

chystají ve  znojem-

ském Lesíku pořadatelé 

akce Vítáme prázdni-

ny s The Tap Tap, která 

v  předchozích letech 

přilákala do Hlubokých 

Mašůvek stovky lidí. 

Letos popr vé se 

vítání prázdninových 

měsíců s  oblíbenou 

skupinou The Tap Tap 

přesouvá do  Znojma. 

I tentokrát půjde o cha-

ritativní koncert, jehož 

výtěžek bude věnován, 

tak jako v předchozích 

ročnících, potřebným. 

Letošní novinkou bude 

aukce obrazu Vlčí máky v poli. Po-

řadatelskému Občanskému sdružení 

Konipaska ji věnovala autorka výtvar-

nice Ivana Kotýnková. Olej na plátně 

s motivy červených máků má hodnotu 

8 400 korun. Výtěžek z prodeje díla 

Chystá se aukce 
máků v Lesíku

� Vlčí máky Ivany Kotýnkové jdou do dražby.  Foto: Archiv ZL

bude věnován na charitativní účely. 

Dražba začne 14. 6. v 16.00 hodin za re-

staurací Diana. Akce Vítáme prázdniny 

s Th e Tap Tap je i tento rok pod zášti-

tou starosty města Znojma Vlastimila 

Gabrhela.  lp

Společným piknikem na  mostě 

přes řeku Dyji v Hardeggu oslavíme 

17. května 25. výročí od pádu želez-

né opony a 25 let přírody bez hranic. 

„Přijďte s námi strávit společné od-

poledne s hudbou, zábavou, dobrým 

jídlem a  pitím na  mostě přes řeku 

Dyji v Hardeggu,“ zve veřejnost David 

Grossmann z Národního parku Podyjí. 

Festivalový piknik začne v 15.00 hodin 

česko-rakouským programem pro děti 

a plavbou na pramicích po Dyji. Za-

končí jej ve 21.00 hodin pozorování 

netopýrů nad řekou Dyjí. Po setmění 

bude most osvětlen svíčkami. Více 

o akci na www.nppodyji.cz.  lp

Fes� val na mostě

Začal předprodej koncertů desátého 

ročníku Hudebního festivalu Znojmo. 

Letos v duchu barokní Francie. Jubilejní 

ročník od 9. do 27. července tradičně 

propojí ochutnávky nejlepších vín re-

gionálních vinařů s koncerty doplně-

nými o pestrý doprovodný program. 

Ten najdete na www.hudbaznojmo.cz. 

Předprodej: TIC Znojmo, Obroková 10, 

www.ticketpro.cz.  lp

Za hudbou a vínem
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Novinka: ADRENALINOVÉ 

PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,

(rezervace adrenalinové podzemí 

tel.: 608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen 

až červen Po–So 9.00–17.00, Ne 9.00–

17.00 (poslední prohlídka v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen 

až září Út–Ne 9.00–17.00.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Ne 9.00–12.30,13.00–17.00. 

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Předpokládaný 

termín otevření od června 2014.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Ne 9.00–11.30, 12.00–17.00. 

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

dumumenizn@volny.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: celoročně 

Út–So 9.00–11.30, 12.00–17.00.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen až říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN, 

tel.: 515 282 211, 604 891 875, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

31. května až 30. září Po–Ne 

9.00–17.00.

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum-motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až červen Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

květen až září Po–Ne 9.00–16.00, 

Jižní přístupová cesta Po–Čt, Ne 

9.00–21.00, Pá, So 9.00–23.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul., tel.: 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: květen 

až září Po–Čt 10.00–18.00, Pá–So 

10.00–20.00, Ne 10.00–15.00 včetně 

svátků. 

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, 

tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno: Odd. pro 

dospělé Út–Pá 8.30–18.30, Studovna, 

čítárna, internet Po 12.00–17.00, Út–

Pá 12.00–18.30. Knihovna rakouské 

literatury 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, 

Hudební odd. St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: studovna 

Po–Pá 12.30–18.30, knihovna 

Út–Pá 8.30–18.30. Nahlášení 

návštěvy a konkrétního požadavku 

je nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

13.–16. 5. KLUK Z PLAKÁTU

Divadlo Tramtarie Olomouc. Detektivní 

pohádka na motivy dnes již klasického 

večerníčku. Předplatné ZŠ1 – 5. titul 

12. 8.30 = D2; 10.15 = D4; 14.00 = D6 

Na tento termín zveme i rodiče s dětmi 

mimo předplatné! 13. 8.30 = D8; 10.15 

= D10, 14. 8.30 = D12; 10.15 = D14, 

15. 8.30 = D16; 10.15 = D18, 16. 8.30 = 

D20; 10.15 = D22.

20.–23. 5. BABU A PAPOUŠEK

Naivní divadlo Liberec. Místy 

hiphopový detektivní příběh. 

Předplatné ZŠ2 – 3. titul. 20. – 8.30 

= DA; 10.30 = DB, 21. – 8.30 = DC; 

10.30 = DD, 22. – 8.30 = DE; 10.30 = 

DF, 23. – 8.30 = DG; 10.30 = DH.

21. 5. MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY

DS Kašpar Praha – Divadlo 

v Celetné. Známý hrdina vyrazí 

na prázdniny do stanového tábora 

na břehu řeky Loiry. V hl. roli Matouš 

Ruml (cena Th álie  2012 pro herce 

do 33 let). A – 6 představení. 19.00.

24. 5. IX. ROČNÍK PŘEHLÍDKY 

ORIENTÁLNÍCH TANCŮ

Tradiční vystoupení kroužků 

orientálních tanců DDM Znojmo a jimi 

přizvaných tanečních hostů. Prodej 

vstupenek v DDM (Sokolská 8, Znojmo) 

a v divadle před představením. 14.00.

26. 5. NAŠE RADOST

Akademie tanečních a pohybových 

kroužků DDM Znojmo. Prodej 

vstupenek v DDM Znojmo. 17.00.

28. 5. MARYŠA

DS Rotunda Znojmo. Vesnické drama 

nešťastně provdané dívky ve skvělém 

podání znojemských divadelníků. 

C – 6.představení. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,

e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz 

 15.–21. 5. GODZILLA

Nejnovější pohled na známé 

monstrum staví Godzillu do trochu 

jiného světla. USA. 2D, 3D. 

15.–21. 5. HURÁ DO PRAVĚKU

Ernie, Max a Julia se díky hrátkám 

se strojem času octnou v pravěku 

a hnedle v hnízdě T-rexe! USA/Jižní 

Korea. DABING. 15. 16.30, 16.–17. 

17.00, 18.–21. 16.30.

15.–21. 5. STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ 

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

V domově důchodců pro něj chystají 

velkou narozeninovou oslavu, ale vitální 

stařík má docela jiné plány. Švédsko. 

15. 18.00, 16. 18.30, 17. 20.30, 18. 

18.00, 19. 20.00, 20. 18.00, 21. 20.00.

15. 5. SEDM SAMURAJŮ

Ve spolupráci s GPOA Znojmo v rámci 

výuky předmětu Filmová výchova 

představí kino legendární fi lm Akira 

Kurosawy o hrstce odvážných, kteří 

se postavili na stranu bezbranných 

obyvatel malé obce. Nejslavnější 

japonský fi lm. Japonsko. 20.30.

15.–21. 5. ŽIVOTNÍ ŠANCE

Skutečný příběh, který dal naději 

všem outsiderům. Anglie. 15. 18.30, 

16.–17. 20.00, 18.–21. 19.00.

DOKÚTERÝ

20. 5. CESTA DO ŠKOLY

Čtyři děti, čtyři osudy, jediný cíl – 

budoucnost. Francie/Čína/Jižní 

Afrika/Brazílie/Kolumbie. 17.30.

22. 5. SACRO GRA

První dokument, který získal ocenění 

Zlatý lev na MFF v Benátkách! USA. 

20.30.

22.–28. 5. KHUMBA

Zebří sameček Khumba byl už 

od narození terčem posměchů, protože 

se narodil napůl pruhovaný a napůl 

bílý. Jižní Afrika. DABING. 2D, 3D.

22.–28. 5. X-MEN: BUDOUCÍ 

MINULOST

Kompletní sestava X-Men bojuje 

ve válce o přežití svého druhu. USA. 

DABING. 2D, 3D.

22.–28. 5. BONY A KLID 2

Co dělá partička někdejších veksláků 

dnes? Svět kšeft ů s valutami 

a nedostupným západním zbožím je 

dávno pryč, ale způsobů, jak vydělat 

„rychlý prachy“, je pořád dost. ČR. 

22. 20.00, 23. 18.00, 21.30, 24. 20.00, 

21.30, 25. 18.00, 26.–28. 20.00.

23.–28. 5. VEJŠKA

Petr Kocourek (TOMÁŠ VOREL jr.) 

se podruhé hlásí na katedru grafi ky 

na UMPRUM, zatímco jeho kamarád 

Kolman (JIŘÍ MÁDL) fl áká studia 

na VŠE. ČR. 23. 20.00, 24. 19.30, 

25.–26. 20.30, 27.–28. 19.30.

25.–26. 5. VELKÉ TICHO

Vcházíme do jiného světa, Host, který 

jde po stopách historie mnišského 

řádu, má přístup pouze k muzeu 

De la Carriere. Německo/Francie/

Švýcarsko. 25.–26. 17.30.

29. 5. ATTILA MARCEL

Paula vychovávají dvě tety. Postarší 

aristokratky sní o tom, že se z něj 

stane klavírní virtuos. Jednoho 

dne ale Paul potká sousedku ze 

4. poschodí. Francie. 20.30.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda
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 NENECHTE SI UJÍT

� KINO
Je mu sto let, jdou po něm gangsteři a hledá ho policie

Stoletý stařík, který vylezl z okna 

a  zmizel je název fi lmu podle 

stejnojmenné skvělé knihy švéd-

ského spisovatele Jonase Jonas-

sona. Allanu Karlssonovi je 100 

let. V domově důchodců pro něj 

chystají velkou narozeninovou 

oslavu. Ale vitální stařík ještě ne-

chce zůstat v bačkorách v křesle. 

Má docela jiné plány. Poté, co vy-

leze z okna, se vydává na úžasný 

a  naprosto nepředvídatelný vý-

let. Shodou náhod se mu do ru-

kou dostane kufr plný peněz. Než se naděje, má v patách gang zločinců, 

sem tam se objeví nějaká mrtvola a mezi společníky, které na své cestě 

přibere do party, je i velmi neskladná slonice. S podobnými věcmi už má 

Allan bohaté zkušenosti. I když se nikdy nezajímal o politiku, byl nechtě-

ně hlavním aktérem mnoha důležitých událostí 20. století. Kino Svět 

dává fi lm od 15.–21. května. 85 % na ČSFD! Oblíbená kniha vyšla také 

na CD v přednesu Martina Stránského. lp

� PUTOVÁNÍ
Se sklenkou v ruce mezi sklepy

Po roce je tady opět další oblíbené celodenní putování po vinných skle-

pech s  ochutnávkou vín a  s  bohatým kulturním programem. Májové 

otevřené sklepy v Novém Šaldorfě si nenechte ujít v sobotu 17. května. 

Program na www.modre-sklepy.cz

29. 5.–4. 6. ZLOBA – KRÁLOVNA 

ČERNÉ MAGIE

Zloba (ANGELINA JOLIE) bývala 

nádhernou ženou s ryzím srdcem. 

Když se stala obětí zrady, její srdce 

začalo kamenět a touží po pomstě. 

USA. DABING. 2D, 3D.

29.–30. 5. SOUSEDI

Mohlo by se zdát, že unavení rodiče 

nemají proti rozjetým studentům 

sebemenší šanci, jenže i oni byli kdysi 

pařmeni. USA. 29. 20.00, 30. 20.30, 

31. 18.00.

VÝSTAVY

17. 3.–27. 2. 2015 

OLDŘICH MÍŠA – RYTÉ SKLO, 

GRAFIKA, OBRAZY

Minoritský klášter – retrospektivní 

výstava významného znojemského 

rodáka Oldřicha Míši.

11. 4.–1. 6. CÍSAŘSKÁ SILNICE 

Z VÍDNĚ DO PRAHY

Minoritský klášter – dvojjazyčná 

výstava. 

26. 4.–3. 6. CYKLISTICKÉ 

KURIOZITY

Dům umění – neformální výstava 

netradičních bicyklů a kuriozitami 

s názvy Žirafa, Pepíček, Spermie, 

Harley, Hola hop, Baletky a Otočené 

dvojkolo.

1. 5.–26. 7. POJĎME SI HRÁT

Dům umění – výstava hraček ze sbírek 

Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou.

2. 5.–30. 6. KYPERSKÉ KLÁŠTERY 

V PRŮBĚHU STALETÍM 

Galerie Agnes (Kollárova 13) – 

kláštery fotografoval Míla Křížek.

7. 5.–3. 7. SIMONA DUNGLOVÁ 

– DĚLÁNÍ/PŘÍLIŠ MNOHO A NE 

DOST  

Dům umění – výstava tvorby 

znojemské malířky.

KONCERTY

16. 5. JANA VÉBROVÁ

Dům Na Věčnosti – charizmatická 

písničkářka s kapelou.

DALŠÍ AKCE

15. 5. JAK MŮŽEME UTÉCT PŘED 

ZÁVISLOSTÍ

Klub zdraví – přednáší Eva 

Meiringerová. Městská knihovna 17.00.

29. 5. NOVOMĚSTSKO

Klub zdraví – výlet do malebné krajiny. 

Info: Jana Balíková tel.: 604 684 337.

V  objektech Jihomoravské-

ho muzea ve Znojmě je 23. května 

od 19.00 do 23.00 hodin připravena 

Muzejní noc s bohatým programem 

pro děti i dospělé. Vystoupí v něm 

také Znojemští ostrostřelci a turistic-

ký vláček bude na trase Dům umění 

– ulice Přemyslovců jezdit zdarma.

                      

Minoritský klášter, Přemyslovců 6

19.00–20.15 ZŠ nám. Republiky 

Hudební škola Yamaha

20.40–21.30 Základní umělecká 

škola Znojmo – hudební vystoupení

19.00–22.00 Katapult a Hravé pokusy

22.00 Ohňová show INFERNO 

– skupina historického šermu 

INNOMINATUS  

Nádvoří muzea, Přemyslovců 8

17.00–22.00 Country skupina 

PAROHÁČI

19.00–23.00 Ochutnávka vín – Vinné 

sklepy Lechovice Grilované speciality

Hrad, Hradní 10

19.00–20.00 ZŠ JUDr. Mareše –

CARMINA CLARA

19.00–22.00 Kdo si hraje nezlobí – 

hry, záložka

Muzejní noc volá malé 
i velké: Pojďme si hrát!

20.00–22.00 Strašidla v podzemí – 

studenti GPOA Znojmo 

20.30 Klarinetový soubor ZUŠ 

Znojmo pod vedením pana učitele 

Fojtíka

19.00–23.00 Ochutnávka vín – 

Vinné sklepy Lechovice

Předhradí

20.00–23.00 Pozorování Měsíce 

a květnové večerní oblohy se 

Znojemskou astronomickou 

společností

Dům umění, Masarykovo nám. 11

19.05 Vyhlášení 10. ročníku dětské 

výtvarné soutěže „Hračky našich 

babiček“

19.00–22.00 Hravé tvoření –  

větrníky, elá hop, tajemství uvnitř 

oříšku

19.00–22.00 Oživlý papír

19.00–23.00 Projížďka 

na tradičních i netradičních kolech

19.00–23.00 Kvíz

21.00–23.00 Kresba světlem – 

interaktivní videoinstalace, vlastní 

svítilnu s sebou!

19.00–23.00 Ochutnávka vín – 

Vinné sklepy Lechovice

V areálu DDM Znojmo se 17. květ-

na na Modelbraní 2014 sejdou po roce 

modeláři a široká veřejnost, jejíž zá-

jem je každoročně narůstající. Letošní 

8. ročník soutěže modelářů se oproti 

minulým ročníkům rozroste o kate-

gorie funkčních železničních mode-

lů. A po dvouleté odmlce si opět děti 

budou moci slepit svůj vlastní model.

Pořadatelé připravili také bohatý 

doprovodný program. Lidé si v něm 

najdou autogramiádu znojemských 

hokejistů a fotbalistů, ukázku modelů 

aut a tanků řízených rádiem, ukázku 

Slepte si na Modelbraní 
vlastní model

práce a techniky policie, strážníků, zá-

chranářů a hasičů. Děti si budou moci 

vystřelit z luku a využít četných atrakcí. 

A to zdaleka není vše! 

„Maminky si mohou se sklenkou 

vína v ruce slepit model auta a tatínci 

s cukrovou vatou poslechnout cimbál-

ku Dyjavánek,“ upřesnil s nadsázkou 

zástupce pořadatelů Jan Alexa z DDM 

Znojmo.

Novinkou určenou pře-

devším železničním mo-

delářům bude workshop 

předního českého mode-

láře Jana Houmra Vacka. 

Překvapením pro soutěžící 

pak bude podoba ceny, 

kterou mohou získat.  Pří-

jemnou atmosféru doplní 

cimbálová muzika a ochut-

návka vín. K občerstvení 

v podobě opékaného prase-

te přibude řecký gyros, při-

pravený řeckým kuchařem.

Soutěž pod záštitou místostarosty 

města Znojma Jana Groise pořádají 

DDM Znojmo, Klub plastikových mo-

delářů Znojmo a letošní nováček spo-

lečnost IGRA model.  lp

� Modelbraní se vždy těší velké pozornosti veřejnosti. 
 Foto: Archiv ZL
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Po Karolíniných sadech se roz-

běhly děti od  čtyř do  patnácti let, 

které se účastnily letošního již 8. roč-

níku Karolinka kap(ut)u. Netradiční 

přespolní běh po stoupajících serpen-

tinách má na svědomí učitelka tělo-

cviku Tamara Bulantová ze Základní 

školy Václavské náměstí. 

„Sportu, a  vůbec pohybu mezi 

mladými lidmi ubývá. Upravené pro-

středí Karolininých sadů vyloženě láká 

se jím proběhnout, a  tak mě v roce 

2006 napadlo uspořádat v nich běh 

do vrchu pro školou povinné děti,“ 

vysvětlila důvody, které ji před lety 

vedly k nastartování sportovní ak-

tivity s využitím krásného prostředí 

města. „Kdo vyjde, popřípadě vyběhne 

serpentiny Karoliných sadů, je větši-

nou zcela vyčerpaný nebo–li kaput. 

Odtud také vznikl název Karolinka 

kap(ut). V prvním ročníku se na start 

postavilo kolem šedesáti dětí, většinou 

ze zvědavosti. A pak už to šlo samo. 

Sport
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Karolinka kap(ut) srovná poprvé síly dě�  a dospělých

Větší a větší zájem, vstřícnost spon-

zorů a nadšení sportovci, z nichž ti 

nejmenší si občas na startu zapomněli 

sundat batůžky a do kopce vyběhli 

i se svačinkou na zádech. Nádherný 

zážitek! “ usmívá se Tamara Bulantová. 

Spousta práce, kterou odvedla, 

a stále odvádí, se vyplácí. Každoročně 

se na startu běhu do vrchu schází větší 

počet dětí z celého okresu. „Karolinka 

kap(ut) už patří mezi ofi ciální okresní 

přebory v netradičním přespolním 

běhu. Z deseti mateřských a základ-

ních škol znojemského okresu se letos 

zúčastnilo 237 běžkyň a běžců. Všem 

patří obdiv za zdolání krutého kopce 

a gratulace vítězům,“ doplnila tělo-

cvikářka. Jedním dechem přiznává, 

že bez vstřícnosti sponzorů by orga-

nizovat Karolinka kap(ut) bylo daleko 

těžší. Poděkování si tak zaslouží město 

Znojmo, VZP, ERA, KB, .A.S.A. EKO 

Znojmo, s.r.o., Karlova pekárna a Re-

staurace U Obří hlavy. 

Pro letošní rok má energická peda-

gožka přichystanou novinku. „Na nedě-

li 1. června chci pozvat všechny dospě-

láky, především pak ty, jejichž ratolesti 

se Karolinka kap(ut)u zúčastnily, aby si 

běh serpentinami také vyzkoušeli. Star 

je v 10.00 hodin. Podle vlastních sil si 

každý bude moci vyzkoušet různě dlou-

hé trasy rychlou chůzí nebo klasickým 

během. Proč si nesrovnat síly s těmi 

mladšími? Vždyť oni jsou kolikrát vzo-

rem pro nás dospělé,“ soudí Tamara 

Bulantová. Podrobnosti k chystané no-

vince najdete na www.facebook.com/

karolinka.kap.ut, kde jsou umístěny 

i fotografi e z běhu.  lp, PI

� Zvládnout serpentiny do vrchu chce pořádnou fyzičku.  Foto: TB

� Starosta Znojma blahopřeje nejlepším orientačním běžcům mistrovství republiky.

Běh KKK – Klub kamarádů 

Karolínčat aneb Co kdo 

zvládne!

neděle 1. 6. start v 10.00 hodin: 

parkoviště pod znojemskou 

přehradou, 

trasa – Karolininy sady

Na vědomost se dává,

že ve čtvrtek 22. května 2014 

od 17.00 do 18.00 hod. konati se bude

v přízemním sále Znojemské Besedy, 

Masarykovo nám. 22

K O N K U R Z
účinkujících do historického průvodu 

pro Znojemské vinobraní 2013.  

Přednost mají urostlí muži

od 18. roku výše. 

Zájemci si s sebou vezmou občanský průkaz.

Znojemská Beseda, pořadatel ZHV 2014

Nejlepší juniorští beachvolejbalis-

té z České republiky míří do Znojma. 

To bude o víkendu 17. a 18. května 

hostit závody Českého poháru. Dějiš-

těm budou beachové areály v Přímě-

ticích a Louce. 

Program turnaje

Pátek 16. května od 15.00 (Přímětice) 

případná kvalifi kace juniorů

Znojmo přivítá pohár
juniorských volejbalistů

Sobota 17. května od 9.00 (Přímětice, 

Louka) junioři – skupiny + čtvrtfi nále

Sobota 17. května od 15.00 (Přímětice) 

junioři – semifi nále a fi nále

Sobota 17. května od 15.00 (Louka) 

případná kvalifi kace juniorek

Neděle 18. května od 9.00 (Přímětice, 

Louka) juniorky – skupiny + čtvrtfi nále

Neděle 18. května od 15.00 (Přímětice) 

juniorky – semifi nále a fi nále eks

Centrum Znojma se stalo 8. květ-

na dějištěm zajímavé podívané. O ti-

tul mistrovství republiky si to zde 

rozdali na sprintových tratích orien-

tační běžci. Start byl v Horním parku, 

a běžce pak čekalo putování podle 

mapy uličkami starého Znojma.

„Trať byla velmi pěkná. Ze začátku 

se běželo hodně v hradebním pásu, 

různými průchody, pak už spíše měst-

skými ulicemi, kde to bylo rychlejší. 

Orientační běžci závodili
v zákou� ch Znojma

Ze začátku jsem udělal nějaké chybky, 

ale viděl jsem, že na to běžecky mám, 

tak jsem to napálil a povedlo se,“ smál 

se v cíli šťastný vítěz mužské kategorie 

Vojtěch Král.

Mezi ženami pak byla nejlepší Iveta 

Duchová. I té se ve Znojmě líbilo. „Byla 

to moc pěkná trať jak běžecky, tak mapo-

vě. A mně to v obou směrech vyšlo, takže 

jsem velmi spokojená,“ řekla vítězka zno-

jemského mistrovství republiky.  eks


