MÚ INFORMUJE

MÚ INFORMUJE

TÉMA

SPOLEČNOST

Znojmo má
sommeliérského
mistra

Znojemský advent
2014. Podrobný
program

Listování
je něco, co jinde
neuvidíte

» strana 3

» strana 5

» strana 7 až 9

» strana 12

ZNOJEMSKÉ

Rozhovor
se starostou:
Dostali jsme účet

LISTY

ČTVRTEK 20. LISTOPADU 2014 | číslo 20 – ročník XXIII.

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
LISTOPAD 2014

www.znojmocity.cz | facebook.com/znojmocity.cz

Mikuláš zve všechny dě
do tvořivého nebe

Starostou
Vlasmil Gabrhel

Důležité upozornění pro všechny, kdo se už teď těší na Mikuláše
a čerta. Mikulášská zábava uprostřed Znojma rozhodně nebude pojatá jako pasivně konzumní. „Žádné,
tady nás máte, a bavte nás, ve Znojmě platit nebude,“ vzkazují pracovníci Domu dětí a mládeže Znojmo,
hlavní organizátoři mikulášské zábavy v centru města. Do jimi připravených aktivit tak chtějí vtáhnout
především děti, ale vítán bude i jejich
dospělý doprovod.
„My vytvoříme podmínky a vhodně zkrášlíme prostředí pro vaše vlastní
rodinné zážitky. Příjemná atmosféra
a rodinná pohoda je věcí každého příchozího. Investujte tedy, prosím svůj
jinak vzácný čas a obraťte pozornost
na ty nejdůležitější osoby na světě,
kterými jsou děti. A nejenom v předvánočním čase,“ říká za své kolegy
z DDM Marta Malenová.

Ustavující zastupitelstvo
ve Znojmě volilo vedení města,
radní a předsedy výborů. Rezignujícího zastupitele Daniela Hudečka nahradil David Štolpa.
Starostou byl zvolen Vlastimil
Gabrhel, statutární místostarostkou
Olga Štefaniková. Dalšími místostarosty budou Jan Grois a Jan Fiala.
Devítičlennou radu města doplnili vedle starosty a místostarostů Tomáš Buršík, Vlastimil Tima,
Ludmila Šikýřová, Jan Blaha a Jan
Kárník. Jednotlivé členy rady představujeme na str. 2.
Zastupitelé také vytvořili tři jedenáctičlenné výbory: kontrolní,
finanční a strategický. Předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Jan
Kervitzer a předsedou finančního
výboru Ludvík Hekrle. Předseda
strategického výboru bude zvolen
na dalším řádném zastupitelstvu
15. prosince v 15.00 hodin v zasedacím sále zastupitelstva na ulici
Obroková.
zp

Advent očima dětí

Nová Beseda

Advent očima dětí – mikulášský
podvečer pro malé, větší a dospělé
obyvatele města – je tradičně jedna
z nejhezčích a zároveň na přípravu nejnáročnějších akcí znojemského Domu
dětí a mládeže. Podílí se na ní všichni
pracovníci internisté, externisté a řada
nadšených dobrovolníků. Vždyť jen
vloni jich bylo v kostýmech andělů,
čertů a sobů dvaapadesát! Město Znojmo mikulášskou předvánoční zábavu
podporuje dotací, která částečně kryje
materiální náklady a související služby.
A velmi dobře funguje i spolupráce
DDM s garantem adventních programů ve městě, Znojemskou Besedou.
Proto je i letošní moderovaný mikulášský program Advent očima dětí organizovaný DDM zařazen v programu
Znojemského adventu 2014.

 K Mikuláši neodmyslitelně patří dětská radost.

Advent očima dětí s Mikulášem
připadne na pátek 5. prosince. Od 16.00
hodin na Horním náměstí ve Znojmě
čekají na děti i jejich doprovod tradiční
aktivity jako je Tvořivé NEBE s anděly,
Ježíškova pošta, PEKLO s čertovskou
cháskou. A pracovníci DDM chystají

Foto: Archiv DDM Znojmo

také novinky! Ty jsou v tuto chvíli ještě
tajné! Ovšem kdo si nenechá podvečerní zábavu v centru města ujít, ten o ně
určitě nepřijde. Více k adventu včetně
celého pestře poskládaného programu
Znojemského adventu 2014 naleznete
na str. 7–9.
lp

 Budova Znojemské Besedy – kulturního stánku Znojma – dostala novou
fasádu, okna a dřevěné vstupní dveře.
Ty původní prosklené s mříží našly nové
umístění ve vnitřním traktu budovy.
Text a foto: lp
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RADNIČNÍ VĚŽ
SE DO KONCE ROKU ZAVŘE
Dominanta města – radniční věž
bude pro veřejnost od 26. listopadu
2014 do 9. ledna 2015 uzavřena.
Důvodem je vánoční výzdoba, která
je každoročně na věž instalována.
VÁNOČNÍ STROM PRO ZNOJMO
Vánoční strom pro Znojmo je již
vybrán. Znojmo jej dostalo darem
od obce Slatina. Jde o dvanáctimetrový smrk stříbrný, který stál
před budovou bývalé slatinské
školy. Ve Znojmě se bude usazovat na Horním náměstí ve čtvrtek
20. 11. kolem 10. hodiny.
CVIČENÍ K ŘEŠENÍ
KRIZOVÉ SITUACE
Ve třech krajích zahájili dvoudenní cvičení Zdroje 2014, které má
zmapovat, jak jsou česká města
připravena na řešení krizových situací. Zaměřeno bylo na pomoc při
povodních. Ve Znojmě se museli
vypořádat se zatopeným sídlištěm
a s následnou evakuací domova
důchodců. Krizové štáby musely pokaždé zhodnotit rozsah škod a také
přesně určit, jakou pomoc potřebují
od kraje nebo od Správy státních
hmotných rezerv (SSHR). Všechny
požadavky se pomocí speciálního
systému shromažďují v operačním centru SSHR, což umožňuje
mnohem rychleji reagovat a poslat
potřebnou pomoc do postižených
míst. Do cvičení byly zapojeny krajské úřady Jihomoravského a Plzeňského kraje, a také Kraje Vysočina.
Vedle již zmíněného Brna, Znojma
a Stříbra se cvičilo i v Humpolci, Žďáru nad Sázavou a v Horažďovicích.
SVOZ BIONÁDOB KONČÍ
Poslední svoz bioodpadu v letošním roce proběhne v týdnu
od 1. do 5. prosince. O začátku svozu bioodpadu na jaře příštího roku
budou občané včas informování.
BLÍŽÍ SE VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22. prosince a skončí
v pátek 5. ledna 2015. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou
na pátek 30. ledna 2015. Jarní
prázdniny si můžete naplánovat
na termín 23. 2. až 1. 3. 2015.
STARTUJE AVANTI BĚH
V sobotu 22. listopadu startuje
Avanti běh, čtvrtý běžecký závod
11. ročníku Znojemského běžeckého poháru. Prezence mužské
a ženské kategorie je od 9.30 v ulici
U Obří hlavy u řeky Dyje, start je
v 10.30 hod.

Město povede devíčlenná rada
Znojmo povede následující čtyři
roky devítičlenná rada města, která
je tvořena starostou, místostarosty
a dalšími členy rady.
Rada města je výkonným orgánem
města v oblasti samostatné působnosti
a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Je oprávněna vydávat
nařízení města ve věcech přenesené
působnosti a zabezpečuje hospodaření města podle schváleného rozpočtu. Podle potřeby zřizuje jako své
iniciativní a poradní orgány komise
a kontroluje jejich činnost v oblasti
samostatné působnosti.
Rada také schvaluje organizační
řád městského úřadu, na návrh tajemníka jmenuje a odvolává vedoucí
odborů. Rozhoduje i v ostatních záležitostech spadajících do samostatné
působnosti, které jsou vymezené zákonem o obcích. Rada města Znojma
se schází zpravidla jednou za dva týdny
a její jednání jsou ze zákona o obcích
neveřejná.
Naopak přístupná veřejnosti
jsou zasedání zastupitelů, kterých je
ve Znojmě jednatřicet. Občané k nim
mohou vznést dotazy podle schváleného jednacího řádu zastupitelstva. Vždy
musí být k diskuzi vyzváni předsedajícím, který zasedání řídí. Zpravidla je
jím starosta. Po přihlášení (zvednutím
ruky) jim udělí slovo.
zp, lp

 Statutární místostarostka
Olga Štefaniková (ANO 2011).

 Starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD) v novém funkčním období poskytl Znojemským LISTŮM první povolební rozhovor, který přinášíme na protější straně.
Foto: P. Vokurek

 Místostarosta Jan Grois
(ČSSD).
Foto: P. Vokurek

 Místostarosta Jan Fiala (ANO
2011).
Foto: P. Vokurek

 Radní Tomáš Buršík (ČSSD).

 Radní Ludmila Šikýřová
(ČSSD).
Foto: P. Vokurek

 Radní Jan Blaha (ANO 2011).

 Radní Jan Kárník (nestraník
za KSČM).
Foto: P. Vokurek

Foto: P. Vokurek

Foto: P. Vokurek

 Radní Vlastimil Tima (ČSSD).
Foto: P. Vokurek

Foto: P. Vokurek
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Starosta Gabrhel: Dostali jsme ve volbách
účet, teď začínáme zase od začátku
Pane starosto, o čem jste přemýšlel,
když jste znovu dostal od zastupitelstva města důvěru pro výkon své
staronové funkce?
Před několika týdny nám ve volbách do obecních zastupitelstev občané
města Znojma vystavili účet za naši práci v uplynulém volebním období. Mě
osobně i mé nejbližší spolupracovníky
výsledek potěšil. Uvědomuji si však,
že teď je před námi nový začátek, bílý
nepopsaný list.
Určitě však je na co navazovat…
To je, pravda, velké plus. Máme
za sebou roky cílevědomé práce, která
zdaleka není u konce. Sestavení programového prohlášení nás sice teprve čeká,
ale už dnes mohu říci, že bude z velké
části vycházet z priorit, které jsme si
vytýčili v minulosti.
Je třeba dotáhnout do konce projekt
Klíč 2018, tedy prodej části městských
bytů jejich uživatelům. Jak už číslovka
napovídá, hotovo by mělo být za čtyři
roky. Zatímco v uplynulé době jsme velkou část prostředků, získaných z prodeje bytů, věnovali například na investice
a opravy v základních a mateřských
školách nebo na opravy chodníků, propříště chceme vytvořit potřebná nová
parkovací místa. Rozvoj automobilismu
se nezastaví, spíše naopak. Chceme
na to být ve Znojmě připraveni.
Velkým problémem ve městě i v regionu zůstává vysoká míra neza-

městnanosti. Je tady stále aktuální
i projekt Kolumbus?
To bez diskuze. Tento projekt,
určený na podporu zaměstnanosti,
respektive podporující vzdělanost a jazykovou vybavenost dětí a mladých
lidí, má nesporně pozitivní výsledky.
Budeme jej dále rozvíjet. Každé nové
pracovní místo je důležité, má vliv
na kvalitu života konkrétního člověka
a rodiny. O možnostech a nabídkách
budeme občany informovat prostřednictvím médií.
Na kvalitu života znojemských občanů má ovšem vliv i to, zda se cítí
v ulicích města bezpečně.
Bezpečné Znojmo bylo jednou
z priorit i v minulém volebním období. Při návštěvě ministra vnitra
ČR jsme měli možnost konfrontovat
znojemskou realitu s tím, jak se žije
v mnohem exponovanějších částech
republiky. Z tohoto pohledu bychom
snad mohli být spokojeni, přesto však
neustoupíme od úsilí dopřát znojemským občanům co možná nejvíce klidu
a bezpečí. Jedním z kroků budou i lépe
osvětlené ulice. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, vynasnažíme se budovat další kruhové objezdy
na místech, která jsou frekventovaná
a volají po takovém řešení.
Řešením zásadním by však bylo
dobudování silničního obchvatu
města Znojma. Je to téma, které se

pochopitelně diskutovalo i před
volbami.
O tomto problému toho bylo napsáno a řečeno už mnoho. Všichni
rozumní lidé se však shodují na tom,
že obchvat města je potřebný. Jeho
cílem je ochránit nejen historické jádro
Znojma. Prioritou je zlepšení ovzduší, snížení hlučnosti, zjednodušení
té dopravy, která přes město vždycky
vedena bude. Na tom se shodujeme
i s koaličními partnery, v tomto smyslu
budeme jednat s investorem stavby,
tedy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
ale i se zástupci státních orgánů a institucí. Věřím, že za čtyři roky budou
výsledky naší práce vidět.
Chce se tomu věřit tím spíš, že nejste
jen starosta Znojma, ale také poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pokud ovšem hodláte dál
vykonávat obě funkce.
Vidíte, to je právě důvod, proč chci
být nadále i starosta i poslanec. Jako
členu nejvyššího zákonodárného orgánu se mi totiž dopřává na příslušných
místech více sluchu než řadovému starostovi. To je realita. Neříkám, že je to
ideální řešení z hlediska časového. Pro
každého má den čtyřiadvacet hodin,
takže se mi občas času nedostává. Klady
však převažují. Ostatně mám na radnici
kolem sebe tým lidí, na který se mohu
spolehnout. Jsem si jistý, že město Znojmo udělá v příštích letech opět velký
krok dopředu.
Anna Maixnerová

Válečné veterány si připomněli i ve Znojmě
Jako jinde v republice, také
ve Znojmě si zástupci města a veřejnosti připomněli 11. listopadu
v 11.00 hodin Den válečných veteránů. Symbolem vzpomínkových akcí
ke Dni veteránů je květ vlčího máku,
který zdobil každého přítomného.
Pietního aktu na Louckém hřbitově
se zúčastnila veřejnost i zástupci radnice,
kteří na místě položili kytici s červenými
květy. Slavnostního projevu se ujal místostarosta Jan Grois, který uctil památku
válečných hrdinů z první i druhé světové války. Neopomněl ani naše vojáky
v zahraničních misích v Perském zálivu,
v bývalé Jugoslávii, v Afghánistánu či
Iráku. „Den veteránů je myšlen jako
poděkování všem těm, díky kterým dnes
můžeme žít v míru a svobodě. S obdivem
se klaním před odhodláním a statečností našich vojáků a děkuji jim. Na jejich činy se nesmí zapomenout. Čest
jejich památce,“ zakončil svůj proslov
místostarosta Grois.
zp

 Pietního aktu se účastnili všichni tři místostarostové (zleva) Jan Fiala, Olga Štefaniková
a Jan Grois.
Foto: xa
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STALO SE
VRANOV VYHLÁŠEN
NEJLEPŠÍM KEMPEM
Vranovské kempy vedou i letos
žebříček nejoblíbenějších a nejkvalitnějších kempů v ČR. V prestižní
anketě Kemp roku 2014 získal Camping Vranovská pláž první místo,
a obhájil tak své prvenství z roku
2012. Camp Bítov, loňský vítěz ankety, obsadil v tomto roce třetí příčku.
Kempy Vranovska zabodovaly mezi
1 689 českými a slovenskými kempy
a rekreačními areály. Soutěž Kemp
roku pořádají již tradičně portály
Dokempu.cz a Rekreacni-strediska.cz.
O nejlepší kemp hlasují samotní
návštěvníci, letos se jich zúčastnilo
téměř 9 tisíc. Pořadí první desítky
kempů, která vzešla z návštěvnických hlasů, poté sestavuje odborná
komise, která každý z těchto kempů
navštíví a hodnotí. Do první desítky
se dostal také Autocamping Výr.
Celkové výsledky najdete na portálu DoKempu.cz.
PODĚKOVÁNÍ NÁVŠTĚVNÍKŮM
ZA STŘECHU
Kastelán hradu Bítov poděkoval
všem návštěvníkům za přízeň v letošním roce. „Díky vám se nám
kromě menších oprav podařilo
opravit střechu na konírně a zpracovat projekt na celkovou obnovu
zbývajících střech,“ uvedl kastelán
Jan Binder. Hrad Bítov letos navštívilo 59 049 platících návštěvníků, což je o 3482 více než vloni.
Počet ještě naroste o vánočních
prohlídkách, které jsou nachystány
na 13. a 14. prosince. Celkově se
hrad Bítov a zámek ve Vranově
nad Dyji těší rostoucímu zájmu
návštěvníků. Mezi dvacítkou jihomoravských hradů a zámků se letos
umístil hrad Bítov na sedmém a vranovský zámek na osmém místě.
DOBRÝ SKUTEK PRO OBEC
I KASTELÁNY
Správa Národního parku Podyjí
ocenila obec Hnanice, lesníka Ryšánka a manžele Janíčkovi. Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 2014
získala obec Hnanice za vysázení
ovocného sadu a zapojení místních do péče o něj, lesník Miro
Ryšánek za celoživotní péči o krajinu Čížovska a Miroslavu a Karla
Janíčkovi, kasteláni vranovského
zámku, za dlouholeté systematické
propojování ochrany kulturního
a přírodního dědictví na Vranovsku
a v okolí Lukova. Lidé v internetovém hlasování nejvíce podpořili
Lesnou. Tato obec nechala vysázet
nové ovocné stromořadí v záhumení sídla. Správa národního parku
uděluje ocenění od roku 2012.
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Městský úřad informuje

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
4. prosince. Uzávěrka je 24. listopadu.
NEPŮJDE ELEKTŘINA
Dne 21. 11. od 7.15 do 11.30 hod.
ZNOJMO – PŘÍMĚTICE. Vypnutá část: TS Znojmo – Přímětická,
Sběr.suroviny, Přímětická 68, 74,
75a, 77–79, Penny Market, benzinky Ing. Dryml, zemědělská škola – skleníky a další podnikatelé
a zahrady. TS Znojmo – U Lesíka
620802, TS Znojmo – Penzion
U Lesíka, ul. U Lesíka celá včetně
penzionu. TS Znojmo – Pražská
zahrádky pravá a levá strana. TS
Znojmo – Přímětická dřev. závod,
TS Přímětice – školná statek.
Dne 3. 12. od 7.30 do 15.30 hod.
ZNOJMO. Vypnutá část: Provozovny a zařízení napájené z TS Eremit,
Družstevní po křiž. ul. Kotkova
a Kotkova od křiž. k žel. trati. Kovošrot, PE Motors, L-K Trading, BDKS
Reality. Provozovny a zařízení napájené z TS Družstevní, tj. bytovky
(Fruty) – Družstevní č. 10, 12, 14,
16, 18, 20, Hakenova 18 (Dětský
domov, Zeměděl. učiliště dílny),
Uhelná, autovrakoviště, Zelená
zahrada, Polytrans, re. plyn. stanice
a zahrádky. TS Znojmo – Elektrokov, TS Kotkova Stavokonstrukt,
TS Kotkova silni – SÚS, TS Metal, TS
Uhelné sklady, TS Znojmo – Dřevotvar, TS Keramika, TS Zn. – Kotkova
ZVAK, TS Zn. – Kotkova Tamura, TS
Znojmo K-produkt.
ODMĚNA PRO DÁRCE KRVE
A PRVODÁRCE
Hematologicko-transfúzní oddělení
hledá nové dárce a krve a zejména
dárce krevní plazmy. Při odběru
krevní plazmy se z krve dárce odebere jen plazma a zbývající část
krve mu je vrácena. Dárcem plazmy může být každý zdravý člověk
ve věku 18–65 let. Za odběr plazmy
nabízíme odměnu 400 Kč, cestovné
a občerstvení v hodnotě 55 Kč. Nově
zavádíme u nových dárců plazmy
mimořádnou prémii 400 Kč za čtyři
odběry plazmy (prémie platí pro
4. čtvrtletí roku 2014). Pro stávající dárce plazmy zavádíme bonus
400 Kč za nábor nového dárce plazmy. Objednat se k odběru je možné
na plazma.hto@nemzn.cz nebo
na bezplatném tel. 800 139 572.
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 222.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

S kácením dřevin je to
od listopadu trochu jinak
Novelizovaná vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
platí od začátku listopadu. Zjednodušeně se dá říci, že stromy se mohou
kácet od podzimu, když opadá listí,
vlastně do jara, než začnou zase rašit.
Ta doba právě nastává. Co by tedy
měl vědět občan, který se chystá pokácet strom na svém pozemku?
Podle platné vyhlášky č. 222/2014
Sb. si vlastník pozemku (nebo jeho
nájemce se souhlasem vlastníka) může
na svém pozemku pokácet bez povolení orgánu ochrany přírody (respektive
odboru životního prostředí Městského
úřadu Znojmo) ovocné dřeviny bez
ohledu na jejich velikost.

Co je třeba zdůraznit?
Výše uvedené ovšem platí pouze pro ovocné dřeviny, které rostou
na oplocených i volně přístupných
pozemcích v zastavěném území obce.
Současně musí být evidovány v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří. Další možností
je evidence pozemku jako ostatní
plochy se způsobem využití pozemku – zeleň.
Co nadále platí?
Pokud občan plánuje pokácet
ostatní druhy dřevin (listnaté neovocné nebo jehličnaté) a křovin na vlastním pozemku a ovocné dřeviny, které

rostou mimo zastavěné území obcí
(nebo na pozemcích, jejichž druh není
výše uveden), nadále platí:
 pokud obvod jejich kmene nedosahuje 80 cm ve výšce 130 cm nad
zemí, nebo výměra souvislého porostu křovin nepřesahuje 40 m2,
může si vlastník pozemku tyto dřeviny a křoviny pokácet rovněž bez
povolení příslušného orgánu ochrany přírody.
 pokud obvod kmene přesahuje 80 cm
ve výšce 130 cm nad zemí, nebo výměra souvislého porostu křovin
přesahující 40 m2, je nutno i nadále
požádat o povolení kácení příslušný
orgán ochrany přírody.
xa

Znojmo má čtyřiadvacet nově
vydlážděných chodníků
Seznam chodníků, které čeká rekonstrukce, obsahoval na začátku
letošního léta čtrnáct položek.
Město Znojmo se chystalo investovat do oprav na 35 milionů korun. To
je suma, za kterou by bylo možné realizovat akci, která by byla nepřehlédnutelná. Vedení radnice se však rozhodlo
vyjít vstříc občanům a umožnit jim
pohodlnou chůzi po obnovené dlažbě
v různých lokalitách. Než se přesně
určilo, o které chodníky půjde, muselo
být potvrzeno, že navrhovaných trasách se nechystá v nadcházejících pěti
letech nějaká investice. Jednalo se tedy
se správci, a to nejen pokud jde o vodovod a kanalizaci, kteří již ve vybraných
trasách své sítě spravují. Vzhledem
k tomu, že od oznámení záměru, přes
přípravu až k realizaci oprav se o konkrétních ulicích mluvilo a psalo, měli
dost času na relevantní reakci například
i provozovatelé internetu.
Hned v první fázi se tedy eliminovaly úseky, které jsou sice velmi
frekventované, a současně poškozené,
ale v dohledné budoucnosti se v nich
bude ještě kopat. Přijdou tedy – co se
oprav týče – na řadu v příštích letech.
Během léta a počínajícího podzimu se však ukázalo, že bude možné
uvolnit na rekonstrukce chodníků větší objem peněz, než se předpokládalo.
K původním položkám na seznamu
přibylo dalších deset úseků. Opravy
se dočkaly také trasy na ulicích Raisova, Kunštátská, Stojanova, Palliardiho, Prokopa Holého, Legionářská,
Resslova, Stanislavova (od Bulharské

Seznam ulic, ve kterých se chodí
nebo bude chodit po nových chodnících:
 Pražská ulice od č. 7 po ulici Legi








po Přímětickou ulici), Havlíčkova (vlevo ve směru na Prahu) a Vídeňská
(od Bednářské po Průmyslovou ulici).
„Původně se dala plocha nově
dlážděných chodníků přirovnat k šestinásobku plochy Komenského náměstí. V závěru prací je jisté, že se opravilo
31 tisíc m2 veřejných chodníků,“ upozorňuje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Je to plocha odpovídající osmi
Komenského náměstím,“ dodává.
Celkem tedy investovalo město
Znojmo do oprav chodníků 43 milionů korun. Většina úseků je již hotová,
zbývající se mají dokončit do konce
listopadu. V některých případech se
však práce mohou protáhnout, protože
je oprava chodníků spojena s dalšími
pracemi. Například na sídlišti Pražská se pracuje na teplovodu, v ulicích
Holandská, Třebízského a Přímětická
na vodovodním řadu.
xa

















onářskou
Pražská sídliště 1A, B až 10A, B, C
Pražská sídliště 6A–G
Třebízského ulice
Přímětická ulice
Vrchlického ulice, spodní část u bytových domů
Smetanova ulice
Rooseveltova ulice od ulice Mládeže
a Lužické ulice po Palackého ulici
Rudoleckého ulice od Lidické
a Bezručovy ulice po ulici Dr. M.
Horákové (pravá strana ve směru
jízdy)
Dvořákova ulice od č. 19 po ulici
Na Valech
Vídeňská ulice od Průmyslové ulice
po vjezd z do Colasu
Holandská lokalita
ulice Růženy Svobodové v Americe
ulice Růženy Svobodové pod Vančurovou ulicí
Raisova
Kunštátská
Stojanova
Palliardiho
Prokopa Holého
Legionářská
Resslova
Stanislavova (od ul. Bulharská
po ul. Přímětickou)
Havlíčkova (vlevo směr Praha)
Vídeňská od ul. Bednářské po ul.
Průmyslovou

www.znojmocity.cz
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Znojmo má sommeliérského mistra
republiky. Talentovanou dívku
Znojmo, jako místo neodmyslitelně spojené s vínem, znovu zabodovalo v oblasti odborníků na víno. Pochlubit se může školou – SOU a SOŠ
SČMSD na Přímětické ulici vychovávající budoucí sommeliéry v podobě
studentů, kteří pravidelně opanují
vrcholné soutěž sommeliérů.
Povolání sommeliér má své
počátky v 19. století při vzniku
velkých hotelů a restaurací. Sommeliér dnes je gastronomický
odborník na víno, nápoje a kombinaci pokrmů a nápojů. Dříve
toto slovo znamenalo označení
člověka, který byl zodpovědný
za zvířecí potahy dopravující potraviny a nápoje, zejména vína
na královské hostiny.
I v tomto roce studentky znojemské střední školy ovládly juniorské
mistrovství sommeliérů. Mistryní České republiky se mezi dvaadvaceti soutěžícími na 16. ročníku Trophée Bohemia Sekt – Sommelier ČR stala Erika
Juránková (HT 4.A), která již vloni
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Znojmo se dočkalo
žlutých autobusů

váčková (obě HT 4.A). Probojovat se do semifinále či
dokonce na „bednu“ přitom
nebylo nijak jednoduché.
Již v základním kole museli
soutěžící zvládnout písemný text s padesáti otázkami
o vinařství, vinohradnictví
a gastronomii celého světa a degustaci anonymních
vzorků vín.
Do semifinále, kde byl
hodnocen servis šumivého
vína i vystupování sommeliéra, postoupilo deset nejlepších. Mezi nimi všechny
čtyři studentky ze Znojma.
Do finále vstoupila ze znojemské čtyřky nakonec Eri Bronzová sommelierak Michaela Stuchlíková a vítěz- ka Juránková a Michaela
ka 16. ročníku Trophée Bohemia Sekt – Sommelier ČR Stuchlíková. Předvést muse2014 Erika Juránková.
ly dekantaci červeného vína,
popis anonymního vzorku
skončila na slibném druhém místě. vína, opravu vinné karty i nejvhodnějBronz si odnesla Michaela Stuchlíková ší přiřazení nápoje k menu. Skvělý vý(HT 3.A) a do semifinále se probojo- sledek obou studentek – sommeliérek
valy díky svým znalostem a umu také byl pak jen logickým zúročením jejich
lp
Petra Kalandříková a Romana Hla- vědomostí a dovedností.

Od 15. prosince startuje nová
dopravní trasa Praha – Jihlava –
Znojmo – Vídeň, kdy žluté autobusy
STUDENT AGENCY budou zastavovat
nově i ve Znojmě.
„Cestující si budou moci vybrat
trasu buď přes Znojmo, nebo přes Brno.
Zároveň nabídneme tři nová spojení: Praha – Znojmo, Znojmo – Vídeň
a Jihlava – Znojmo a zpět. Tyto spoje
budou provozovány moderními autobusy ve stylu FUN & RELAX s kompletním palubním servisem v plném
rozsahu, tedy nápoje zdarma, denní
tisk zdarma, wifi či individuální zábavu
prostřednictvím zábavního portálu,
se kterým se cestující setkávají v našich autobusech,“ říká Ivana Kašická,
ředitelka autobusové dopravy STUDENT AGENCY a dodává: „Ze Znojma pojedou busy do Prahy v 10.55,
13.55 a v 16.40. V opačném směru
pak v 5.30, 9.30 a 15.30. Základní cena
s Kreditovou jízdenkou pro linku Praha
– Znojmo je 190 Kč. Jízdenky jsou již
v prodeji na jizdenky.studentagency.cz.
Bližší informace o dalších spojích na uvedených linkách najdete
na www.studentagency.cz.
lp

INZERCE

pøipojení k internetu
rátová
domácí bezd
m router em
sí s kvalitní
super cenu
snadno a za
bezdrátový router
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè

prostøednictvím optické sítì

40
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(445,- Kè vè. DPH)
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prémiová slu

285,- Kè
368,- Kè
698,- Kè
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(845,- Kè vè. DPH)

Mbits
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(450,- Kè vè. DPH)

pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc
instalace a nastavení zdarma

bezdrátové pøipojení

10
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ý balíèe
k služe
b

INTERN
ET 40 M
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bit/s
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ize zda
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gramù
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(345,- Kè vè. DPH)
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285,- Kè
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+

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.

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc
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Kolumbus našel nabídky za vás

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.

PRÁCE V RAKOUSKU
Odklízeč/ka sněhu
StrassenreinigerIn – Schneeschaufler/
in
Clean Optimal e.U.
Stockerau 60 km
office@cleanoptimal.at
Částečný úvazek, pracovní doba dohodou. Min. mzda 8,93 EUR/hod.
brutto.
Úklidová síla
RaumpflegerIn – Reinigungskraf
Clean Optimal e.U.
Hollabrunn 35 km
office@cleanoptimal.at
Částečný úvazek 15 hodin týdně,
pracovní doba dohodou. Min. mzda
8,08 EUR/hod. brutto + možné příplatky.
Pomocná síla do kuchyně
Küchenhilfskraft
Gasthof Eisenhauer
Fuglau/Altenburg 55 km
gasthaus@eisenhauser.at
+43/2989/8262 nebo
+43/676/9643007 Fr. Karin Eisenhauer
Nástup ihned! Min. mzda 1.349 EUR/
měs. brutto při plném úvazku + možné příplatky. V případě nutnosti možnost ubytování.
Sezonní práce - údržbář v hotelu
Saisonstelle HoteldienerIn

Schöne Aussicht
St. Johann in Tirol 400 km
+43/5352/62270
Sezóna 2014/15 s nástupem od poloviny prosince. Plný úvazek na 6 dní
v týdnu. Mzda dle dohody, v příp.
potřeby ubytování a strava zdarma.
NOVINKA: NABÍDKY SEZONNÍ PRÁCE PRO DVOJICE
SPA HOTEL ERHERZOG JOHANN
Umývač/ka nádobí
AbwäscherIn
SPA HOTEL ERHERZOG JOHANN
Bad Aussee, Steiermark 330 km
+43/3622/52507, kl. 674 Hr. Direktor
Lackner
Plný úvazek 40 hod. týdně. Min. mzda
1.349 EUR/měs. brutto + možné příplatky.
Pokojská
Stubenmädchen/-bursch
Pracovní doba ca. 8.00–16.00 hod.,
5 dní v týdnu, 40 hod. týdně.
Mzda dle kvalifikace a praxe, min.
1.349 EUR/měs. brutto při plném
úvazku + možné příplatky.
HOTELDORF GRÜNER BAUM
Úklidová síla do kuchyně
Reinigungskraft Küche
HOTELDORF GRÜNER BAUM, Familie
Blumschein
Badgastein, Salzburg 430 km
mitarbeiter@hoteldorf.com
+43/6434/2516 Beate Nesslinger

Zkrácený úvazek – 20.30–23.00 hod.,
6 dní v týdnu. Min. mzda při plném
úvazku 1.349 EUR/měs. brutto + možné příplatky.
Pokojská
Stubenmädchen/-bursch
Plný úvazek 48 hod. týdne, pracovní
doba dohodou, 6 dní v týdnu. Ubytování a strava k dispozici.
Min.mzda 1.349 EUR/měs. brutto +
možné příplatky.
Číšník/servírka
Servicekraft
Alp Art Hotel
Götzens, Tirol 520 km

info@aplarthotel.at
+43/5234/48010 Fr. Johanna Ellinger
Nabízíme neobyčejný rodinný podnik, mladý tým, sezónní ale i celoroční
zaměstnání, ubytování v případě
potřeby.
Mzda dle KS + příplatky dle kvalifikace.
Pokojská
Zimmermädchen/Roomboy
Nabízíme neobyčejný rodinný podnik, mladý tým, sezonní ale i celoroční
zaměstnání, ubytování v případě
potřeby.
Mzda dle KS + příplatky dle kvalifikace.

Zaměstnavatelé, pozor!
Hodláte obsadit volnou pracovní
pozici ve vaší firmě? Znojemským firmám a firmám ze znojemského regionu
nabízíme bezplatnou inzerci volných
pracovních míst jak na webových stránkách www.znojmokolumbus.cz, tak
i v radničních Znojemských LISTECH.
Znojemské LISTY vycházejí jednou
za čtrnáct dní (vyjma měsíců červenec a srpen) a jsou doručovány zdarma do každé domácnosti ve Znojmě
a v městských částech Derflice, Načeratice, Oblekovice, Kasárna, Mramotice,
Popice, Přímětice, Konice a Hradiště.
Jsou rovněž volně k dispozici v budo-

vách městského úřadu, na sportovištích,
v informačním centru nebo v knihovně.
Pro uveřejnění nabídky pracovní 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
Znojemské LISTY. Veškeré dotazy rovněž ráda zodpoví tisková mluvčí. zp

Úspěšná rakouská podnikatelka
nabízí práci zdravotnicím
i ochotným pečovatelkám
Susanne Hamak-Schuster, koordinátorka a zakladatelka projektu Pflegedienst24, po pětileté vynikající zkušenosti i s pečovatelkami ze zahraničí
rozšiřuje svůj tým a hledá spolupracovnice z českého
příhraničí.
Pflegedienst24 znamená čtyřiadvacetihodinovou
službu péče o potřebné, kterou zajišťuje spolehlivý tým
na území celého Dolního Rakouska a Vídně. Pečovatelky
se starají o pacienty v jejich obvyklém prostředí a v jejich
vlastní domácnosti. Tento způsob péče o nemocné a seniory je v Rakousku velmi rozšířený a oblíbený.
Práce pod značkou Pflegedienst24 je vhodná pro
diplomované sestry a zdravotnice, ale také pro ženy
s kurzem péče o pacienta či pro zájemkyně o jeho
absolvování, jelikož neobnáší vždy jen zdravotní péči
o pacienta. Mnohdy se jedná například i o společnost pro seniory, které nechtějí rodiny nechávat déle
v domácnosti samotné. Pokud jde o profesní znalosti,

nabízí Pflegedienst24 odpovídající zaškolení. Při styku
se staršími občany je ovšem velmi důležitá schopnost
komunikace v německém jazyce.
Veškeré potřebné náležitosti týkající se výkonu
činnosti na území Rakouska pomáhá zajistit Pflegedienst24. Po celou dobu je pečovatelce k dispozici
koordinátorka z Pflegedienst24.
Pečovatelky pracují u klientů ve dvoutýdenních
turnusech, kdy nástup k pacientovi je vždy v pondělí,
středu nebo pátek. Pečovatelka dostává čistý honorář
přímo od rodiny vždy na konci dvoutýdenního turnusu
a dále je jí hrazeno sociální pojištění a jizdné. Výdělky
se pohybují mezi 50 a 60 EUR za den podle vzdělání
a druhu vykonávané péče.
Výběrové řízení na nové pečovatelky bude Pfelegienst24 pořádat v příštích týdnech ve Znojmě.
Bližší informace pro uchazeče o tyto pozice přeneseme
v příštím vydání ZL.
lp

www.znojmocity.cz
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Do předvánočního času vás zavede Václav
Neckář se sborem znojemských studentů
Zimní kino, farmářské trhy a Václav Neckář se sborem znojemských
studentů. To jsou největší novinky
Znojemského adventu 2014 v režii
Znojemské Besedy a jejích četných
spolupracovníků.
Fanfáry Znojemských žesťů, zvoucí
na slavnostní zahájení adventu ve Znojmě, se na Horním náměstí ozvou
v neděli 30. listopadu přesně v 16.35
hod. Na příjemné prožití času předvánočního pozve spoluobčany starosta
města Vlastimil Gabrhel, který společně
s děkanem Jindřichem Bartošem rozsvítí vánoční strom Znojma. Ten letošní
dostalo město darem od obce Slatina.

O hudební náladu se ve stejný den
postará legenda českého popu Václav Neckář, který si na pódiu zazpívá
s pěveckým sborem při střední škole
na Přímětické ulici tedy SOU a SOŠ
SČMSD Znojmo.
Celý podrobný program Znojemského adventu najdete uprostřed LISTŮ, ovšem pár lahůdek v něm by si
určitě zasloužilo vaši pozornost. Tak kupříkladu od 12. do 14. prosince v úvodu
zmíněné Farmářské trhy na náměstí
TGM či zimní kino na Horním náměstí
s pěti českými filmy v nabídce. Zážitek
skýtají i vystoupení Pavla Vítka se sborem Libohlásek při ZŠ nám. Republiky,

vynikajícího kytaristy Lubomíra Brabce
a violoncellistky Jitky Hosprové, Davida
Ebena se Scholou Gregorianou Pragensis nebo Vánoční concertino Lenky
Filipové, ale i dalších účinkujících hostů
i našinců. Na Masarykově náměstí bude
stát mezi dětmi oblíbená ohrada se zvířaty. Jindy neposední nejmenší obyvatelé města u ní dovedou stát i několik
desítek minut v klidu a se zvídavým
komentářem pozorovat dění za dřevěným plotem. Vánoční vláček bude zdarma jezdit po městě, a to i na krátkých
vzdálenostech například mezi náměstími. Svézt se s ním ale budete moci až
do Louckého kláštera na vyhledávanou

výstavu betlémů nebo se projet mezi
vánočně vyzdobenými kostely. V těch
najdou věřící i nevěřící potřebný klid
při adventních mších.
Obrokovou ulici zkrášlí nazdobené
vánoční stromky od dětí znojemských
školek a škol. Advent doplní četné
výstavy s vánoční tématikou. Jednou
z nich je v minoritském klášteře Vánoční putování Evropou. Otevřena bude
do 9. ledna.
Zkrátka v bohatém adventním programu si každý může vybrat aktivitu,
která je mu milá. Na Znojemský advent
jsou zváni všichni, kdo si chtějí konec
roku užít s rodinou a přáteli.
lp

Vánoční stromy rozzáří
i městské čás
Na slavnostní rozsvícení vánočního stromu se mohou těšit děti nejen
v centru města, ale také v městských
částech Znojma.
Jako v letech předešlých jej v týdnu
od 1. prosince do 6. prosince rozsvítí místní občané společně s vedením
města a předsedy jednotlivých městských částí. Svého vánočního stromu
se dočkají i děti v Domu dětí a mládeže

ve Znojmě. Na zahájení adventního
času v obcích je zvána široká veřejnost,
pro kterou bude přichystán vánočně
laděný kulturní program i občerstvení
v podobě chutného vánočního cukroví, punče či horkého čaje. Vše připravují místní šikovné kuchařky. Děti se
mohou těšit na dobroty od maskotů
znojemských Vánoc – medvěda a sněhuláka.
zp
Pondělí 1. 12.
17.00 Načeratice
18.00 Konice
Úterý 2. 12.
17.00 Mramotice
18.00 Hradiště
Středa 3. 12.
17.00 DDM Znojmo
18.00 Přímětice – ves
19.00 Přímětice – sídliště
Čtvrtek 4. 12.
17.00 Oblekovice
18.00 Popice

 Rozsvěcení vánočního stromečku je
vždy nadšeně přijímáno hlavně dětmi. Neodradí je ani mráz.
Foto: lp

Sobota 6. 12.
18.00 Derflice
19.00 Kasárna

VÁNOÈNÍ
ZNOJMO 2014
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Staňte se kurýry prevence Přijďte se otestovat!
aneb Senioři sobě podruhé
Není pravdou, že starší občané
nemají sílu bránit se praktikám cynických obchodníků a jim podobným
živlům. Nyní se ukazuje, že mají silné
rezervy ve spojencích z vlastních řad!
Vypovídá o tom již podruhé projekt Senioři sobě II., jehož hlavním
cílem je předcházení páchání trestné
činnosti na seniorech, posilování jejich
bezpečí a zdravého životního stylu.
Základním principem je využití
aktivních a spolehlivých seniorů – kurýrů prevence k oslovování vrstevníků
ve svém okolí, kteří žijící osamoceně,
málo vycházejí z domu, mají zdravotní
problémy, a snadno se tak mohou stát
obětí trestného činu.

Zájemci, tedy budoucí kurýři prevence, se zúčastní semináře, na kterém
budou proškoleni ve výše zmíněných
oblastech, dostanou k dispozici informační materiály, aby na své vrstevníky
mohli působit formou osvěty. Seminář
se bude konat 20. listopadu v 9.30 hod.
v sále zastupitelstva na Městském úřadě ve Znojmě (Obrokova 12). Občerstvení na semináři bude zdarma.
lp
Pokud se chcete stát
kurýrem prevence,
stačí se přihlásit na adrese
seniorisobeznojmo@seznam.cz
nebo na tel.: 974 622 458,
602 161 766.

V týdnu od 21. do 28. listopadu
se uskuteční Evropský týden testování na HIV. Vybraná adiktologická centra po celé republice budou
v tomto týdnu testovat nejen na HIV,
ale i na případně další infekční nemoci a současně poskytovat před
a potestové poradenství.
Znojemské kontaktní centrum Netopeer se rozhodlo připojit se vlastní
aktivitou. Nabídka směřuje k celé široké veřejnosti. Přijít se nechat otestovat
tedy může opravdu kdokoliv. „Chceme
nabídnout orientační testování vybraných infekčních chorob, které budeme provádět zdarma a anonymně,“
sdělila Zuzana Protivínská, vedoucí
kontaktního centra Netopeer ve Znojmě. Orientační testy a doprovodné

poradenství bude provádět proškolený personál. „Testy běžně nabízíme
uživatelům služeb našeho zařízení.
Zejména proto, že injekční uživatelé
drog patří do nejrizikovější skupiny
z hlediska přenosu virové hepatitidy
typu C. Rozhodli jsme se, v rámci této
události, stejnou možnost nabídnout
i široké veřejnosti, která nemusí mít
tolik možností, jak se k testování dostat. Zájemce by měl počítat se zhruba
dvacetiminutovou časovou rezervou
a rozhodně by měl přijít střízlivý,“ sděluje Protivínská.
Testování bude probíhat v pondělí
24. listopadu mezi 9.00–11.00 hodinou
dopolední v Kontaktním centru Netopeer – víceúčelová drogová služba
na Horní České 4.
lp

Raná péče poradí
Narodilo se vaše dítě předčasně? Máte pocit, že špatně slyší nebo
vidí?
Pokud máte pochybnosti týkající
se vývoje vašeho potomka, přijďte se
poradit do znojemského Dětského
centra na ulici Mládeže. Ve čtvrtek
27. 11. od 13.00 do 14.00 hodin zde
budou na vaše dotazy odpovídat tři
pracovnice rané péče. Raná péče je
sociální služba pro rodiny dětí se

 Stejně jako v minulém roce se za obyvateli DPS Jevišovice rozjeli budoucí pekaři
ze SOŠ a SOU Dvořákova Znojmo. Studenti 3. ročníku Dominik Zvěřina, Miluše Floriánová a Eva Růžičková pod vedením učitelky odborného výcviku Anny Jedličkové si nejprve prohlédli zařízení, aby se posléze se seniory pustili do pletení vánoček
a tvorby vánočního pečiva. Příjemný den zakončili všichni u jednoho pomyslného
stolu konzumací všeho dobrého, co společnými silami vytvořili a upekli.
lp, foto: Archiv DPS Jevišovice

Nalaďte se na MiCOOLáše
v nízkoprahové Coolně
Není vám už pět a na vousatého
pána s vakem plným dárků nevěříte?
Nevadí. I tak si můžete užít Mikuláše pro náctileté, ty starší, ale i děti.
Pro všechny lidi mladé duchem ho
jako den otevřených dveří připravuje
na 4. prosince nízkoprahový klub
Coolna na Masarykově náměstí.
MiCOOLáš v Coolně nabídne zábavu spojenou se soutěžemi o nejlepší
masku anděla, čerta nebo Mikuláše
a zajímavé soutěže o ceny.

Součástí tříhodinové akce v mladistvém prostředí bude také vystoupení několik hudebních interpretů
pod taktovkou zkušeného DJ, který
bude pouštět oblíbené super songy vyhledávané mladými tanečníky
i posluchači. Na nízkoprahového MiCOOLáše s vysokoprahovým cítěním
pro mladé lidi se budete moci 4. prosince naladit od 13.00 do 17.00 hodin.
Peníze nepotřebujete! Vstup do Coolny je zdarma.
lp

zdravotním postižením. Služba je určena pro děti do 7 let věku. Akce je
připravena v rámci kampaně Týden
rané péče.
lp

Workshop o předávání
zkušenos pracovníků
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Znojmo připravil již třetí workshop, který proběhl
v rámci projektu Podpora standardizace sociálně-právní ochrany Znojmo (reg.č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00086),
který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Tentokrát se jednalo o oblast multidisciplinární spolupráce na téma
Předávání zkušeností pracovníků
sociálně-právní ochrany při zavádění standardů kvality sociálně-právní
ochrany dětí. S příspěvky dobré praxe
vystoupila Mgr. Světluše Kotrčová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Hradec Králové s kolegyněmi.
Jednalo se především o propojování je-

jich zkušeností a praxe při práci s dětmi a rodinami se standardy kvality
sociálně-právní ochrany dětí. V rámci
prezentace byla například představena
činnost sanačního pracovníka a byly
rovněž ukázány příklady klientů, kterým se ve spolupráci se sanačním pracovníkem podařilo podstatně zlepšit
své bytové a existenční podmínky.
S příspěvkem vystoupili i zástupci
sociálně právní ochrany dětí Znojmo,
ve kterém informovali o systému práce orgánů sociálně-právní ochrany
dětí Znojmo v souvislosti s aplikací
standardů kvality na jejich pracovišti.
Poděkování za občerstvení patří vedení Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Dvořákova Znojmo a žákům této školy oboru Kuchař
– číšník, Cukrář a Pekař.
TZ

www.znojmocity.cz
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Studen hledali stopy
Otokara Březiny

V rozmezí jednoho týdne zorganizovali studenti 3. ročníku oboru
Cestovní ruch na střední škole na Přímětické ulici hned dvě exkurze do nedalekých Jaroměřic nad Rokytnou.
Nejen jim, ale i jejich spolužákům
z oboru Hotelnictví a turismus a Kosmetička se tak naskytla šance blíže se
seznámit se životem a dílem básníka
Otokara Březiny. Vedle návštěvy muzea,
které se nachází v místech, kde spisovatel žil, absolvovali prohlídku barokního
zámku včetně přilehlých zahrad. V závěru exkurze zavítali na hřbitov k místu

posledního odpočinku tohoto symbolisty, který byl osmkrát nominován
na Nobelovu cenu za literaturu. Jeho
hrob zdobí sousoší Tvůrce a jeho sestra
Bolest, bohužel už bez měděné knihy
nesoucí jméno básníka včetně data jeho
narození i úmrtí. Ta totiž byla z hrobu
začátkem měsíce září odcizena. Role
průvodců se ujaly studentky Dominika
Kacká a Kamila Genzerová, které naplánovaly trasu a připravily výklad o historii zámku i muzea. Studenty nejvíce
zaujaly detaily a pikantnosti z básníkova
soukromého života.
dk, kg, lp

 Eiffelova věž v Paříži oslavila letos 125. narozeniny a stala se protentokrát námětem hry ve městě Znojmě, kterou už tradičně na podzim pořádá místní Junák.
Slečna Agnes Eiffel zavítala mezi znojemské architekty s prosbou o pomoc, protože
„Eiffelova věž padá“. Dvojice dětí hledaly ve staré části města zajímavé domy a dokreslovaly chybějící detaily. Pozor si musely dávat na tajné agenty, kteří se snažili
jejich úsilí zmařit.
Soutěže se zúčastnila šedesátka dětí a dvacítka rodičů. Vítězství ve svých kategoriích a krásné francouzské ceny si odnesli Kubík Soviš a Luka Ljubičič s tatínky, Tereza
Brychtová a Roman Grois, David Bartoník a Jakub Kania.
lp
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Velmi chutně vydařené
Podzimní vaření
J a b l ka , h r o z n y,
oříšky, dýně, červená
řepa. Mezi tradiční podzimní plodiny poslední
dobou pronikají nové
pochutiny, ovoce i zelenina, které přímo vybízí
ke kulinářským experimentům. Proto se studenti gastronomicky
zaměřených oborů SOU
a SOŠ SČMSD na ulici
Přímětická ve Znojmě  Zdařilé Podzimní vaření zaujalo. Hosté – žáci si odnesli
vyzkoušené recepty a odcházeli plni dojmů i tipů na další
rozhodli uspořádat studium.
Foto: Archiv SOU a SOŠ SČMSD
Podzimní vaření pro
žáky základních škol.
Zajímavý program doplnily preDo kuchařského umění již zasvětili zentace studentek oborů Hotelnictví
žáky 9.B základní školy na ulici Mlá- a turismus a Podnikání, obchod a služdeže. Vařilo se ve cvičné kuchyni, za- by na téma Zdravá strava do škol.
tímco v učebně stolničení se zakládala
Deváťáci soutěžili v poznávání potabule, tematicky laděná do oranžové travin použitých v degustačním menu,
barvy a dozdobená podzimní dekorací. otestovali si svoje zdraví v minitestu
Studenti oboru Kuchař-číšník připra- a vítězný team získal míchaný nápoj
vili degustační porce dýňové krémové od barmana. Překvapením bylo atrakpolévky, dýňový chléb s rozmarýnem, tivní flambování. Právě aktivní zapoječokoládový dort z červené řepy a jablíč- ní budoucích středoškoláků do projekkové dortíčky. Tečkou za podzimním tu se ukázalo jako velmi dobré řešení
menu byl mošt z vinné révy.
a setkalo se s kladnou odezvou.
lp

Béďa

Věk: přibližně 10 let, Plemeno: kříženec jezevčíka
Povaha: Pejsek je vhodný na dvorek k rodinnému domku, nejlépe ke staršímu člověku. Béďa je klidná a tichá fenka má ráda svůj klid a nevyžaduje
příliš pohybu. S dalšími pejsky a kočkami nemá problém, je nekonfliktní.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Společnost

VZALI SE
Simona Mlejnková (Znojmo)

& Václav Hanzal (Znojmo)

Martina Kloudová (Znojmo)

& Ladislav Bastl (Dobšice)

Radka Oslzlá (Oleksovice)

& Petr Mikysek (Oblekovice)
Klára Pospíšilová (Praha)

& Jan Rytych (Praha)

Vlakem do Vídně
Celodenní sobotní výlety do předvánoční Vídně si může užít celá rodina.
Zkušený průvodce provede návštěvníky
rakouské metropole několika trhy, které
jsou každoročně vyhledávanými místy
Rakušanů i turistů. Výlety v termínech
29. 11., 6. 12, 13. 12. a 20. 12. připravila
agentura REMO-Agency. Stačí se přihlásit na tel. 737 449 099.
lp

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. 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 LISTOPADU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý
18.00–21.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
17.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00
POZOR! Časy plavání se mohou měnit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání
v Příměcích
Po celý rok mohou lidé využívat 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
SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 011!
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Listování je něco, co jinde neuvidíte
nějších Listování. Je to výborná
Pomalu, ale jistě se ve Znojknížka a myslím, že jsme z toho
mě zabydluje scénické čtení
scénicky udělali docela fungující
Listování. Sál Znojemské Betvar. Mám i další oblíbené jako
sedy byl zatím při všech předLegenda H+Z, kterou jsme dělali
staveních plný a opakovaný
ve Znojmě před pár týdny, nebo
uznalý potlesk svědčí o stouStraka v říši entropie a další.
pajících sympatiích publika
k literárnímu projektu herce
Je zřejmé, že si herci Listování
Lukáše Hejlíka. A téměř vždy
užívají. Co vás na něm tak láká?
slyší organizátorka znojemJe moc dobře, že máte tento
ského Listování Renata Hupocit. Ono někdy není jednobáčová a herečtí aktéři stejduché ze sebe vymačkat energii
ný dotaz: „Co bude za knihu
po celodenní šňůře Listování, ale
v příštím Listování?“
při našich představeních je vklad
To nejbližší 30. listopaenergie zásadní. To nejlákavější
du nabídne hned knihy dvě.
je asi přímá odezva diváků. Cítit,
Herci Jihočeského divadla
ÁŠ DRÁPELA
TOM
,
LLÁ
HO
A
VĚR
,
AM
hrají: PAVEL OUBR
že pozitivně rezonuje dění na jev Českých Budějovicích Pavel
višti s pozorností publika.
Oubram, Tomáš Drápela a Věra
Hollá nejprve zahrají dětem
SEDA
ZNOJEMSKÁěstíBE
od 17.30 hodin kultovní TrnkoProč by si lidé neměli nechat
22, Znojmo
Masarykovo nám
z
ani.c
istov
vu Zahradu. A od 20.00 hodin
poněkud jiné čtení knihy ujít?
rezervace: renata@l
převedou do divadelní podoAsi proto, že to jinde neuby knihu Jerzy Kosinskiho Byl
vidí. V oblasti scénického čtení
jsem při tom. Jde o provokativliteratury jsme skoro jediní. Dalní komický příběh zahradníka, ve kte- Do Znojma jedete s pevně daným ším doporučením je mnoho kladných
rém na filmovém plátně exceloval programem – knihami Byl jsem při ohlasů jak od publika, tak i samotných
Peter Sellers.
tom a Zahradou. Kterou literaturu autorů. A my uděláme vše, co bude
Jak vnímají představení s knihou byste si ale rád zahrál vy sám?
v našich silách, abychom očekávání
v ruce zmínění herci, prozradil jeden
To se zrovna dobře sešlo. Byl jsem příjemně strávené hodinky v naší spoz nich Pavel Oubram.
lp
při tom – je jedno z mých nejoblíbe- lečnosti naplnili.

30. 11. / 20:00
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Na divadlo se valí vlna
hudebních koncertů
Ten, kdo si stýská, že je ve Znojmě stále málo kvalitních koncertů,
bude nejspíše potěšen. Pracovníci
Znojemské Besedy se drží motta, že
dobré muziky není nikdy dost, a tak
se s koncerty připravovanými v jejich režii roztrhl pytel. Po výborném
Ondřeji Brzobohatém, který ve znojemském divadle představil své nové
CD Identity, připravuje Znojemská
Beseda do dalšího roku koncerty
Anety Langerové, Dana Bárty, Melody Makers s Ondřejem Havelkou
i Kamila Střihavky. A do znojemského
divadla se chystají také muzikáloví
herci Městského divadla Brno.
I přelom roku bude ve znamení hudebních událostí. Na divadelních prknech se 4. prosince představí
ve společném vystoupení skvělá violistka Jitka Hosprová a kytarista Lubomír Brabec, kterého řadí odborníci
k nejbrilantnějším kytaristům světa.
Ve čtvrtek 18. prosince usedne před
divadelní publikum se svou dcerou
Lenny zpěvačka Lenka Filipová. Soubor Hradišťan obstará každoročně vyhledávaný novoroční koncert.

 Ondřej Brzobohatý znojemský koncert okořenil uvolněnou atmosférou a hudebními
vzpomínkami ze svého dětství. Na jeho podpis si fanynky rády počkaly.
Foto: lp

Všechna vystoupení uznávaného
souboru v čele s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou jsou vždy mimořádným hudebním i duchovním zážitkem.
Hradišťan vychází z lidové tradice

a svým nezvykle širokým záběrem
proniká za hranice hudebních žánrů
a také hluboko do lidských srdcí. Koncert pod názvem Novoroční Hradišťan
zazní v divadle 8. ledna 2015.
lp

www.znojmocity.cz
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Znojmo střílí nejlépe v EBEL. Pomáhá
nám skvělá parta, říká Rosa
Šest vítězství na domácím ledě
v řadě, k tomu bilance téměř sedmi
vstřelených gólů na zápas. Úctyhodná
jsou čísla Orlů ze Znojma v říjnových
a listopadových bojích v mezinárodní
Erste Bank Eishockey Lize (EBEL). Český zástupce v mezinárodní konfrontaci našel ideální sestavu i střeleckou pohodu. „Parta v kabině se stmelila. A jde
to vidět i na ledě. Všichni od brankáře
až po útočníky jsou zodpovědnější,“
popisuje nejlepší střelec Znojma Pavel
Rosa (na snímku).
Sedmatřicetiletý útočník přišel
na jih Moravy v létě i s rodinou z Kanady a poprvé od svých sedmnácti let
plánuje odehrát celou sezonu za český
tým. I když to bude v mezinárodní
konfrontaci EBEL. Pro hokejového
světoběžníka nic nového. Výlučně
československá kabina Orlů ale Rosovi přirostla k srdci. „Hlavně v NHL
hraje každý na sebe. Je to hodně o tom
udržet si svoji práci, třeba ji i sebrat
někomu jinému. V Evropě je to víc
orientované na tým. A konkrétně tady
ve Znojmě je pravidlem, že celá kabina
musí táhnout za jeden provaz.“

Bývalý hráč Los Angeles Kings,
který už v osmnácti letech odešel
do zámoří, dobře zná kanadský styl
hokeje i nejlepší evropské ligy. Ve Finsku získal titul s Jokeritem, v Rusku
s Dynamem Moskva. Několik sezon
působil i ve Švédsku a Švýcarsku. Nyní
ve Znojmě poznává další střípek v mozaice evropského hokeje. „EBEL je
hodně podobná jiným evropským ligám, podle mě zde není velký rozdíl.

Ani si nemyslím, že je tu více znát vliv Novou posilou do obrany lotyšský
zámořských hráčů. Starší hráči, kteří reprezentant Maris Jass
už dneska mají přes 40 let, hráli hodně
fyzicky a byli tvrdí. Dnešní generace už
Zadní řady Orlů vyztuží devětai doma v Kanadě hraje hodně s pukem. dvacetiletý lotyšský reprezentant Maris
Zůstávají silní v hlavě, to byli vždycky, Jass. Důrazný obránce reprezentoval
ale tělem už tolik nehrají.“ Proslulá svou zemi na posledních dvou mistrovzámořská tvrdost přesto zcela nevymi- stvích světa, prošel ruskou i německou
zela. Poznal to v posledním kole před ligou, v Česku působil v tehdy extraligolistopadovou reprezentační přestávkou vém Chomutově. Nejdelší část kariéry
i sám Rosa, který se za rozhodnutého strávil na Slovensku, konkrétně v Nitře,
stavu v domácím utkání proti Dorn- Skalici a Slovanu Bratislava, se kterým
birnu dostal do křížku s protihráčem v roce 2012 vyhrál mistrovský titul.
Justinem DiBenedettem. „Když mě
„Nebylo jednoduché takového hráněkdo napadne bez důvodu, můžu se če přivést. Je to lotyšský reprezentant
ohnat hokejkou, ale za to bych pykal a komplexní obránce, který je dobjá, ne on a dostal bych trest na několik rý v defenzivě, ale dokáže se zapojit
zápasů. Škoda, že jsme spadli rych- i do útoku. Má dobrou střelu, umí hrát
le a nemohli si to tak nějak pořádně tělem a kvalitně bruslí,“ řekl sportovní
vyřídit,“ lituje všestranný hráč, který manažer Rostislav Dočekal.
jinak bitky nevyhledává. „Když počítáme i ju- Nejbližší uktání Orlů v EBEL
Fehérvár – Znojmo
19:15
niorskou ligu v Kanadě, pátek 21. 11.
byla moje třetí. Hned neděle 23. 11.
Znojmo – Graz
17:30
v první sezoně za mo- úterý 25. 11.
Znojmo – Klagenfurt 18:30
řem jsem se do jedné
pátek 28. 11.
Villach – Znojmo
19:15
dostal, ale snažím se
neděle
30.
11.
Znojmo
–
Linz
17:30
tomu spíš vyhýbat.“

14

ZNOJEMSKÉ LISTY

Společnost

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Adrenalinové trasy
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel.: 515 221 342, (rezervace
adrenalinové podzemí tel.: 608 204 535)
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen
až duben Po–So 9.00–12.30,
13.15–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka v 16.00).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
od května.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen
až duben Út–Ne 10.00–12.30 a 13.00–
16.00. Zavřeno: 26. 11. 2014–9. 1.
2015 z důvodu vánoční výzdoby.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo,
tel.: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
květen až září Vstup do rotundy je
podmíněn příznivými klimatickými
podmínkami a je omezen max.
10 osobami v prohlídce. Aktuální
situaci možnosti vstupu do rotundy
a rezervaci prohlídky získáte
na tel.: 515 222 311.
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: říjen až
duben Po–Pá 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,
e-mail: dumumenizn@volny.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně Út–So 9.00–11.30,
12.00–17.00.
MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad až březen: So, Ne
9.00–17.00.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
listopad až duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.
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.
20. 11. ROBERT KŘESŤAN,
DRUHÁ TRÁVA a POZDNÍ SBĚR
V první části dvojkoncertu se
představí brněnská kapela Pozdní
sběr. Druhá část bude patřit
bluegrassové skupině Druhá tráva
a Robertu Křesťanovi. 19.00.
26. 11. MARYŠA
Vesnické drama v podání DS
Rotunda Znojmo. Pro střední školy
v 8.30 a v 10.30.

která i přes varování odborníků trvá
na tom, že svého syna zvládne a že
její syn dokáže zvládnout školu.
Kanada. 20.30.
20.–26. 11. HUNGER GAMES:
SÍLA VZDORU 1. ČÁST
Třetí pokračování úspěšné filmové
série. USA. 20. 19.30.
20.–26. 11. MAGICKÉ STŘÍBRO –
HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
Po podzimním spánku se skřítci
probudí do nejchladnější zimy jakou
kdy zažili. Norsko, DABING. 2D, 3D.
21.–26. 11. MY 2
Třicetiletá Ema na útěku od manžela
zakotví uprostřed noci u svého gay
kadeřníka Tonyho, kterého skoro nezná.
ČR. 21. 19.00, 22. 21.00, 23. 18.30,
24. 20.30, 25. 18.30, 26. 20.30.
20.–26. 11. BOJ SNĚŽNÉHO
PLUHU S MAFIÍ
Norské Fargo. V černohumorném
příběhu “spravedlivé“ pomsty
si hlavní role vychutnali Stellan
Skarsgård a Bruno Ganz. Norsko.
20. 18.30, 21. 21.00, 22. 19.00, 23.
20.30, 24. 18.30, 25. 20.30, 26. 18.30.
27. 11. ZIMNÍ SPÁNEK
Pod vrstvami chladného sněhu hoří
plameny lidských emocí. Oceněno
Zlatou palmou na MFF Cannes 2014.
Turecko, Německo, Francie. 19.00
27.11.–3. 12. ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2
Zoufalí a bez šance na dosažení
spravedlnosti, zosnují pošetilý plán.
Hlavní hvězdy – Kevin Spacey, Jennifer
Aniston, Chris Pine, Christoph Waltz
A Jason Bateman. USA. 27. 18.30,
28. 19.30, 29. 20.30, 30. 19.00.
27.11.–3. 12. OUIJA
Chcete zkusit mluvit se záhrobím
a nemáte po ruce vhodné médium?
Pomůže vám Ouija – tajemná spiritistická
deska. Sugestivní horor. USA. 27. 20.30,
28. 21.30, 29. 19.00, 30. 21.00.
27. 11.–3. 12. TUČŇÁCI
Z MADAGASKARU
Skipper, Kowalski, Rico a Vojín
– čtyři tučňáci z Madagaskaru
přicházejí s vlastním filmem! USA.
DABING. 2D, 3D.

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

28. 11.–3. 12. CO JSME KOMU
UDĚLALI
Tři dcery si vzaly muslima, Žida
a Číňana. Poslední nadějí je
nejmladší dcera. Stylová francouzská
komedie jako ze staré školy. Francie.
28. 17.00, 29. 21.00, 30. 20.00.

20. 11. MAMI!
Příběh dospívajícího Steva
s diagnózou ADHD a jeho matky,

28. 11. REVOLUTION BACKSTAGE
Film zobrazuje události v Kyjevě
v prosinci 2013. Dokument byl natočen

KINO SVĚT

s outdoorovou kamerou GoPro
a na kompaktní fotoaparáty, což
umožnilo tvůrcům splynout s davem...
ČR, Ukrajina • 35 min. 19.00

VÝSTAVY
17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH MÍŠA –
RYTÉ SKLO, GRAFIKA, OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.
4. 9.–22. 11. VÝSTAVA VINOBRANÍ
– OSLAVA VÍNA I HISTORIE
Dům umění – nejen fotografie
největšího svátku vína v České
republice.
19. 9.–30. 11. 1914: STOLETÁ
VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ROK
VELKÉ VÁLKY
Dům umění – první díl čtyřletého
seriálu výstav.
4. 11.–22. 11. HRUŠOVANSKÝ
STŘÍBRNÝ POKLAD
Dům umění – více info na webových
stránkách Jihomoravského muzea
ve Znojmě.
13. 11.–6. 1. 2015 ATELIÉR SAMUEL
Dům umění – Uživatelé se
zdravotním postižením z Ateliéru
Samuel představují na výstavě
mimo jiného své výrobky s vánoční
tématikou.
20. 11.–9. 1. 2015 VÁNOČNÍ
PUTOVÁNÍ EVROPOU
Minoritský klášter.

KONCERTY
23. 11. MAKARONY
Znojemská Beseda – derniéra
původního muzikálu inspirovaného
pohádkou Miloše Macourka. Uvádí
1. dívčí oddíl Junáka Znojmo. 17.00.
21. 11. ZVA 12-28 BAND
Dům Na Věčnosti - bluesová
formace ze Zvolena se za dvacet let
své existence zařadila mezi nejlepší
skupiny na československé bluesové
scéně. Výrazný až svérázný sound
kapely inklinuje k chicagskému
blues. 20.00.

KONCERTY
21. 11. MAGIE VÁNOČNÍCH
ZVYKŮ
Čajovna Procitni a chechtej se!
(Horní náměstí 10) – přednáška
přední české léčitelky a astroložky
Renaty Lopourové o tradici
a rituálech tolika kouzly opředených
vánočních svátků. 18.30. Vstupné
150 Kč bude možné zakoupit pouze
na místě před přednáškou.

www.znojmocity.cz
22. 11. SPOLEČENSKÝ
CYKLISTICKÝ VEČÍREK
Lidový dům – 18. ročník
společenského večírku příznivců
cyklistiky. Hraje skupina FREEBAND,
ukázka klasických tanců, bohatá
tombola. Pořádá CKK Znojmo. Prodej
vstupenek v TIC (Obroková 10), popř.
na místě (bez místenky a večeře). 20.00.
27. 11. JAK REAGOVAT PŘI
MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH
RC Maceška (za Billou) – praktické
procvičování poskytnutí první
pomoci vede Věra Burianová a Hana
Pospíchalová. 16.00.
30. 11. LISTOVÁNÍ – JIŘÍ TRNKA:
ZAHRADA

Společnost, sport
Znojemská Beseda – scénické čtení
pro děti. Hrají: Pavel Oubram, Věra
Hollá a Tomáš Drápela. Rezervace
vstupenek: renata@listovani.cz 17.30.
30. 11. LISTOVÁNÍ – JERZY
KOSINSKI: BYL JSEM PŘI TOM
Znojemská Beseda – scénické čtení
pro dospělého diváka a posluchače.
Knihu, která byla úspěšně zfilmována
v hlavní roli s Peterem Sellersem,
zahrají: Pavel Oubram, Věra Hollá
a Tomáš Drápela. Rezervace
vstupenek: renata@listovani.cz 20.00.
6. 12. TANCEM A HUDBOU
K RADOSTI
RC Maceška (za Billou) – sobotní
prožitkové odpoledne. 14.00–19.00.

Čarovné barvy země
Již podruhé si mohou lidé v prostorách Základní školy Mládeže
ve Znojmě prohlédnout nejlepší výtvarném práce dětí z IV. ročníku malířské soutěže Čarovné barvy země,
kterou pořádá Masarykovo muzeum
v Hodoníně a Slovanské hradiště
v Mikulčicích.
Letošního ročníku se zúčastnilo
380 dětí z 31 škol z Jihomoravského

a Zlínského kraje. K výtvarné soutěži je
na zmíněné škole připraven na 20. listopadu seminář. Začne v 15.00 hodin
a učitelé, kteří se na něj přihlásí, si
mohou vyzkoušet i techniku práce
s přírodními jíly.
Výstava Čarovné barvy země je
umístěna v hlavní budově a otevřena
bude do 26. 11. (Po, Čt. Pá 8.00–13.30,
Út, St 8.00–15.30).
lp

Koncert violoncella
s klavírem
Štukovým sálem Znojemské Besedy bude 26. listopadu znít Beethoven, Schumann, Debussy i Brams.
Skladby hudebních velikánů zahrají Robert Kružík na violoncello
s klavírním doprovodem Stanislava
Bogunii. Koncert začne v 19.00 hodin

a za jeho organizací stojí Kruh přátel
hudby při Znojemské Besedě a Základní umělecké škole ve Znojmě.
Vstupenky v ceně 100 korun
(senioři a studenti 60 korun) lze zakoupit v TIC na Obrokové 10 nebo
na www.vstupenkyznojmo.cz.
lp

Pád železné opony
Výtvarníci ze Znojma a sousedního Retzu symbolicky společnou výstavou připomínají pád železné opony
před pětadvaceti lety. Rakouská výtvarnice Anita Windhager přizvala
ke spolupráci své znojemské kolegy
Simonu Dunglovou a Pavla Davida.
Výstava nese název Zusammenkommen – Setkání a odkazuje k hledání
společné podstaty i skrze kompromisy
a rozdílnosti. Je důkazem vzájemnosti
kultur, ale i lidí, výtvarných technik
a témat. Pozornost expozici věnovaly
také radnice v Retzu a ve Znojmě.
Výtvarná díla tří umělců jsou na radnici v Retzu k vidění do 21. listopadu
(9.00–18.00 hod.).
xa

15

NENECHTE SI UJÍT
 KINO
Zimní spánek diváka neuspí
Znojemské kino Svět uvádí jediný den Zimní spánek, vítězný snímek
oceněný Zlatou palmou MFF v Cannes 2014. Turecký režisér v něm
namíchal divákovi volně plynoucí, vizuálně uhrančivé, komorní drama
o bývalém herci, jeho manželce, jeho sestře, jeho hotelu, mnoha konfliktech, stárnutí, neporozumění a ztrátě schopnosti konstruktivně a věcně
komunikovat, mravních dilematech, kontemplaci a o samotě a osamocení. Shrnuto slovy jednoho z nadšených diváků: „Cesta do pekla je
dlážděna dobrými úmysly!“ Filmoví fajnšmejkři by si měli do kalendáře
zaznamenat datum 27. listopadu 19.00 hodin.
lp
 PŘEDNÁŠKU
Magie vánočních zvyků s Renatou Lopourovou
Čajovna Procitni a chechtej se! na Horní náměstí 10 ve Znojmě přivítá
v pátek 21. listopadu od 18.30 hodin Renatu Lopourovou. Uznávaná česká astroložka a léčitelka zde bude přednášet o tradici a rituálech tolika
kouzly opředených vánočních svátků.
Renata Lopourová se léčením a astrologií zabývá řadu let. Rozsah její
léčitelských schopností je obrovský. Její specialitou je léčení sterility žen.
A přestože patří mezi nejlepší české léčitele, je pověstná svoji racionalitou s jakou neléčí pacienty, kteří mají přijít do rukou lékařům. Na Rádiu
Frekvence 1měla svůj pořad Hvězdné rady Tety Renaty. Vstupné na znojemskou přednášku je 150 korun a bude možné je zakoupit pouze v čajovně před přednáškou.
lp
 RYBOVU VÁNOČNÍ MŠI
Zazpívejte si s námi Rybovku!
Zpěváci Pěveckého sboru
Vítězslava Nováka přichází k veřejnosti se zajímavou nabídkou – zapívat si
s nimi na Vánoce Českou
mši vánoční. J. J. Ryby.
S orchestrem a sólisty
sboru zazní vánoční koncert jako každý rok 25. 12.
v 18.00 hodin v kostele
sv. Mikuláše. „Chtěli bychom nabídnout všem
zájemcům, aby si s námi
mši zazpívali. Nutné je
pouze přijít na dvě povinné zkoušky a to 9. 12.
a 16. 12. v 18.30 hod.
do základní školy Mládeže vchodem z Vrchlického ulice. Notový materiál
samozřejmě dostanou,“
zve archivářka sboru Eva
Štěpánová, která na tel.
čísle 604 893 059 též zodpoví případné dotazy zájemců.

lp

 WORKSHOPY MACEŠKY
Maceška slaví patnáctku s první pomocí
V říjnu oslavilo Rodinné centrum Maceška 15. výročí. Vedle mnoha aktivit pro své kmenové členy uspořádalo také pro veřejnost sérii workshopů první pomoci. Vše se děje za podpory VZP, a tak během workshopů budou vždy pracovnice VZP zájemcům měřit tlak a tuk. Stejně jako
předchozí i poslední workshop první pomoci se bude konat v Rodinném centru Maceška (na Pražské ulici za Billou) od 16.00 hodin. Vstup je
80 korun.
lp, PI

 Ke zhlédnutí jsou ve výstavní síni v Retzu
také obrazy znojemské výtvarnice Simony
Dunglové (vpravo).
Foto: Marie Valová

WORKSHOPY PRVNÍ POMOCI
27. 11. Jak reagovat při mimořádných situacích
Praktické procvičování poskytnutí první
pomoci při havárii a živelné pohromě Přednáší Věra Burianová a Hana Pospíchalová.
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Sport

Klub sportovní gymnasky slaví 25 let
Zanedlouho oslaví Klub sportovní
gymnastiky Znojmo již čtvrt století svého fungování. Na jeho začátky
vzpomíná Mgr. Ivana Křístelová.
Zdá se to jako včera, kdy několik
malých děvčátek zkoušelo své první
gymnastické krůčky. Tělocvična ZŠ
Loucká byla tehdy malá a neútulná, těžké nářadí z nářaďovny pomáhali tahat
tatínkové. Spustit dřevěnou pětimetrovou kladinu po kladce dolů nebo ji pak
zase vytlačit vzhůru ke zdi byl opravdu
nadlidský úkol. Naštěstí nám brzy vyšel
vstříc pan ředitel Finda ze SOU Uhelná,
kde byly postavené dvě zbrusu nové tělocvičny a kam bylo zakoupeno i docela
slušné nářadí včetně „skutečné“ krásně
modré závodní kladiny. S přípravou
nářadí tehdy pomohli ochotně i učni
se svými učiteli panem Gajou a panem
Popelkou.
S velkou podporou jsme se setkali
hned při prvních jednáních s tehdy
ještě Městským domem dětí a mlá-

deže v čele s paní ředitelkou Věrou
Pevnou, a po sjednocení pod jednu
střechu s paní ředitelkou Jitkou Schneiderovou. Nyní spolupráce s Domem
dětí a mládeže nadále pokračuje, a my
nyní spolupracujeme na řadě projektů
s paní ředitelkou Hanou Bílkovou a jejím
zástupcem panem Janem Alexou.
Díky zázemí
na SOU Uhelná a nadšení jsme se brzy mohli těšit z prvních gymnastických úspěchů.
Nicméně vzdálenost
od obytné zóny a dopravní dostupnost nás
 Družstvo KSG
brzy donutila změnit v roce 1996
své působiště, tentokrát do prostor ZŠ Vídeňská, kde nás
pod svou střechu přijal tehdejší ředitel
Petr Žák. Tomu se podařilo sehnat hned
při prvním jednání koberec a gymnastický můstek, a pak začaly
události nabírat ten správný
spád. Vybavení ve školní tělocvičně bylo jen to nejzákladnější, ale díky pochopení
a podpoře městské rady v čele
se pány starosty Pavlem Balíkem a Petrem Nezvedou
spolu s jejich místostarosty
Janem Blažíčkem, Marianem
Keremidským se brzy dařilo
obstarávat další a další. Ani
současnému vedení radnice
není lhostejné, jak je o talentované děti postaráno ve vol Rok 1 znojemského gymnastického klubu aneb mla- ném čase. Panu starostovi
dé závodnice v roce 1990.
Vlastimilu Gabrhelovi i jeho

místostarostům Janu Groisovi a dalším
členům rady patří rovněž poděkování
za veškerou podporu.
Zlomové rozhodnutí padlo ovšem
z úst pana ředitele ZŠ JUDr. J. Mareše
Miloslava Hubatky, který umožnil men-

Znojmo na závodech ve znojemské hale

rodičům a prarodičům, kamarádům
a známým, z nichž někteří si dokonce i na vlastní kůži vyzkoušeli trenérskou řeholi: Jan Sladký, Marek Vystrčil,
Markéta Krulová, Monika Kulhánková,
Jana Landkamerová, Martina Špačková, Michal Duda, Marie Skoumalová,
Nina Križanová, Lenka Procházková,
Martina Doválelová, Hana Ježová, Lenka Kseničová, Monika Vrbicová, Radka Procházková, Eva Murová, Lidmila
Nováková, Kamila Janáková, Veronika
Pohanková, Dušan Hlaváček, Kristýna
Tichá, Martin Křístel, Štěpánka Nevrklová, Petr Vojtěch, Hana Ištvánková,
… a nejvytrvalejší Jiří Kostik.
Zvláštní poděkování za cenné rady
a pomoc patří Vilému Kociánovi (mezinárodní rozhodčí – OH Peking, OH
Londýn), Petru Koudelovi (reprezentační trenér Rakouska), Petru Hedvábnému a Martinu Vlkovi ze Sokola Brno
I, kteří se v současné době věnují našemu odchovanci Františku Černému.

ší tělocvičnu školy přebudovat na gymnastický sál. Díky tomu se již malé děti
nemusí tahat s těžkým nářadím a ztrácet
drahocenné minuty tréninku. Zájem
o gymnastiku nebývale vzrostl a zatímco jiné kluby si stěžují na malý zájem dětí, naše
tělocvična praská ve švech.
I proto jsme vyslovili návrh
na přístavbu ke stávající tělocvičně, bohužel se zatím
nenašlo dostatek prostředků
na výstavbu. Proto si nesmírně vážíme i možnosti využívat zázemí specializovaných
gymnastických center ať již
v Sokole Brno I, Sokole Kolín, TJ a GK Šumperk, aj. pro
nácvik obtížných gymnastických prvků. V neposlední  Znojemské gymnastky při pobytu v nizozemském
řadě patří poděkování mnoha Harderwijku

Znojemské volejbalistky
už jsou v tabulce druhé

Rubáček a Kolníková
vezou medaile z Brna

Dvě vítězství bez ztráty setu si
přivezly znojemské volejbalistky ze
Šlapanic a body za ně jim přinesly
posun na druhé místo tabulky krajské
soutěže.
Vstup do prvního duelu se přitom
znojemským hráčkám zase moc nepodařil, zpočátku se objevovaly chyby
na přihrávce, rozehra byla opatrná
a útok laxní, hra postrádala náboj.
O jejich vítězství rozhodla koncovka,
kdy domácí udělaly pár chyb v řadě
a set si tím prohrály. Další dva sety
pak měly podobný průběh. Domácí

Velká cena Města Brna patří tradičně k našim nejlépe obsazeným
plaveckým mítinkům. Stejně tak
tomu bylo i v případě jejího 46. ročníku, který se konal o víkendu v bazénu Tesly na Lesné. Představili se při
něm reprezentanti z USA, Skotska,
Německa, Rakouska, Maďarska či
Slovenska. A mezi nimi i dva zástupci
znojemské TJ, Michal Rubáček a Veronika Kolníková. A nevedli si v ostré
konkurenci vůbec špatně.
Michal Rubáček vybojoval na 50 m
motýlek bronzovou medaili časem

hráčky chybovaly na podání a začaly
je hrát na jistotu, což byla voda na
znojemský mlýn.
Druhý zápas se od počátku vyvíjel
podobně jako konec toho předchozího,
domácí družstvo se nezmohlo na žádný
zvrat. Pouze ke konci druhého setu došlo k mírnému zdramatizování situace,
kdy domácí začaly servis riskovat a ten
jim vycházel. Srovnaly tím v koncovce
skóre a nebýt následujících zbytečných
chyb, měly šanci poměr setů srovnat.
Znojemské hráčky si potom už své vítězství pohlídaly.
mb

24,02 a ještě o jednu příčku si polepšil
na dvojnásobné trati. Za čas 52,23 bral
tentokrát stříbro. Vedle toho si ještě
vyzkoušel doplňkově polohovou stovku, kde se probojoval rovněž do finále
a v něm skončil pátý.
Se dvěma medailemi se z Brna vrátila také Veronika Kolníková. V polohovém závodě na 400 m získala bronzovou medaili za čas 4:49,37. A stejný
kov získala také na kraulové osmistovce, kterou zvládla v čase 8:49,50.
Ten jí stačil ke splnění B limitu pro
mistrovství světa.
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