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Uvítá vás jiný Znojemský advent
Blíží se konec roku 2017 a s ním
Znojemský advent. Lidé na něm očekávají vánoční trhy, vůni horkého
svařáku, ale i novinky. Letos se jim
jich dostane vrchovatě.
Tou nejvíce viditelnou je návrat
Znojemského adventu na prostornější Masarykovo náměstí, odkud bude
3. prosince rozsvěcením vánočního
stromu slavnostně zahájen. Lidé na náměstí najdou vánoční trh, dřevěný betlém, oblíbenou zvoničku a také pódium,
na kterém se během prosincových dní
vystřídají desítky účinkujících. Druhou
hodně velkou, a to doslova, novinkou
bude venkovní kluziště (viz článek níže)
po celé ploše Horního náměstí. I zde je
připravena novota, vánoční strom číslo
dvě. „Horní náměstí ozdobí stříbrný
smrk od pana Hanzala z Přímětic i dva
velcí světelní andělé. Doplní tak dvanáctimetrovou jedli na Masarykově náměstí, kterou daroval městu pan Františák
z Bezkova,“ uvádí František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy. Obrokovou
ulici, spojnici mezi oběma náměstími,
již krášlí vánoční stromky s výzdobou
dětí z mateřských a základních škol.
A místo změnila i ohrada se zvířátky. Najdete ji na Mikulášském náměstí.
Tradiční Mikuláše a čerty si děti i dospělí užijí dvakrát. Ti menší se mohou
5. prosince těšit na Pekelnou sešlost
a Andělské nebe s Mikulášem a o deset
dní později dorazí do centra Znojma
ďábelští rakouští čerti Perchtenlauf.
A novinka je připravena i na poslední
den roku 2017! 
lp

Dějiny Znojma
v nové knize
Město podpoří vydání nové publikace o Znojmě s názvem Dějiny
Znojma.
Na sedmi stech dvaceti stranách
popíše kolektiv autorů průřez historií
Znojemska, a to od pravěkého osídlení až po novodobé dějiny a události.
„Kniha vyjde v edici Dějiny moravských měst a představí bohatou a zajímavou historii našeho města i velké
množství kulturního dědictví, které
stojí za to vidět,“ uvedl místostarosta Jan Grois. Pro Nakladatelství Lidové noviny již zastupitelé schválili
360 000 korun. Kniha vznikne v průběhu tří let, a proto bude částka rozdělena na tři části. V letech 2018–2020 se
tak město zavázalo do svého rozpočtu zařadit vždy 120 000 korun, které
poputují na honoráře autorů knihy.
Předpokládaný termín vydání knihy
je rok 2021 a ke koupi bude přibližně
za 700 korun. 
pm

Oblekovičtí mohou
pojmenovat ulice

 Tuhle veselou trojici najdete 5. prosince na Adventu očima dětí. 

Foto: Archiv ZL

Na náměstí vyroste venkovní kluziště
Znojmo představí lidem horkou
novinku letošního adventu – největší
umělé kluziště v republice. Je moderní, umělé a ekologické.
„Žádné jiné město v České republice nemá tak velké umělé kluziště, jaké

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
LISTOPAD 2017

budeme mít ve Znojmě,“ říká starosta Vlastimil Gabrhel a objasňuje jeho
nákup: „Téměř před dvěma lety nám
definitivně dosloužila technologie venkovního kluziště. V úvahu přicházela
možnost koupit k našemu kluzišti no-

vou, anebo se poohlédnout po moderních ekologických technologiích, které
nabízejí umělé povrchy. Po vyhodnocení všech pro a proti jsme se rozhodli
pro smart řešení a být v této oblasti
průkopníkem.“  Pokračování na str. 2.

Občané Oblekovic mohou už
od září ovlivnit pojmenování ulic.
Termín pro podání návrhů byl prodloužen do 5. prosince 2017.
Oblekovičtí začali zasílat návrhy
pro názvy svých ulic již v říjnu. Jejich
aktuální přehled je průběžně aktualizován a zveřejňován na webu města
v sekci Praktických odkazů.
Na stejném místě jsou dostupné
i veškeré informace k procesu pojmenování ulic, které s sebou do budoucna
ponese i nutnost výměny občanského průkazu. Názvy ulic lze navrhovat
dle vlastní libosti, musí být v souladu
s uličním názvoslovím. Schválení finálních návrhů na pojmenování ulic
v Oblekovicích je plánováno na rok
2018. 
zp
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PARKOVACÍ KARTY
PRO ROK 2018
Výdej parkovacích karet pro parkování na parkovištích městské
památkové rezervace (MPR) bude
zahájen 1. prosince 2017. Občané
s trvalým bydlištěm v MPR zaplatí
za parkovací kartu za jedno vozidlo
měsíčně 50 korun (za každé další
1 000 korun). Nově mohou parkovací kartu získat i vlastníci nemovitostí
v MPR, kteří zaplatí za jedno vozidlo
měsíčně 500 korun (za každé další
1 000 korun). Se zdražením musí
ale počítat podnikatelé se sídlem
firmy nebo provozovnou v MPR.
Za parkovací kartu zaplatí měsíčně
1 000 korun, stejnou částku zaplatí
i za každou další. Žádost o parkovací
kartu se podává na Městském úřadě
(ulice Obroková 10), odbor investic
a technických služeb, u paní Holíkové (2. NP, dveře č. 106).
MĚSTO OPRAVÍ ALTÁN V PARKU
Město Znojmo získalo od soukromého vlastníka bezúplatným převodem chátrající altán ve Středním
parku. Zároveň odkupuje pozemek
pod altánem a kousek před ním
za cenu obvyklou dle znaleckého
posudku. Altán hodlá město opravit.
Část prostředků na opravu bude
hrazena z Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón.
ROZSVĚCENÍ STROMU
A MIKULÁŠ ZAVŘOU ULICE
Řidiči musí po dva dny na začátku
prosince počítat s úplnou uzavírkou
ulice Velká Mikulášská, Masarykova
náměstí a ulice Zámečnická z důvodu rozsvěcení vánočního stromu
na zahájení Znojemského adventu,
konkrétně 3. prosince od 16.00
do 21.00, a na mikulášské akci
5. prosince od 15.00 do 21.00 hodin.
Objízdná trasa není stanovena.
MĚSTSKÝ PIVOVAR
PŘEDSTAVIL RARITU
Znojemský městský pivovar uvařil
svrchně kvašené pivo se silnou
ovocnou charakteristikou. Podařilo
se to i díky speciálnímu chmelu,
jehož aroma připomíná Sauvignon
blanc. Pivo pojmenované Sauvin
11 % je pivovarskou i potravinářskou raritou. Jejímu vzniku předcházela úzká spolupráce Znojemského
městského pivovaru se šlechtitelskou stanicí Ampelos a Výzkumným
ústavem pivovarským. Nemalý podíl
v procesu a letité zkušenosti přinesl
sládek Znojemského pivovaru Karel
Čaněk a s technologickým poradenstvím se zapojila i společnost Czech
Brewmasters.

Na náměstí vyroste venkovní
kluziště. Bruslit se bude zdarma
Pokračování ze str. 1
Neděle 3. prosince bude ve Znojmě
nejen ve znamení tradičního rozsvěcování vánočního stromu. Na Horním
náměstí bude v 10.00 hodin slavnostně
otevřeno nové venkovní kluziště, jehož
křest proběhne v 16.00 hod.
Po téměř dvou zimách, kdy se
ve Znojmě bruslilo jen na zimním
stadionu nebo na zamrzlém rybníku,
dostávají lidé opět možnost venkovního bruslení, po kterém tolik volali. Umístění kluziště do centra města
není náhoda. „S novým kluzištěm jsme
chtěli pojmout advent jinak, aby získal
nový nádech,“ vysvětluje místostarosta
Jan Grois.
„Bruslení na umělém povrchu bude
v první chvíli možná nezvyklé, ale rozhodně ne horší než na ledu. Rozdíl
bruslař prakticky nepozná. Velmi důležité je ale mít dobře nabroušené brusle,
i proto bude možnost nechat si v předem daných hodinách brusle nabrousit
přímo na Horním náměstí,“ dodává
Grois. Děti jistě ocení i fakt, že pády
na plochu méně bolí a plocha nestudí.
Na plochu kluziště bude možné vstupovat pouze na bruslích nebo v návlecích,
nikoliv v klasické obuvi. Bruslí se stejným způsobem a se stejným vybavením

 Umělý povrch kluziště si vyzkoušel místostarosta Jan Grois s těmi nejpovolanějšími – malými hokejisty. 
Foto: Archiv ZL

jako na ledu. Prvních asi dvacet vteřin
je třeba si zahřát nůž bruslí a následně
začne plocha optimálně klouzat.
Výhodou kluziště je neomezená
bruslařská sezóna, minimální údržba
a dlouhá životnost (až dvanáct let).
Město koupilo kluziště o velikosti
30 x 15 metrů za vysoutěženou cenu
tři miliony korun. Kluziště má nulovou spotřebu elektrické energie a vody.
Provoz klasického chlazeného ven-

kovního kluziště o velikosti plochy,
jakou bude mít Znojmo, může provozovatele stát mezi 300–500 000 korunami za měsíc, k tomu je potřeba
přičíst pořizovací cenu. Návratnost
plochy (úsporou na provozu) je tedy
při pouhých čtyřech měsících provozu
za méně než dva roky.
Kluziště bude od 3. prosince v provozu denně od 10.00 do 20.00 hodin.
Vstup je zdarma. 
zp

Obchvat u nemocnice brzy zprovozněn
Část obchvatu na křižovatce u nemocnice se blíží do finále.
Od 10. prosince zde bude zprovozněn most, přes který se bude nově
jezdit ze Znojma do Únanova.
Některé stavební objekty na aktuálně stavěné trase obchvatu od kasárenské po únanovskou křižovatku stavaři pomalu zazimovávají. „S pracemi
na mostech u silnice na Prahu, přes
potok Leska a u židovského hřbitova
jsme pro letošní rok prakticky hotoví,
dané objekty zazimujeme a vrátíme
se k nim zhruba na konci února. Pracuje se na přeložce vodovodu u hlavSANITKY POJEDOU PŘES LESÍK
Upozorňujeme návštěvníky Městského lesíka, že v souvislosti se stavbou
obchvatu budou lesíkem projíždět
sanitky a jiná vozidla složek Integrovaného záchranného systému.
Důvodem je zabezpečení co nejrychlejšího zásahu záchranných složek
i jejich bezpečného průjezdu k nemocnici. Povolení vjezdu platí pouze
pro průjezd záchranných složek.

 Uzavírka Únanovské ulice potrvá do avizovaného 9. prosince a 10. prosince by se už měli
po novém mostě a nové silnici na Únanov projet první řidiči. 
Foto: zp

ního tahu na Prahu, pokračujeme
s navážkou násypů u Přímětické ulice
a nejvíce práce máme nyní na mostu
u nemocnice, kde se v těchto dnech
pokládá litý asfalt a živičné vrstvy. Jedná se vlastně o poslední fázi prací před
tím, než se most zpřístupní dopravě,“
vysvětluje za stavbaře Roman Daniel
ze společnosti Silnice Group. Dopravní

komplikace v zatáčce k nemocnici by
měly v následujících týdnech zcela
pominout, znovu se vrátí obousměrný
provoz. Přesto musí být řidiči ostražití,
neboť přece jen projíždějí stavbou.
„Je dobře, že vše pokračuje tak, jak
má,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel, který stavbu obchvatu bedlivě
sleduje. 
zp
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Znojmáci dostanou sportovní halu
Vedení města Znojma vyřešilo letitý problém s nedostatkem krytých
sportovišť ve městě. Kupuje sportovní
halu u zimního stadionu.
„Druhou sportovní halu potřebujeme jako sůl. Proto jsme se rozhodli využít nabídky znojemského podnikatele
Jaroslava Vlasáka na odkup moderní
sportovní haly, která je navíc stavebně propojena se zimním stadionem
ve vlastnictví města,“ řekl místostarosta Jan Grois, který má sport a kulturu
v gesci.
Nedostatek krytých sportovišť eviduje Znojmo dlouhodobě. Do této chvíle
fungovala pro čtyřiatřicet tisíc obyvatel
jediná krytá sportovní hala. Ve městě
přitom existuje dvaatřicet sportovních
organizací a klubů s členskou základnou
2 875 členů do 18 let věku, které potřebují každý den prostory pro trénink. Poža-

davek na novou sportovní halu se navíc
opakovaně objevoval na předních místech veřejné ankety občanů na Fórech
Zdravého města. Nákup druhé sportovní
haly tak přivítal předseda komise pro
sport a zástupce oddílu florbalu Bedřich
Daberger i Josef Šoba za oddíl atletiky
TJ Znojmo.
Sportovní hala disponuje velkou
tělocvičnou s několika šatnami, spinningovou tělocvičnou, dvěma squashovými kurty, prostorem pro rehabilitaci
se saunami, malým bazénem a plně
vybavenou restaurací, kterou plánuje město pronajmout. Areál má navíc
vlastní soustavu fotovoltaických panelů, které plně pokrývají energetickou
potřebu haly.

Za plně vybavenou a okamžitě
funkční halu zaplatí město zvýhodněnou
cenu 37,5 milionu korun, které navíc
uhradí do roku 2020 ve čtyřech splátkách. Tu první, ve výši 15 milionů korun,
již zastupitelé schválili. „Ve srovnání se
znaleckým posudkem se nám podařilo
vyjednat cenu sníženou o 10,5 milionu
korun. Kdybychom stavěli novou halu,
potřebovali bychom na její výstavbu
minimálně o 25 milionů navíc a trvalo
by to dalších pět let. Takto dostali občané
Znojma hezký dárek k Vánocům,“ řekl
starosta Vlastimil Gabrhel.
Mezi vánočními svátky chystá město den otevřených dveří sportoviště.
Provoz by měl začít fungovat od ledna 2018. K nákupu sportovní haly se
vyjádřil opoziční zastupitel Karel Fiala.
Jeho názor přineseme v prosincovém
vydání LISTŮ. 
zp
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STALO SE
ZEMŘEL STAROSTA JAN HART
Ve věku 78 let zemřel 25. října
2017 první polistopadový starosta
Znojma Jan Hart. V čele města stál
v letech 1990 až 1994. Právě s Janem
Hartem začala nová éra Znojma.
Starosta města Vlastimil Gabrhel vyjádřil rodině a příbuzným upřímnou
soustrast. Připomněl, že po Pavlu
Balíkovi odešla v krátké době další
významná osobnost Znojma.
KALENDÁŘE ZNOJMA V PRODEJI
Kalendáře města Znojma na rok
2018 jsou v prodeji. Stolní zachycuje
Znojmo okem fotografa netradičně
v detailech, které mnozí nevnímají.
Nástěnný představuje národní kulturní památku – Loucký klášter –,
kdy každou z fotografií lze poslat
jako pohlednici. Oba kalendáře
(stolní za 39, nástěnný za 59 korun)
jsou k dostání v Turistickém informačním centru na Obrokové ulici.
DALŠÍ OKNA PRO LOUKU
Loucký klášter má dalších šestatřicet
nových oken. Město do jejich výměny letos investovalo 2 500 000 korun, přičemž 700 000 korun z této
částky pokryla dotace Ministerstva
kultury. Okna jsou ručně vyrobená
z masivního modřínu a kopírují
vzhled původních historických
oken. V příštím roce, v závislosti
na finančních prostředcích, chce
město ve výměně oken pokračovat.
PŘIPOMNĚLI 17. LISTOPAD
Události 17. listopadu roku 1989
i roku 1939 si u památníku v Horním parku připomněli představitelé města Znojma, různých spolků
a sdružení. Starosta města Vlastimil Gabrhel připomněl zavření
vysokých škol v roce 1939 i úlohu
studentů v listopadu 1989.
SETKÁNÍ ZNOJEMSKÝCH
RODÁKŮ NA RADNICI
Obřadní síň města Znojma navštívili
znojemští rodáci – Eva Adámková,
Otmar Benda, Jitka Brdová, František
Dvořák, Oldřich Goldhammer, Věra
Hostýnková, Josef Kelbler, Anna
Klímová, Elenka Langerová, Jarmila
Nemčoková a Alenka Pironová.
Letos dovršili nebo dovrší 80 let.
Slavnostně je přivítal místostarosta
Znojma Jan Blaha. Uvedl, že na těchto setkáních si vždy uvědomíme,
jak je dobře na světě a mezi lidmi
v rodném městě. Jménem svým
i jménem vedení radnice jim popřál
do dalších let pevné zdraví a spokojenost. Každý z rodáků se podepsal
do pamětní knihy a pozvedl sklenici
k přípitku. Znojemské rodáky zvou
zástupci města každý rok.

4
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
ve čtvrtek 21. prosince, uzávěrka
je 11. prosince.
STAVBA PRŮTAHŮ
UZAVŘE SILNICE
Při stavbě průtahů obcemi musí
řidiči počítat s omezením. V obci
Suchohrdly je stanovena úplná
uzavírka od 27. 11. do 24. 12. 2017.
V Příměticích je úplná uzavírka
od 27. 11. do 24. 12. 2017 a také
od 25. 12. 2017 do 8. 1. 2018, částečná uzavírka je zde od 27. 11.
do 24. 12. 2017. V Kuchařovicích
je od 27. 11. do 17. 12. 2017 stanovena úplná uzavírka pro tranzitní
dopravu, pro ostatní dopravu je
pak částečná.
ZA ODPAD STEJNÁ PLATBA
Každoročně vybírané místní poplatky za odstraňování komunálních odpadů budou i v roce 2018
ve výši 400 korun na osobu. Stejnou částku platí občané Znojma
již od roku 2014. Poplatek bude
splatný k 30. červnu 2018 a uhradit
ho lze několika způsoby, například
na pokladně Městského úřadu
Znojmo na Obrokové ulici.
NUTNOST ODSTRANĚNÍ DŘEVIN
Společnost E.ON upozorňuje
na nutnost ořezu dřevin či jejich odstranění v případě, že porosty ohrožují bezpečný provoz elektrického
zařízení. Jde o povinnost vlastníků či
uživatelů pozemků danou energetickým zákonem. Odstranění dřevin
je nutné provést podle předpisů tak,
aby byla dodržena maximální výška
porostu. Vhodné je dbát na dobu
provedení zásahu.
INFORMAČNÍ KRIZOVÁ LINKA
PRO OBČANY
Ke zlepšení informovanosti občanů
Jihomoravského kraje při krizových
situacích a mimořádných událostech většího rozsahu bude sloužit
Informační krizová linka Jihomoravského kraje. Jde o bezplatné
telefonní číslo 800 129 921, které je
v době klidu obsluhováno automatem. V případě, že nastane krizový
stav, rozhodne o aktivaci této linky
hejtman. Operátoři pak budou připraveni zodpovídat dotazy občanů
související s řešením nastalé situace.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné
zapůjčit si kostým na maškarní,
karneval či jinou zábavu. O kostýmy se stará Anna Novotná, se kterou je třeba se předem na zápůjčce domluvit, na tel.: 721 505 910.

Dolnorakouská zemská výstava zajímá i kraj
Města Znojmo a Retz možná našla dalšího podporovatele myšlenky
pořádání společné přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavy v roce
2021, o kterou usilují.
Potvrzuje to zájem a návštěva radního pro kulturu Jihomoravského kraje
Tomáše Soukala v dějišti letošní Dolnorakouské zemské výstavy v Pöggstallu.
„Rád jsem přijal pozvání obou
měst Znojma a Retzu do Pöggstallu,
kde každý může na vlastní oči vidět,
co vlastně taková Dolnorakouská zemská výstava je a co obnáší. Jde vlastně
o podporu regionálního rozvoje a cestovního ruchu, který je pro region Retzer Landu a Znojemska určitě žádoucí.
Jelikož jsem tuto návštěvu absolvoval
jako zástupce Jihomoravského kraje, budu pana hejtmana i své kolegy
o všem informovat. Určitě jde o myšlenku, která by si zasloužila podporu,“
komentuje návštěvu Pöggstallu Tomáš
Soukal.
Krajského radního Tomáše Soukala
doprovázela radní města Znojma Ludmila Šikyřová a další významní hosté.

 Na fotografii (zleva doprava, použité zkratky: JMK = Jihomoravský kraj, NÖ = Dolní Rakousko): Stanislava Slavíková (JMK), Katka Krejčová (NÖ), radní Znojma Ludmila Šikýřová,
zastupitel NÖ Karl Moser, Kurt Farasin (NÖ), radní JMK Tomáš Soukal, starostka Pöggstallu
Margit Strasshofer, okresní hejtman Stefan Grusch, starosta Retzu Helmut Koch, Honorární
konzul Georg Stöger, tisková mluvčí Znojma Zuzana Pastrňáková.
Foto: Archiv ZL

V návaznosti na setkání v Pöggstallu je
v jednání setkání obou hejtmanů – jihomoravského Bohumila Šimka a dolnorakouské hejtmanky Johanny Mikl-

-Leitnerové. Plánované setkání by se
mělo konat nejen k tématu spolupráce
Znojma a Retzu při ucházení se o Dolnorakouskou zemskou výstavu. 
zp

Podpořte vznik nového kulturního prostoru
Znojemská kultura stojí před
velkou v ýz vou! Spolek Umění
do Znojma (dále jen Spolek) začíná
budovat nový kulturní prostor – GaP
čili Galerie a Prostor. Vznikne na nároží Kollárovy ulice. Velkou pomoc
získal od města Znojma.
„Touha založit ve Znojmě galerii současného umění a prostor pro
vzdělávání veřejnosti v oblasti kultury
existuje už spoustu let. Nyní je tento
sen na dosah,“ řekla Andrea Krejčí ze
spolku Umění do Znojma.
Město poskytne Spolku k vybudování kulturního prostoru dlouhodobý
pronájem v domě na rohu Kollárovy
ulice a výrazně se bude podílet na potřebných opravách. Celkové náklady
na rekonstrukci prostor – od oken přes

podlahy, omítky, toalety, profesionální
galerijní osvětlení, po vybavení ateliéru – tedy budou především ve finanční
režii města, které tak zhodnotí svůj
majetek, aby ho mohl předat k užívání
široké veřejnosti.
Otevření GaP je plánováno na květen 2018. Prostor je určen na výstavy,
tvůrčí dílny pro děti i dospělé, komentované prohlídky, hudební i divadelní
projekty i přednášky. Kromě dvou výstavních místností v něm bude například ateliér i kavárna.
Spolek nyní hledá finanční prostředky na vybavení. Peníze hodlá získat formou komunitního financování.
„Říká se tomu crowdfunding. Na webu
hithit.cz lidé sami po menších částkách
podporují projekt, který je jim blíz-

 Tým Umění do Znojma ve vchodu Galerie a Prostor. 

Foto: Archiv UDZ

ký. Každý projekt má na shromáždění
požadované částky 45 dní. Pokud se
mu to nepodaří, nedostane ani korunu. Náš spolek Umění do Znojma
na www.hithit.cz/gap žádá 200 000 korun. Pokud vybereme minimálně tuto
částku, kampaň bude úspěšná. Vybereme-li méně, kampaň se nepovedla
a všechny vámi vložené peníze vám
budou do poslední koruny vráceny.
A to by byla škoda. My vás potřebujeme!“ říká směrem ke kulturní veřejnosti Andrea Krejčí.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
S OCHUTNÁVKOU
„Podívat se na současný stav před
rekonstrukcí můžete v den zahájení
Znojemského adventu, tedy v neděli
3. prosince, kdy je od 16.00 hodin připraven na Kollárově 27 Den otevřených
dveří v GaP. Čeká vás nejen prohlídka,
ale i sváteční svařák nebo domácí vánoční cukroví,“ zve Andrea Krejčí a dodává:
„Věříme, že díky podpoře všech znojemských patriotů, kterým není kulturní
život v jejich městě lhostejný, se nám
podaří projekt zafinancovat.“ 
ak, lp
Do 29. prosince běží na webu
hithit.cz/gap kampaň,
kde můžete přispět,
získat odměnu a stát se
součástí vzniku
kulturního projektu GaP.
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Kolumbus našel nabídky za vás

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

PRÁCE V ČESKU
BMTI ČR spol.s.r.o.
hledá
DĚLNÍKA – třísměnný provoz
Nástup možný ihned nebo dle
dohody!
Požadavky: základní vzdělání,
popřípadě vyučení, zodpovědný
přístup k práci, výhodou je průkaz
VZV.
Nabízíme: 22.000–25.000 Kč, práci
na plný úvazek ve stabilní firmě,
5 týdnu dovolené, stravenky
v hodnotě 105 Kč.
Kontaktní osoba: Magda Janoušková,
magda.janouskova@bauholding.com,
tel.: +420 515 282 039.

PRÁCE V RAKOUSKU
Hledáme muže na STŘÍHÁNÍ
VINOHRADŮ do Rakouska.
Znalost techniky stříhání není nutná.
Zájemci volejte na kontakt:
Markus Schwabl
Tel: 0043 664 7837333

Strážce národního parku
Nationalpark-Ranger
Nationalpark Thayatal
office@np-thayatal.at
+43/2949/7005-0
Možnost absolvovat kurz a praxi v NP
Thayatal.
Projektový asistent
Projektmitarbeiter
Nationalpark Thayatal
Merkersdorf/Hardegg
office@np-thayatal.at
+43/2949/7005 Dir. Christian Übl, BSc
Znalosti a zkušenosti v oboru ochrany
přírody, s dotačními projekty, VŠ,
velmi dobrá AJ, ŘP B (přeshraniční
spolupráce v oblasti biodiverzita
a ochrana divokých koček).
Mzda od 2.200 EUR/měs. btto.
Referent prodeje náhradních dílů
Sachbearbeiter
Austro Diesel GmbH
Schwechat
herta.rohrer@austrodiesel.at,
janos.gyoeri@austrodiesel.at
+43 664/824 7746 Ing. Györi

Znalost jazyků – slovenština, čeština,
maďarština, angličtina, technické
chápání.
Mzda od 1.800 EUR/měs. btto – plný
úvazek, příplatky možné.
Zahradník/ce
Gartenarbeier/In
Gartenbau Franz Matthias Eder e.U.
Unterretzbach
office@gartenbau-eder.at
+43 / 2942 / 2555 Andrea Eder
NJ, ŘP B a vlastní auto.
Mzda od 1.350 EUR/měs. btto
Pomocný dělník v kamenolomu
Hilfsarbeiter im Steinbruch
Weingartner GmbH
Reinprechtspölla
office@weingartner.at
+43/664/1657864 Fr. Kölbl
NJ, ŘP a vlastní auto k dojezdu
na pracoviště v Harmannsdorf.
Sezónní práce na plný úvazek (únor–
prosinec).

Pokrývač
Dachdecker
Zwang Ges.m.b.H.
Bockfließ
buero@zwang.at
+43 / 2288 / 2293 Adelheid Zwang
Vyučení a praxe, ŘP B, ŘP C nebo
jeřáb výhodou, NJ.
Plný úvazek, mzda dle KS 2.150 EUR/
měs. brutto.
Úklidová síla
Raumpfleger
WISAG Gebäudereinigung GmbH
Horn
+43/664/847 0183 Fr. Camelia Tupita
Přivýdělek Po–So 8.00–9.30 hod., NJ,
vlastní auto výhodou.
Maler und Anstreicher
Malíř/natěrač
Silberbauer Klaus
Eggenburg
+43/664/4007 207 Klaus Silberbauer
Vyučení a praxe v oboru,
spolehlivost, ŘP B.

POMONA Těšetice a.s.
přijme

PRACOVNÍK/CE V SADECH A VINICI

na sklizeň ovoce, třídění ovoce a manipulaci s výrobky,
řez ovocných stromů a révy, ostatní práce v zemědělské výrobě.
Očekáváme: vzdělání zemědělského směru a praxe v zemědělství výhodou,
samostatnost, pečlivost.

TRAKTORISTA/KA V SADECH A VINICI

www.iwebs.cz

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

515 555 155

INTERNET
PODZIMNÍ AKCE

12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

125

Kč/měs.
VČ. DPH

k obsluze zemědělské techniky, manipulaci s ovocem a výrobky,
k řezu ovocných stromů.
Očekáváme: ŘP skupiny T podmínkou, ŘP skupiny C výhodou,
praxe v řízení a opravách zeměd. techniky výhodou, samostatnost, pečlivost.
Nabízíme: pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování a na penzijní pojištění,
odpovídající mzdu, PPP.
Zájemci mohou poslat své žádosti a profesní životopis
na e-mail: buckova@pomona.cz, popřípadě tel.: 602 371 428.

Pozor na spekulativní výkupy pozemků
V posledních letech se na jižní
Moravě vyskytlo několik osob, které
pod vlastním jménem či pod hlavičkou obchodní společnosti oslovují soukromé vlastníky pozemků nacházejících se pod silnicemi
II. a III. třídy.
Nabízí odkoupení těchto pozemků, a to zpravidla za ceny nižší než by
činily ceny dle znaleckého posudku.
Subjekty nabízející tento odkup
mohou získat pozemky pod komunikacemi za výhodnou cenu, aby je
následně mohly se ziskem nabízet

k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji. Ten proto vlastníkům
pozemků radí, aby se v případě zájmu
o odprodej obrátili na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského
kraje.
Vlastníkem silnic II. a III. třídy je
ze zákona Jihomoravský kraj. Pozemky,
na kterých se tyto komunikace často
nacházejí, vlastní soukromé osoby. Tato
situace vznikla v důsledku v minulosti
neprovedeného majetkoprávního vypořádání. Více informací najdete na webu
www.kr-jihomoravsky.cz. 
pm
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Voličské průkazy pro volbu prezidenta ČR
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018
se uskuteční volba prezidenta České
republiky. Pokud jeden z kandidátů
nezíská nadpoloviční většinu platných hlasů v prvním kole, proběhne
druhé kolo volby 26. a 27. ledna 2018.
Do druhého kola pak postoupí dva
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.
Již nyní je možné požádat
o voličský průkaz
Pokud volič s předstihem ví, že
se ve dnech voleb nebude nacházet
v místě bydliště, kde je přihlášen k trvalému pobytu, může požádat příslušný obecní úřad o vydání voličského
průkazu. Voličský průkaz opravňuje
voliče volit ve dnech voleb v jakékoliv
volební místnosti v České republice nebo na zastupitelském úřadě ČR
v zahraničí.
Voličský průkaz vydává obecní
úřad obce, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu a kde je zapsán v seznamu voličů. Volič, který je zapsán v tzv.
zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, požádá
v případě potřeby o vydání voličského
průkazu příslušný zastupitelský úřad.

Vo l i č i s t r v a l ý m p o b y t e m
ve Znojmě mohou požádat o voličský
průkaz na oddělení evidence obyvatel
Městského úřadu ve Znojmě, v budově
na ulici Pražská 59.
Žádost je možné podat
několika způsoby
■ Podáním žádosti v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené na adresu:
Městský úřad Znojmo, odbor správní, evidence obyvatel, nám. Armády
1213/8, 669 02 Znojmo. Na obálku
uveďte text „Voličský průkaz“.
■P
 odáním žádosti v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky voliče do datové
schránky Městského úřadu Znojmo:
ns4a987.
Žádosti učiněné shora uvedenými
způsoby musí být doručeny úřadu
nejpozději 7 dnů před dnem volby,
tj. do 5. ledna 2018 do 16.00 hodin,
a to pro první kolo volby. Žádost pro
případné druhé kolo volby prezidenta musí být úřadu doručena nejpozději 19. ledna 2018 do 16.00 hodin.

■ Osobním podáním na přepážkách
evidence obyvatel Městského úřadu
Znojmo, Pražská 59 (v budově Policie ČR), a to nejpozději do 10. ledna
2018 do 16.00 hodin. Pro případné
druhé kolo volby lze o voličský průkaz požádat nejpozději 24. ledna
2018 do 16.00 hodin.
Žádost o vydání voličského průkazu je možné stáhnout na stránkách
města znojmocity.cz v odkaze „Volby“.
V žádosti se uvede, pro jaké kolo volby prezidenta volič o voličský průkaz
žádá, popřípadě sdělí, že žádá o voličské průkazy pro obě kola volby.
Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle do vlastních rukou, nejdříve však 15 dnů přede
dnem volby, tj. 28. prosince 2017.
Důležité upozornění – při ztrátě
nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat jeho duplikát!
Více informací lze získat na telefonních číslech: 515 216 391,
515 216 524. 
R. Svoboda

Neziskovým
projektům rozdají
čtvrt milionu
Sportovní sdružení, kulturní spolky, ekologové a ochránci přírody či
lidé v nouzi – ti všichni se již popáté
mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250 tisíc korun.
Žadatelé musí být z okresu Znojmo, kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže, společnosti
Saint-Gobain Adfors CZ. Ta chce dát
šanci zejména novým projektům,
a proto změnila pravidla soutěže.
Nově tak o příspěvek nemohou znovu
usilovat projekty, které v předchozích
dvou ročnících zvítězily. Doposud
společnost podpořila už na 29 regionálních projektů ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Vítězové Adfors Grantu 2018 budou
vybráni grantovou komisí na základě
předchozího hlasování zaměstnanců
společnosti.
Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti www.adfors.cz, a to již
nyní v říjnu 2017 do 15. ledna příštího
roku. 
lp

PLACENÁ INZERCE

Co řekneme, to platí. Expres
půjčka s garantovaným úrokem.

6,9 %

U nás bez nepříjemných překvapení – úrok
nepřeroste 6,9 % s RPSN 7,3 %.
Úrok garantujeme u každé nové půjčky nad 200 000 Kč.
Navštivte nás – Kovářská 305/2, Znojmo.

S námi můžete počítat

224 444 222 | moneta.cz
Výše úvěru 200 000 Kč, 108 splátek, měsíční splátka 2 491 Kč, roční úroková sazba 6,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč, RPSN 7,3 % p. a., celková částka
splatná spotřebitelem 270 337,67 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti
uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Garantovaná roční úroková sazba 6,9 % je platná pro nové úvěry od 200 000 Kč včetně. Tato nabídka není
závazná. Akce platí do 31. 12. 2017.
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Zimní kino najdete
pod vánoční oblohou

 Betlém držitele Ceny města Znojma 2017 Martina Lichevníka najdou letos lidé pod
vánočním stromem na Masarykově náměstí, kam se po letech vrátil Znojemský advent.
 Foto: Archiv ZL

Program Znojemského adventu
nebude ani letos ochuzen o zvučná
jména hudebních interpretů, dětská
vystoupení, oblíbené Jájiny dílničky
ani vyhledávané zimní kino.
V den zahájení adventu 3. prosince zapějí Stanislav Hložek se sborem
Libohlásek při Základní škole nám.
Republiky. V dalších dnech pak z pódia uslyšíte a uvidíte Josefa Vágnera
a cimbálky Denár a Cimballicu. Těšit se můžete na pěvecká a taneční
vystoupení dětí z mateřských a základních škol. A kostel sv. Václava
v Louce rozezní například Adventní
písně pěveckého sboru Santini z Telče
i Znojemské žestě.
Dolní sál Znojemské Besedy bude
zázemím pro Jájiny dílničky, na kterých
se při tvorbě vánočních drobností baví
vždy celé rodiny. V sále budou také
představení vánočních pohádek a mnozí jistě využijí i jízdy vánočním vláčkem.
ZIMNÍ KINO S PĚTI FILMY
„V minulých letech sklidilo velký úspěch zimní kino, které je i letos

připraveno na Masarykově náměstí.
Dospělí i malí diváci si jistě přijdou
na své. Ke zhlédnutí budou filmy jako
Pupendo, Sněženky a Machři, Trollové, Tajný život mazlíčků nebo česká
klasika Jak dostat tatínka do polepšovny,“ říká František Koudela, ředitel
Znojemské Besedy.
VÍTANÁ POMOCNÁ RUKA
Předvánoční čas není pouze o hudebních vystoupeních, trzích a čertech, ale také o podpoře těch, kteří to
potřebují více než jiní. Od 1. do 3. prosince tak můžete na 2. ročníku Šmukbazaru ve Wine bar Chatce podpořit
dobrou věc a koupí šperku či módních doplňků přispět Nadaci pro
transplantaci kostní dřeně (více na str.
12). A na Štědrý den budou na Masarykově náměstí podávány Vánoční
štědrovka, vánočka, pokrmy z ryb, svařené víno i horký čaj. Na Znojemský
advent všechny srdečně zve Znojemská Beseda a město Znojmo. Těšíme
se na setkání u punče, svařáku, koled
nebo na bruslích! 
ij, lp
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Advent očima dětí chystá
audienci u Mikuláše
Ke Znojemskému adventu už ne- dráze. A hned vedle v Domě umění
odmyslitelně patří, a nutno říci mezi budou k vidění ukázky vánočních
rodinami s dětmi velmi oblíbený, zvyků a tradic za asistence andělů –
komponovaný program Advent oči- studentek znojemské pedagogické
ma dětí, za jehož režií stojí Středisko školy –, ale i charitativní prodejní
volného času Znojmo (dále SVČ).
výstava s andělskou obsluhou. Po celý
V úterý 5. prosince tak od 16.00 mikulášský podvečer se na pódiu vydo 18.00 hodin čeká na Masarykově střídá několik vystoupení dětí z tanáměstí na každého příchozího pěkně nečních kroužků SVČ. A ještě tip pro
tučná programová nadílka. Dolní sál všechny důvtipné rodiče: Na závěr
Znojemské Besedy bude místem au- programu provede Mikuláš dárkové
dience u Mikuláše a v Andělské dílně kouzlo, které zajistí, aby měly děti
si tam budou děti za pomoci andílků doma nachystaný balíček plný dobrot.
vyrábět drobné dárky.
Vzhůru na Advent očima dětí!  lp
Dům na Masarykově náměstí 18 (čtvrtý
v řadě pod Besedou)
se promění na Pekelný
dvůr s čertí cháskou
a vládcem pekel Luciferem. S čerty bude možné
mastit karban a nachystán bude i kotel na hříšníky, které tady budou
vážit na přesné váze.
V dolní části náměstí vyzkouší děti, jak
šikovné jsou na vánoč-  Po náměstí budou mezi lidmi chodit Tři králové a hledat
Foto: J. Polášková
ně laděné překážkové cestu do Betléma. 

Vánoční Znojmo nadělí i vyjížďku
Opět se mohou jednotlivci, podnikatelé i školy zapojit do soutěže
Vánoční Znojmo.
Ti nejúspěšnější získají hodnotné
ceny s vánoční tematikou. Podnikatelé pak poukázku do zahradnictví
Městské zeleně a mateřské a základní
školy vyjížďku turistickým vláčkem.
Předání cen proběhne v polovině prosince. Soutěž bude probíhat ve třech
kategoriích:
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ VÝZDOBU
Odborná porota vyhodnotí venkovní výzdobu domů a bytů ve městě
Znojmě a v jeho městských částech.
Hodnotit bude výzdobu předzahrádek,
vchodů domů či oken.
Do soutěže je nutné se přihlásit elektronicky na adrese petra.marsounova@

muznojmo.cz zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení
fotografie (do předmětu emailu napište
Soutěž – Vánoční Znojmo). Fotografie
je možné zasílat do 7. 12. 2017.
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ VÝLOHU
Odborná porota během adventu
projde celou městskou památkovou
rezervaci a vyhodnotí nejkrásnější
vánoční výzdobu obchodů a dalších
provozoven. Do soutěže není nutné
se přihlásit.
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
VÁNOČNÍ STROMEK
Odborná porota vyhodnotí nejhezčí nazdobený vánoční stromek v Obrokové ulici – jeden za mateřské školy
a jeden za základní školy. Do soutěže
není nutné se předem hlásit. 
zp
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Pomoc pro bezdomovce
Tým sociálních pracovníků sociálního odboru Městského úřadu
Znojmo na náměstí Armády 8 poskytuje poradenství a pomoc mimo
jiných také bezdomovcům.
Jde o člověka, který nemá vlastní
domov, či domov nemůže nebo z vážných důvodů nechce užívat nebo takovýto domov užívá protiprávně.
Příčiny bezdomovectví jsou různé – ztráta zaměstnání či bydlení,
zadluženost, rozvod či rozpad rodiny, rozchod partnerů žijících spolu
„na hromádce“, otřesné rodinné podmínky, psychické či citové zhroucení,
odchod z dětských domovů, propuštění z vězení, smrt blízkého, osamělost,
alkoholismus a mnohé další.
V zásadě lze bezdomoveckou populaci rozdělit do tří skupin:
Zjevní bezdomovci – žijící na ulicích, na nádražích, ti kteří vyhledávají
ubytování v noclehárnách a azylových
domech.
Skrytí bezdomovci – lidé bez přístřeší,
kteří se z nějakého jen jim známého
důvodu neobracejí na veřejné či charitativní služby, aby nalezli nocleh. Bydlí
ve squatech, přespávají ve sklepích,
domech určených k demolici, ve sta-

rých automobilech, kontejnerech,
ve stanech, v kanálech, lesích nebo
po známých…
Potenciální bezdomovci – žijí v nejistých podmínkách nájemních bytů často zdravotně závadných, v holobytech,
v bytech provizorních, zchátralých
a často přelidněných.
Cílem sociálních pracovníků je
poskytování pomoci a podpory při
sociálním začleňování těchto lidí tak,
aby byli schopni řešit samostatně své
problémy a nestali se závislými na systému sociální pomoci, nebo aby se
jejich závislost minimalizovala.
Ve městě Znojmě slouží lidem bez
přístřeší Azylový dům na Přímětické
ulici, jehož posláním je poskytování
pomoci a podpory ženám a mužům,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří
nejsou tuto situaci schopni řešit vlastními silami.
V azylovém domě je možno využít
i službu noclehárny na přechodnou
dobu. Jedná se o akutní pomoc mužům
i ženám, aby přečkali noc v bezpečném
prostředí, měli možnost osobní hygieny
a získali základní informace pro řešení
své nepříznivé sociální situace.  CSS

Na Pražské mají novou jídelnu

Nová šance na práci nejen
pro zdravotně postižené
Svaz tělesně postižených v České
republice nabírá do projektu Práce –
součást aktivního života klienty ze
znojemského regionu, a to osoby se
zdravotním postižením ve věku 50 až
64 let nebo ty, které mají nízkou úroveň vzdělání. Zájemci se mohou hlásit průběžně až do konce roku 2018,
nebo do naplnění kapacity projektu.
Svaz tělesně postižených realizuje projekt Práce – součást aktivního
života od listopadu 2017. Mimo další
regiony chce i na Znojemsku podporovat lidi se zdravotním postižením při
hledání práce a zvyšování kompetencí
k nalezení a udržení zaměstnání.
„Klientům nabízíme semináře
a besedy na praktická témata týkající
se hledání a udržení zaměstnání, dále
poradenství, zmapování pracovních
schopností a možností, bilanční a pracovní diagnostiku, zvýšení kvalifikace
formou rekvalifikačních kurzů různého zaměření. Dále pracovníci pro-

jektu umožní klientům přístup k PC
a pomoc s jeho ovládáním. Důležitou
aktivitou je samotné zprostředkování zaměstnání, umístění části klientů
na pracovní místa a individuální podpora klientů při hledání zaměstnání,“
uvedla koordinátorka projektu Marta
Holátková.
Podrobnější informace o projektu jsou k dispozici na internetových
stránkách organizace www.svaztp.cz.
Informace zájemci získají také
od Marty Holátkové, tel.: 605 584 026,
martaholatkova@seznam.cz. nebo
osobně na adrese Svaz tělesně postižených v ČR – okresní organizace,
Zámečnická 10, 669 02 Znojmo.
Na projekt je poskytována finanční
podpora z Evropské unie, Operačního
programu Zaměstnanost a Evropského
sociálního fondu. 
lp

Sbírka Baltazar podpoří
zaměstnání devíti lidí
Máte doma zachovalé oblečení,
které už nenosíte, či věci, které již
nechcete? Nevíte co s nimi? Darujte
je potřebným a podpořte svým činem
devět pracovních míst pro osoby se
zdravotním postižením.
V rámci sbírky pro Baltazar
můžete v pátek 1. prosince od 8.00
do 19.00 hodin přinést na faru Českobratrské církve evangelické (Rudoleckého 15, Znojmo – vchod z Bezručovy
ulice) nejen oblečení, ale mnoho dalších pro vás nepotřebných věcí.
Přinést můžete zabalené v pytlích
nebo v krabicích čisté, nepoškozené

letní, zimní oblečení (pánské, dámské,
dětské), lůžkoviny, záclony, závěsy,
utěrky, ručníky, kabelky, boty, domácí
potřeby (skleničky, hrnce, misky...),
hračky, knížky.
Pracovníci se zdravotním postižením Obchodu chráněných dílen Baltazar darované věci protřídí a prodají,
čímž podpoříte také jejich pracovní
místa. Darováním navíc šetříte životní
prostředí a pomůžete lidem v nouzi. Ti
si tak mohou například vytříděné oblečení i další věci zakoupit za symbolický
peníz ve dvou obchodech Baltazar
na Divišově náměstí. 
lp

Gymnázium Dr. Polesného
nabízí sportovní třídu
 Na oběd do nové jídelny pozval vedení města ředitel školy Pavel Trulík. Nejen starosta
Vlastimil Gabrhel nešetřil chválou: „Jídlo, které tady vaří, je vynikající.“ 
Foto: zp

Nově zrekonstruované prostory
jídelny na ZŠ Pražská si přišlo prohlédnout také vedení města. Znojmo do oprav a vybavení investovalo
433 000 korun.
Rekonstrukce jídelny, ve které se
stravuje přes 700 dětských i dospělých
strávníků, byla rozdělena na dvě části:

stavební úpravy a opravy a vybavení
nábytkem. Vyměněny byly dveře, opraveny obklady stěny a nosných sloupů
a nové je i osvětlení místnosti a rolety
ve výdejních oknech. V jídelně jsou
nové židle a stoly. Nynějších sto třicet
míst plně stačí v provozu časové posloupnosti příchozích strávníků. lp, zp

Gymnázium Dr. Karla Polesného
se chystá pro školní rok 2018/2019
nabídnout třídu s rozšířenou výukou
tělesné výchovy.
Nabídka se týká současných žáků
9. tříd základních škol. Studium je
vhodné jak pro členy jakéhokoliv
sportovního oddílu či klubu, tak i pro
žáky neregistrované v oddílech, ale se
zájmem o sport. Po úspěšném složení
přijímacích zkoušek budou studenti

využívat navýšené hodinové dotace
tělesné výchovy k rozvoji svých pohybových schopností a dovedností,
ke kondiční přípravě a regeneraci.
Škola tak reaguje na rostoucí poptávku po tomto typu studia. Podporu
projektu vyjádřil i absolvent školy,
šéf českého biatlonu Jiří Hamza.
Více informací o nové třídě naleznou zájemci na webových stránkách
školy. 
lp
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Patnáctiletou Karolínu pozvali na Velvyslanectví USA
říkali česky. Asi jim hodně chutná. Pak
jsme měli přednášku o práci velvyslanectví. Dozvěděli jsme se, jaké programy nabízejí pro studenty, jaká jsou třeba
stipendia. To bylo hodně poučné, chtěla
bych se třeba zúčastnit programu, kdy
můžu v USA měsíc pracovat, měsíc
studovat a měsíc cestovat.

Karolína Komárková z osmiletého
gymnázia školy GPOA Znojmo byla
letos vybrána do programu pro studenty – Junior Ambassador, který každoročně vyhlašuje Velvyslanectví USA
v Praze ve spolupráci s Rotary klubem.
Zaujala svými názory i angličtinou, a tak mohla navštívit spolu
s dalšími studenty Americké centrum
v Praze, kde pro ně byl připraven speciální program. Během něho se setkali
s chargé d’affaires a dalšími pracovníky
velvyslanectví.
Karolíno, co jsi musela udělat,
abys byla v patnácti letech pozvána
na Velvyslanectví USA?
Měla jsem jen týden na to, abych
vymyslela esej na téma Jak zlepšit vnímání české kultury v USA a jak posílit
ekonomické vazby mezi těmito zeměmi. K tomu jsem musela připojit motivační dopis a životopis, samozřejmě
v angličtině.
Jak ses na setkání cítila?
Měli jsme sraz v Americkém
centru na Malé Straně. To jsme ještě
všichni byli nervózní, ale brzy jsme se
skamarádili. Velkou roli hrál náš průvodce Tony. Pořád se usmíval a choval
se k nám přátelsky, naše obavy rychle

 V rámci programu Junior Ambassador se na Velvyslanectví podívali vedle Karolíny Komárkové (v první řadě vpravo) také další dva Znojmáci Matěj Nešpor a Marek Milička, studenti gymnázia Dr. K. Polesného (oba v popředí). 
Foto: Thomas Krakora

opadly. Američané jsou zvyklí dávat
do mluveného projevu hodně emocí,
a to je příjemné.
Jaký byl váš program?
Po snídani, kterou setkání začínalo,
pro nás připravili přednášky. První byla

Studentky získaly prestižní titul
Letošní titul Mladý řemeslník
2017 získaly dvě studentky SOU
a SOŠ na Přímětické ulici.
Celkem dvacet nejlepších žáků
středních učňovských škol a odborných oborů maturitního vzdělání
z celé republiky ocenilo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.
Za obor Cestovní ruch získala titul
Zuzana Komůrková, která dosáhla několika prestižních ocenění především v oblasti sommelierství, a za obor Kuchař –
číšník Marcela Hauerlandová, která své

poznatky uplatnila i na zahraničních
stážích díky programu Erasmus. Kritéria nominace pro uchazeče jsou přitom
velmi přísná. Žáci musí mít průměr hodnocení na vysvědčení maximálně 1,5.
„Jsem rád, že máme tak úspěšné
studenty a řemeslníky. Být ve Valdštejnském paláci a těšit se z jejich úspěchů
je i pro mě tím největším oceněním,“
uvedl ředitel školy Libor Hanzal, který
zároveň převzal titul za Zuzanu Komůrkovou, která se nemohla osobně
dostavit. 
KK, lp

 Marcela Hauerlandová si ocenění převzala v Senátu Parlamentu České republiky, a to
od první místopředsedkyně Senátu Miluše Horské. Na snímku spolu s ředitelem Liborem
Hanzalem. 
Foto: Archiv školy

o obchodních vztazích mezi naší republikou a USA. Velká diskuse se rozpoutala o tom, jak by se naše země mohla
víc na americkém trhu prosadit. Zvítězil
návrh, že nejlépe by se v Americe mohlo prodávat české pivo. Slovo „pivo“
bylo úplně nejčastější, co Američané

Poslouchat přednášky na odborné
téma v cizím jazyce není jednoduché. Rozuměla jsi dobře americké
angličtině?
Rozuměla. Jsem zvyklá mluvit
přes internet, americká angličtina mi
problémy nedělá. Ale únavné a náročné bylo celý den poslouchat cizí
jazyk, když každý vyslovoval trochu
jinak. Výhodou bylo, že přednášky
nebyly dlouhé. Snažili se, aby všechno
probíhalo interaktivně, mohli jsme se
zapojit, diskutovat mezi sebou, říkat
své názory, návrhy.
Co bys vzkázala jako Junior Ambassador spolužákům?
Přihlaste se! Velvyslanectví ve spolupráci s Rotary klubem vyhlašují
tento lákavý program každý rok. Je
to nezapomenutelný zážitek a velká
zkušenost, která otevírá oči. Redakčně
kráceno. lp

Bert

Věk: 9 let | Plemeno: kříženec
Bert byl vyhozen majitelkou nedaleko Znojma. Hledáme pro něho stálý domov, kde by se stal členem rodiny a nebyl jen uvázán u boudy. Je to středně
vysoký starý pejsek s velkým srdcem. Bez problémů se snese s jinými psy. Starší
člověk by byl pro Berta ideálním kamarádem ke společným procházkám.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Rozsvěcování stromů
v městských částech

Vánoční stromy se postupně rozsvítí i v městských částech Znojma a také
ve Středisku volného času Znojmo.
Součástí každého slavnostního rozsvěcování je kulturní program dětí z místních škol, například v Popicích to bude
Popický kulturní soubor. Za vystoupení
dostanou všichni sladkou odměnu.  lp
Pondělí 4. 12.
16.00 PŘÍMĚTICE – SÍDLIŠTĚ (před ZŠ)
17.00 NAČERATICE
18.00 OBLEKOVICE
Středa 6. 12.
16.00 SVČ ZNOJMO
17.00 KONICE
18.00 POPICE
Čtvrtek 7. 12.
17.00 KASÁRNA
18.00 MRAMOTICE
Pátek 8. 12.
17.00 PŘÍMĚTICE – VES
Sobota 9. 12.
17.00 HRADIŠTĚ
18.00 DERFLICE

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč / 10 vstupů, sauna 85 Kč / 2 hod.,
permanentka 320 Kč / 4 vstupy, solárium
4 Kč/min.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V PROSINCI
Pondělí 18.00–20.00
Úterý
18.00–20.00
Středa 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–20.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
V době plavání veřejnosti (večer) probíhá na jedné dráze trénink Plavání
Znojmo z.s. Aktuální rozpis plavání v době vánočních svátků najdete
na www.snmz.cz.

Šmukbazar na dřeň pojede v útulné Chatce
Dámy, babičky, dívky a holčičky i v tomto roce budete moci navštívit Šmukbazar na dřeň, který
znovu pomůže nemocným a pobaví
příchozí.
Druhý ročník charitativní akce
na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně je znovu součástí
Znojemského adventu. Opět budou
na Šmukbazaru za symbolické ceny
k prodeji darované šmuky (čili bižuterie), šály a šátky. Všechny utržené
peníze za jejich prodej pak poputují
zmíněné Nadaci.
„Vloni měl první znojemský Šmukbazar veliký úspěch. Díky mnoha dobrým lidem podpořil dárcovství kostní
dřeně částkou 63 282 korun. Když si
uvědomíte, že ceny darovaných věcí
byly desetikorunové, je to neuvěřitelná částka a věřím, že ji letos společně
pokoříme,“ říká hlavní organizátorka
akce šperkařka Iveta Hlobilová. Vydané
peníze na Šmukbazaru potěší dvakrát.
Pomohou nemocným a kupující si za ně
pořídí třeba novou šálu, dárek pod stromeček pro babičku nebo semínka květin pro radost. Samozřejmě připraveno
bude i místo k zápisu nových potencionálních dárců kostní dřeně. A to bez
injekce! Nově k registraci stačí výtěr
z úst vatovou tyčinkou.

LETOS NA JINÉ ADRESE
Šmukbazar najdete od 1. do 3. prosince v příjemném prostředí Wine bar
Chatky na Masarykově náměstí (vedle
TIP clubu). Letos si totiž Iveta Hlobilová přizvala ke spolupráci vinařku Janu
Tkadlecovou, která poskytla celý útulný prostor Chatky. Pro návštěvníky
připravila chutné polévky, různé dobroty, cukroví, svařák a výborná vína.
UVIDÍTE PŘI PRÁCI
SKLÁŘE I ŘEZBÁŘE
Bohatý program Šmukbazaru je
poskládán tak, aby se na něm bavily

 Na Šmukbazar se po roce vrací skláři z Floriánovy huti. 

Foto: IH

Nejlepším dárkem jsou příjemné zážitky
Znojemské divadlo opět připravilo nabídku pro ty, kteří chtějí darovat
svým blízkým pod stromeček víc než
jen věci. Vánoční balíček v sobě skrývá příjemný zážitkový dárek.
Ve Vánočním balíčku najdou
zájemci i letos, tak jako po dvakráte
v předchozích letech, pět představení
pro dospělé a jedno pro dětské diváky. V průběhu ledna a února 2018 se

mohou obdarovaní diváci těšit například na Jiřího Langmajera s Adélou
Gondíkovou v komedii Ani za milion!
nebo na představení Znovu a líp!, což
je úspěšně hraná komedie, ve které
excelují nejen Kristýna Frejová a Marek Daniel. Pražské Divadlo Radka
Brzobohatého přijede s představením
Stvoření světa – bez cenzury, ve kterém hrají Valerie Zawadská a Vladimír

Plavání
v Příměticích

Plavání v bazénu se slanou vodou a vířivkou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše
Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz.
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateřské školy ZDARMA, děti do věku základní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč.
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00
Neděle 9.00–12.00
e-mail: bazen@zsprim.cz

nejen ženy, ale také jejich pánský doprovod a děti. K dispozici jim bude řemeslný jarmark a zahřejí se u sklářské
pece při ukázkách práce sklářů z Floriánovy huti. Za jejich asistence si budou
moci skleněnou nádheru sami vyrobit.
Řezbář Martin Lichevník bude vyřezávat sochu. Ta půjde později do dražby
a výtěžek z prodeje opět Nadaci.
K příjemné adventní atmosféře přispěje i vánočně laděná výzdoba a hudba.
V pátek 1. prosince zahraje v 19.00 Luděk
Minka a hudební vystoupení jsou připravena i na sobotu a neděli 3. prosince, kdy
Šmukbazar v 16.00 hodin skončí. 
lp

 Jiřího Langmajera s Adélou Gondíkovou udivíte v brilantní detektivní komedii Ani
za milion! 
Foto: Petr Našic

Kratina. Známé árie W. A. Mozarta,
B. Smetany, A. Dvořáka nebo operetní
duety Strausse, Lehára nebo Kalmána přiveze do znojemského divadla
Nové operetní Studio Brno v pořadu Večer s paní Operou a její sestrou
Operetou.
„Jako bonbónek přidáváme také
to nejlepší z pantomimické tvorby nositele Ceny Thálie Radima Vizváryho, a to představení Sólo,“ prozradil
ředitel Znojemské Besedy František
Koudela. Zklamané nebudou ani děti,
pro které v loutkové revue Na kouzelném paloučku vystoupí oblíbené
televizní postavičky Jů a Hele. „Určitě stojí za to se nabídkou divadelních dárků probrat. Stačí si jen vybrat podle zájmů a chuti. Překvapit
je přitom možné i ty, kteří do divadla příliš často cestu neváží,“ dodává
František Koudela.
Zakoupit nebo rezervovat vstupenky jako dárek je možné již nyní
v Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici (tel. 515 222 552)
nebo na rezervačním webu Znojemské
Besedy (www.vstupenkyznojmo.cz).
A vstupenky lze samozřejmě zakoupit
na každé představení zvlášť. 
lp
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Jak vypadá Domácí
štěstí rázné Vilemíny
K příjemné náladě zimního večera přispěje 9. prosince ve znojemském divadle svěží komedie DOMACI@STESTI.HNED.
Hlavní hrdinka Vilemína přijde
jako hospodyně z agentury Domácí
štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou
okamžitě vycítí, že v tomto manželství
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Cenu města získal
řezbář Martin Lichevník

není něco v pořádku, a začne dávat
rozklíženou dvojici dohromady. Inscenaci, která vychází z témat televizního seriálu a knihy Ivy Hüttnerové
Domácí štěstí, režíroval Ondřej Kepka a účinkovat v ní budou autorka
Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová
a David Suchařípa. Vstupenky jsou již
v prodeji na TIC (Obroková ul.).  lp

 David Suchařípa, Iva Hüttnerová a Michaela Dolinová budou bavit znojemské publikum.

Foto: Dušan Dostál

Držitelem Ceny města Znojma
pro rok 2017 se stal řezbář Martin
Lichevník, a to za uměleckou tvorbu
věnovanou městu Znojmu.
Martin Lichevník (na snímku) pochází z Višňové, ale v současné době
bydlí ve Znojmě. Přestože vystudoval obor strojírenství, práce se dřevem se mu během let stala krásným
povoláním. Většina jeho soch putuje
do soukromých zahrad, hotelů a různých interiérů. Ve Znojmě jsou jeho
dílem dřevěná zvířata v Gránickém
údolí, díky kterým se do lesoparku
stále častěji vydávají rodiče s dětmi.

A z jeho dílny vyšel i dřevěný vánoční
betlém s postavami v životní velikosti,
který talentovaný řezbář městu věnoval. Znojemský advent zdobí již
od roku 2015 a Martin Lichevník ho
navíc postupně rozšiřuje o další figury lidí i zvířat. Cenu převzal před
zastupiteli z rukou starosty Znojma
Vlastimila Gabrhela. „Pan Lichevník
je člověk, který svým řemeslem obohacuje naše město již několik let. Tímto
bych mu rád za město Znojmo poděkoval. A budeme se těšit na další jeho
díla,“ uvedl na adresu umělce starosta
Gabrhel. 
pm, lp

Znojemské kostely ozdobí o Vánocích betlémy ze dřeva i plastu
K adventu i Vánocům neodmyslitelně patří betlémy. Vystaveny budou
v kostele sv. Kříže, v chrámu sv. Mikuláše, v kostele v Louce a dalších
svatostáncích v době bohoslužeb.
Empory louckého kostela i letos ozdobí o Vánocích výstavy více jak pěti set
různých drobných domácích betlémů,
vánočních pohlednic a puzzlů. A kdysi
ve Znojmě velmi oblíbený pohyblivý
Betlém u řeholních sester na Hradišti

je dnes v jejich Domově pro seniory
v Moravských Budějovicích.
HISTORIE BETLÉMŮ VE ZNOJMĚ
Historii betlémů ve Znojmě přiblížil Mons. Jindřich Bartoš, děkan
farnosti u sv. Mikuláše.
„Křesťanská vánoční tradice, spojená se svátkem Narození Ježíše Krista, během své dvoutisícileté historie
s sebou přinesla také dodnes udržo-

 Svatá rodina v betlémě v kostele sv. Alžběty ve Znojmě. 

Foto: Archiv JB

vané stavění betlémů pro radost dětí
i dospělých. Znojmo sice nevytvořilo
svůj specifický betlémářský styl jako
třeba Třebíč nebo Třešť, ale v kostelích i v některých domácnostech se
zachovalo a stále nově dotváří to, co
přispívá k milé atmosféře svátečních
dnů i k hlubšímu porozumění náboženskému tajemství.
Osvícenská filosofie na konci
18. stol. považovala betlémy za příliš
dětinský zvyk nedůstojný kostelů, proto
se betlémy soustředily spíš do domácností. Teprve od poloviny 19. stol. se
zase vrací do kostelů. Historie znojemských betlémů začíná tedy až v tomto
období.“
K JESLIČKÁM MÍŘÍ ČERNOCH,
SLON I VELBLOUD
„Základem každého betléma jsou
biblické postavy Ježíšovy Matky Panny Marie a jeho pěstouna sv. Josefa.
Ústřední postavou je Ježíšek v jesličkách. Nad jesličkami se vznáší zpívající
anděl s nápisem: Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré
vůle. Jesle doplňují v těsné blízkosti vůl
a osel. K jeslím se přicházejí poklonit
pastýři s ovcemi, často doprovázeni

takzvanými darovníky. Průvod uzavírá
skupina tří biblických Mudrců jako
zástupců pohanského světa, pro který
se také Spasitel narodil. Černoch, slon
a velbloud jen ukazují na všeobecnost
spásy i lidí jiných kultur a dálných
zemí. Všechny tyto postavy jsou obráceny jedním směrem k jeslím, aby
vyjádřily základní nasměrování člověka k Bohu. Celá scéna je často vsazena
do české krajiny, aby bylo jasné, že
i zde u nás doma je narozený Ježíšek
vítán,“ popisuje děkan Bartoš.
FIGURKY ZE DŘEVA,
PLASTU I UMĚLECKÁ DÍLA
„Materiál, ze kterého se figurky betlémů u nás vyráběly, je různý. Od vzácného limbového dřeva tyrolské řezbářské dílny, ze které jsou vysoce umělecké
figury betléma v Louce, a lipového dřeva
figurek u sv. Michala, u sv. Jana Křtitele
a v Příměticích, až k uměleckým sádrovým modelům pastýřů u sv. Mikuláše,
odlitkům z vídeňské dílny v kostele sv.
Kříže, kašírované hmotě králů u sv. Mikuláše a plastu u sv. Alžběty. Kéž to
všechno přispěje k hlubšímu prožití
vánoční radosti,“ přeje všem děkan Jindřich Bartoš.
JB, lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou). 27.–30. prosince
prohlídky v 11.00, 12.30, 15.00.
Zavřeno 22.–26. prosince
a 31. prosince až 1. ledna 2018.
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno do 15. ledna 2018 z důvodu
umístění kabeláže vánoční výzdoby.
STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Zavřeno.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00, září také So–Ne. Stálé
expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel.: 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.
CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel.: 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až 28. únor 2018
pouze So a Ne.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–13.00.
Zavřeno 25. a 26. prosince.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM na Jižní přístupové
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ
CESTA otevřeno: říjen až duben
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00,
dále 25.–26. prosince (13.00–17.00),
27.–30. prosince (9.00–17.00),
31. prosince (9.00–12.00) a 1. ledna
(13.00–17.00). Zavřeno 24. prosince.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno do března.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Zavřeno do března.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro
děti, studovna, čítárna, internet,
knihovna rakouské literatury.
KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,
ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně
den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
4.–8. 12. GULLIVEROVY CESTY –
ZEMĚ OBRŮ
Představení pro základní školy.
Gulliverovy cesty Jonathana Swifta
patří k nejznámějším dílům světové
literatury. Dokonale kloubí humor,
dobrodružství a neotřelou filozofii.
8.30 a 10.15 (pouze 4. 12. také
ve 14.00).
9. 12. DOMACI@STESTI.HNED
Komedie vycházející z témat
televizního seriálu a knihy Ivy
Hüttnerové Domácí štěstí.
19.00. Více na str. 15.
12.–14. 12. O SNĚHURCE A SEDMI
TRPASLÍCÍCH
Představení pro mateřské školy.
Klasická loutková pohádka doplněna
písničkami a živým hudebním
doprovodem. 8.30 a 10.15.
Silvestr trochu jinak!
31. 12. SVATÉ NEŘESTI
Komický příběh o tom, co se stane,
když se lidé budou chtít stát lepšími.
17.00 a 20.00. Více na str. 15.

KONCERTY
30. 11. HOP TROP
Městské divadlo – největší hity
trampské stálice. 19.00.
3. 12. VÁNOČNÍ KONCERT ALEŠE
SLANINY A JEHO HOSTŮ
Městské divadlo – charitativní koncert
a křest nového alba A. Slaniny se
spoluúčastí studentů Gymnázia
Dr. K. Polesného ve Znojmě.
15.00 a 18.00. Více na str. 15.
8. 12. CIMBAL CLASSIC
Městské divadlo – vánoční koncert
brněnské kapely. 19.00. Více na str. 13.
9.–23. 12. VÁNOČNÍ KONCERTY
V LOUCE
Kostel sv. Václava v Louce
– podrobnosti v programu
Znojemského adventu na str. 8 a 9.
10. 12. VÁNOČNÍ KONCERT –
PAVEL VÍTEK
Městské divadlo – populárního
zpěváka doprovodí dětský sbor
Libohlásek ze ZŠ nám. Republiky
ve Znojmě. 18.00.
11. 12. TEN VÁNOČNÍ ČAS
Městské divadlo – tradiční
předvánoční koncert Dětského

pěveckého sboru Libohlásek
při ZŠ nám. Republiky ve Znojmě
a Hudební školy Yamaha. 18.30.
14. 12. SPIRITUÁL KVINTET
Městské divadlo – vánoční koncert
legendární české folkové kapely.
19.00.
15. 12. VESELÁ ZIMA
S DYJAVÁNKEM
Městské divadlo – vánoční koncert
Dětského folklórního souboru
Dyjavánek. 18.00.

VÝSTAVY
22. 9. – 1. 12. U NICH I U NÁS /
DRENT UND HERENT
Minoritský klášter – výstava si klade
za cíl zmapovat společné historické
politické, hospodářské a kulturní
vazby mezi sousedními okresy
Hollabrunn a Znojmo.
20. 10. – 30. 12. S IGRAČKEM
DO SVĚTA KNIH
Dům umění – fenomén Igráček
a ilustrátor Vojtěch Kubašta
na společné výstavě.
15. 12. – 1. 11. 2018 KDYŽ SE
ROZBUŠÍ KOVADLINA
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla
představuje drobné kovářské práce,
vývěsní cedule a štíty, železo v době
válečné, lampy, lucerny a svícny,
krásu zámečnictví, ale také lékařské
nástroje či šperkařství se zlatnictvím.
27. 11. – 22. 12. TVOŘIVÉ VÁNOCE
Dům umění – tvůrčí dílničky
pro děti připomenou kouzlo
tradičních Vánoc.
28. 11. – 7. 1. 2018 VÝSTAVA
ORIGINÁLNÍCH VÝROBKŮ
Dům umění – výstava rukodělných
výrobků klientů Ateliéru Samuel
a Dílny sv. Kláry (Oblastní charita
Znojmo).
1. 12. – 21. 12. VÁNOCE 2017
Dům umění - každoroční prodejní
výstava Patchworkového klubu
Znojmo. Vernisáž 30.11. v 17.00.
8. 12. S VRBKOU NA STOPĚ
Minoritský klášter – v poslední
ze série výtvarných dílniček si děti
vyzkouší udělat sádrový odlitek
stop zvířat. Začátek v 16.00.
8. 12. – 2. 2. 2018 PANENKY
V DĚJINÁCH MÓDY
Minoritský klášter – historie módy
a průřez historickými epochami
prezentovaný na rozsáhlé kolekci
panenek v kvalitních replikách
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dobových oděvů od starověku
až po módní salóny 20. století.
Autorkou výstavy je Zdeňka
Mudráková ze Zlína.

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

DALŠÍ AKCE
1.–3. 12. ŠMUKBAZAR NA DŘEŇ
Wine bar Chatka, Masarykovo nám. –
druhý ročník charitativní akce
na podporu Nadace pro dárce kostní
dřeně. Více na str. 5.
3.–22. 12. ZNOJEMSKÝ ADVENT
Centrum města – více uvnitř LISTŮ,
celý program na str. 8 a 9.
5. 12. ADVENT OČIMA DĚTÍ
Masarykovo nám. – vánoční
disciplíny a bohatý program
s Mikulášem pro celou rodinu
organizovaný SVČ Znojmo.
Více na str. 5.

6. 12. REINKARNACE
Hotel U Divadla – přednáška Artura
Zatloukala: Reinkarnace aneb
Jak přirozeně vysvětlit zdánlivě
nevysvětlitelné hádanky života. 17.30.
8. 12. POSLEDNÍ
PECHAKUCHA NIGHT
Kino Svět – poslední znojemská PKN
s tématem Hra. 20.20
9. 12. IVA HÜTTNEROVÁ,
MICHAELA DOLINOVÁ, DAVID
SUCHAŘÍPA
VK Harvart, Václavské nám. - beseda
s aktéry divadelní hry Manželské
štěstí aneb Hospodyně na zabití. Info
o vstupném na www.harvart.cz. 16.00.

Společnost
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NENECHTE SI UJÍT
 KONCERT
Natálce na vánočním koncertě zazpívá Aleš Slanina,
jeho hosté i gymnazisté
Vánoční koncert Aleše Slaniny a jeho hostů ve znojemském divadle bude
3. prosince nejen těšit posluchače, ale i pomáhat. Účinkující věnují výtěžek ze dvou koncertů v jediném dni (15.00 a 18.00) nemocné Natálce
ze Znojemska. K bohulibé charitní činnosti se přidají i spoluúčinkující
studenti Gymnázia Dr. K. Polesného ve Znojmě. Na pódiu se setkají nejen
s brněnským muzikálovým hercem Alešem Slaninou, ale také s jeho hosty
Andreou Zelovou, Lucií Bergerovou, Janou Zenáhlíkovou, Jiřím Machem
a Zdeňkem Junákem. Bonusem bude křest vánočního alba Aleše Slaniny
a následná autogramiáda. Vstupenky jsou k mání u L. Rivolové na výše
zmíněném gymnáziu (tel. 736 426 040, rivolova@gymzn.cz). 
lp

13. 12. BESEDA S PAMĚTNÍKY
Sokol TJ – setkání pamětníků, kteří
jsou spjatí se Sokolem. 14.00.
20. 12. NORSKO Z POHLEDU
VELVYSLANCE A STÁŽISTKY
VK Harvart, Václavské nám. – beseda
o Norsku s velvyslancem ČR
Jaroslavem Knotem a Lucií Formanovou,
absolventkou a současnou vyučující
SVŠE Znojmo. Info o vstupném
na www.harvart.cz. 17.00.

Cimbal Classic pro vás
naladí mandolínu i hlasivky

 LiStOVáNí
Do Besedy míří LiStOVáNí s milostnou novelou
Herci Petra Bučková a Lukáš Král pomocí
scénického čtení představí 7. prosince
ve Znojemské Besedě knihu Závěrka, a to
za účasti autora Miloše Urbana. Závěrka je
milostná novela o prokletí doby, kdy se každý může stát fotografem a udělat alespoň
jednu dobrou fotku. Důležitá je motivace.
Motivací hlavního hrdiny Matěje Runda je
Věra, která si neuvědomuje svou fotogeničnost. Matěj tento její dar objeví, ale neumí fotit. Přesto začne Věru fotografovat.
Po představení bude spisovatel Miloš Urban s posluchači diskutovat a podepisovat i prodávat svoji knihu. LiStOVáNí začne v 18.00 hodin a vstupenky lze zakoupit na TIC Obroková ul. 
lp
 VÁNOČNÍ HRAD

 Cimbal Classic se sešel před objektivem uznávaného brněnského fotografa Jefa
Kratochvíla.

Máte-li rádi průzračné a čisté
melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné
texty propojené přirozeným zpěvem
a nadprůměrným muzikantským řemeslem, pak si do kalendáře zapište
datum 8. prosince, kdy v Městském
divadle ve Znojmě vystoupí Cimbal
Classic.
Brněnská nadžánrová kapela Kateřiny a Dalibora Štruncových, která
patří už pětadvacet let mezi stálice
a nejosobitější uskupení české folkové a alternativní hudební scény, vám
navodí svým pěveckým a hudebním
mistrovstvím adventní náladu a přidá
ještě něco navíc. Vánoční koncerty

Cimbal Classiku totiž vždy propojují
původní tvorbu souboru s tradiční
moravskou a českou vánoční hudbou.
Katku a Dalibora Štruncovy, mimo
jiného jde o houslistku a cimbalistu
skupiny Javory sourozenců Ulrychových, coby pilíře a pěvecké frontmany kapely doplní hobojista a soprán
saxofonista Rastislav Kozoň, violistka
Katka Kovaříková, basista Juraj Valenčík a mandolinista Martin Krajíček.
Usednete-li do měkkých divadelních
křesel, s Cimbal Classic máte hezký
večer předem zaručený. Stačí jen zakoupit si vstupenky, které prodává již
nyní TIC na Obrokové ulici. 
lp

Vánočně vyzdobený hrad láká na historii, vánočku i dobroty z komína
Vánoční prohlídky na hradě Bítov se staly častým cílem výletu mnoha
občanů Znojma. I letos na ně čekají vánočně vyzdobené interiéry paláce. Na prohlídky se mohou vydat o víkendu 9. a 10. prosince v čase
od 10.00 do 15.00 hod. Každá prohlídka bude již tradičně ukončena
ve vyhřáté panské hradní kuchyni, kde bude posezení u punče, svařeného vína, dobrot z komína, klobás a vánočního cukroví. 
lp
 SILVESTR TROCHU JINAK
Připravte se na silvestr ve Znojmě. Bude jiný
Nejen Znojemský advent dozná letos změn, ale novinka na vás čeká
také v posledním dni roku. A to silvestrovské divadelní představení Svaté neřesti. Komický příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít
stát lepšími, uvidíte ve znojemském divadle 31. prosince. A hned dvakrát v 17.00 a ve 20.00 hodin. Protagonisté hry si kladou otázku, zda dokážeme žít bez drobných hříchů od čokolády po závislost na facebooku,
kterým často podléháme. A objeví se i otázka, zda je láska všemocná.
V režii Vojtěcha Nouzáka se na pódiu budou střídat Mirek Šimůnek, Pavlína Mourková, Bořek Slezáček, Jindra Kriegel a Lucie Linhartová. 
lp
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Sport

Fotbalisté přezimují na šesté příčce
Remízou na hřišti exligisty to
začalo a remízou na hřišti exligisty
to končí. Tak by se dalo hodně zjednodušeně uvést podzimní působení
fotbalistů 1. SC Znojmo ve druhé nejvyšší soutěži.
Vstup do ní neměli z hlediska vylosování jednoduchý. Vlastně nejhorší
možný, jaký si je možné představit. Začínali v Příbrami a pak hostili Hradec
Králové, tedy měli na úvod oba celky,
které spadly z první ligy a nijak se netajily tím, že by se do ní chtěly brzy vrátit.
V Příbrami sice znojemští hráči dostali
dvakrát míč do sítě, ale ani jednou jim
rozhodčí gól neuznal pro ofsajd, přičemž minimálně v jednom případě to
bylo více než sporné, a tak začalo Znojmo podzim remízou 0:0. Následovala
TABULKA FNL
1. Opava
2. Třinec
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Příbram
Budějovice
Pardubice
Znojmo
Vlašim
Olympia
H. Králové
Sokolov
Táborsko
Viktoria Žižkov
FK Varnsdorf
FC Vítkovice
Ústí n. L.
Frýdek-Místek

domácí prohra s Hradcem Králové 1:3
a ani třetí pokus získat tři body ve Vítkovicích Znojmu nevyšel. Proti slabým
domácím sice Znojemští vedli, ale pak
Ostravané vyrovnali a bod ze hřiště posledního celku rozhodně nešel brát jako
plus. Tím naopak byl příchod stopera
Mešaninova z Baníku, který pomohl
Znojmu vyztužit defenzívu při častých
zdravotních problémech velezkušeného
Radka Mezlíka.
Znojmo pak střídalo dobré výkony
i výsledky s těmi horšími. Po výhře
nad Frýdkem-Místkem přišla vysoká
prohra v Ústí, po které ale následovalo
domácí vítězství nad Opavou, nejžhavějším kandidátem postupu. Fotbalisté
1. SC tím rozjeli vítěznou šňůru, která nakonec obsahovala čtyři korálky

16
16

9
9

4
3

3
4

42:25
23:15

31
30

16
16
16
16
16
16
16
15
16
15
15
16
15
16

9
7
9
7
7
6
5
6
4
4
3
3
3
2

2
7
1
4
2
5
7
3
6
4
6
4
3
5

5
2
6
5
7
5
4
6
6
7
6
9
9
9

26:16
24:11
22:13
21:25
26:25
21:24
21:19
16:17
20:22
20:23
19:23
16:31
16:29
8:23

29
28
28
25
23
23
22
21
18
16
15
13
12
11

 Jan Hladík se proti soupeřům prosazoval svojí rychlostí. 

v podobě tříbodových zisků. Z posledních deseti kol tak fandy zamrzela
jen tříbranková prohra ve Varnsdorfu. Porážka na Žižkově zabolela spíše z toho důvodu, že Znojemští byli
po celý zápas lepší, ale proměnili jen
jednu příležitost, zatímco domácí své
dvě jediné šance využili ve dva góly.
Trenér Jiří Balcárek musel bojovat
nejen se soupeři, ale také s absencemi ve svém týmu. Zranil se již zmíněný Mešaninov, v posledních dvou
zápasech chyběl i další stoper Mezlík,
na zápas v Hradci nemohl kvůli kartám
počítat ani s Šamánkem, který chytil
na podzim výbornou formu. „Máme
kádr trochu užší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Hráči, co trénují, jsou
schopni chybějící plnohodnotně na-

Foto: eks

hradit,“ nehledal výmluvy znojemský
lodivod. Ten na stoperu využíval podle
potřeby služeb mladého Františka Malára, v Hradci dokonce za nepříznivého
stavu poslal na hřiště debutanta, sotva
osmnáctiletého Vojtěcha Švarce. „Nemám vůbec strach je zařadit do sestavy.
Jsem jenom rád, když přijdou mladí
hráči, kteří mají chuť na sobě pracovat,“
prozradil Jiří Balcárek.
Jeho mužstvo tak přezimuje
na šesté příčce, na postupové druhé
místo, na kterém je aktuálně Třinec,
ztrácí nyní pět bodů. „Když půjdeme
zápas od zápasu, budeme sbírat body,
můžeme nakonec bojovat o to postupové místo,“ konstatoval útočník
Jakub Teplý, který přišel do Znojma
právě z Třince. 
eks

Florbalisté TJ Znojmo LAUFEN CZ přivítají Spartu
Na znojemské palubovce se
představí ve florbalové Tipsport Superlize další tým z hlavního města.
Tentokrát, v rámci 15. kola dorazí
na jih Moravy ACEMA Sparta Praha.
Nejv yšší soutěž se zápasem
Znojma v Brně s Bulldogs (3:9) překlopila do druhé poloviny a fanoušci
tak budou svědky prvního odvetného
utkání v domácí hale.
Utkání se odehraje v sobotu
2. prosince v 18 hod. ve sportovní
hale města Znojma v Horním parku.
První vzájemný zápas dopadl
lépe pro zkušenější Spartu. Znojemští
však předvedli velice sympatický
výkon, ještě 5 minut před koncem
utkání bylo skóre 7:5 a Jihomoravané bojovali o cenné body do tabulky. Pražané však potrestali ztráty

hostů v power play a konečné skóre
bylo 9:5.
Nyní se Sparta nachází v poklidném středu tabulky a na playoff má
pohodlný náskok 9 bodů. Sobotní
soupeř hraje velice povedenou sezonu, celkům ze spodní části tabulky nenechává body zadarmo a proti špičce
hraje velice vyrovnaně.
LAUFEN bude bojovat o důležité
body, které doma potřebuje sbírat.
Na domácí palubovce se Znojmu
daří, hned dvakrát po sobě dokázalo zvítězit, nejprve nad brněnskými
Buldoky a poté nad Českou Lípou.
V posledním domácím utkání však Jihomoravané nestačili na lídra tabulky
Tipsport Superligy, Mladou Boleslav,
a prohráli vysoko 1:11. Aktuálně jsou
na 13. místě tabulky s 9 body.  pan

 Se silnými Vítkovicemi odehráli florbalisté na své palubovce vyrovnaný zápas, ve kterém podlehli až v závěru. Nejlepším hráčem zápasu byl za domácí vyhlášen Tomáš Kucharič (vlevo). 
Foto: eks
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