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Ať je rok 2015 klidný a šťastný
Do nového roku vstupuje každý z nás s nadějí a osobními očekáváními. Co příštích dvanáct měsíců
přinese nezáleží bohužel jen na nás
samotných. Svět je složitý mechanizmus a lidská individualita v něm
dokáže věci měnit k obrazu svému jen
do určité míry.
Přeji vám tedy, milí spoluobčané, abychom společně dokázali využít
šance, kterou denně každý z nás dostává. Abychom v okruhu, který umíme
a můžeme ovlivnit, dostáli vždy svým
zásadám, schopnostem a možnostem.
Být vstřícní ke svému nejbližšímu okolí, podřídit se morálním i lidským zákonům, pomáhat potřebným – to je to,
co jsme schopni udělat, aby se nám žilo
dobře v naší rodině, v našem městě.
Město Znojmo se v uplynulých
dvanácti měsících opět posunulo dál
v mnoha oblastech společenského,
ekonomického i kulturního života.
Nebylo vždy snadné prosadit kroky,
které jsme považovali za správné a kte-

ré vedly k jedinému cíli: aby se dětem,
mladým lidem, střední generaci i seniorům v královském městě Znojmě
žilo dobře a co nejpohodlněji. Aby tu
pro sebe každý našel to, co potřebuje.
O tom, že v první řadě je to práce,
netřeba diskutovat. I v této oblasti se vedení města snažilo a snaží v rámci projektu Kolumbus pomoci. Potřebných
investic a oprav se
v právě končícím roce dostalo dlouhá
léta opomíjeným školním
b u d ov á m .
Nejen

v centru města prokouklo množství
fasád. Nemohu opomenout revitalizované části parku a rekonstrukci fotbalového stadionu. Velmi často mají
obyvatelé i návštěvníci města možnost
setkat se na kulturních akcích na znojemských náměstích. Nejvýznamnější
společenská akce – Znojemské historické vinobraní – láká stále více lidí.
Kromě ohlédnutí a rekapitulace se
však na přelomu roku sluší také vytyčit
si další mety. K těm zásadním patří
neustálý tlak na státní orgány, který
musí být završen dostavbou obchvatu
města Znojma.
K životu patří však hlavně všednodenní úkoly, které bereme jako samozřejmost, ale bez jejichž naplnění
bychom nežili spokojeně. Pracujme
na nich se vší vážností a vervou hned
od počátku nového roku.
Ať vám, vážení spoluobčané, přitom přeje štěstí a zdraví.
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta města Znojma

Protančete se silvestrovským veselím
na Ples města Znojma
Příchod nového roku znamená
každoročně start nové kulturní sezony. Lednovým akcím bude předcházet silvestrovská zábava v centru
Znojma v režii Rádia Blaník a města.
Silvestr 2014 začne na Horním
náměstí v 18.00 hodin dětskou diskotékou. O hodinu později přivítají
nový rok nejmenší obyvatelé Znojma
dětským ohňostrojem a pokračovat
budou zábavou při reprodukované hudbě, soutěžích a hrách. Ve 20.00 hodin
nastoupí na podium Michal David Revival a náměstím budou znít hity, které
si zpívá dnešní generace mladých a jejich rodiče při nich vzpomínají na svá
teenagerovská léta. Při chytlavosti písní

Michala Davida je nad slunce jasnější,
že se toto vystoupení stane součástí
velké diskotéky, která bude pokračovat
až do 22.00 hodin. Mikrofonu se pak
chopí Božšký Kája, neboli Kamil Emanuel Gott, a tancechtivým se nebudou
klást žádné meze. Vždyť jde o poslední
den v roce 2014 a je třeba ho pořádně
oslavit! Ve 23.45 hodin začne odpočet
posledních minut starého roku, aby
půlnoční ohňostroj oznámil, že přišel
nový rok 2015. Vstup na silvestrovské
veselí je samozřejmě zdarma!
Tradiční Ples města Znojma vypukne v sobotu 24. ledna. V sále bývalého hotelu Dukla začne ve 20.00 hodin a vedení radnice na ně srdečně zve
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širokou veřejnost, své přátele, kolegy
a spolupracovníky. V bohatém programu si budou moci zatančit na hudbu
The Beatles Revival, skupiny Onkels.
V průběhu večera je připravena barmanská show, ukázky tanců Taneční
skupiny Single a Tanečního klubu Pelhřimov. Kdo bude chtít, bude si moci
pořídit trvalou vzpomínku z plesu
ve fotokoutku a originálním představením bude jistě Light Art, tedy kreslení světlem, které mohou někteří znát
z televizního pořadu Česko Slovensko
má talent. Zábavným večerem bude
provázet Radek Bortlík. Vstupenky
na Ples města Znojma lze pořídit v TIC
na Obrokové ulici.
lp

Radniční věž
míří výš
Nepřehlédnutelná dominanta
Znojma, radniční věž, v letošním
roce láme rekord v návštěvnosti.
„Náš odhad ze začátku října, kdy
jsme hodnotili uplynulou turistickou sezonu, se naplnil. Nečekali
jsme však, že konečný počet návštěvníků bude o tolik vyšší, než
tomu bylo v loňském roce,“ shrnuje situaci František Koudela,
ředitel Znojemské Besedy, která
radniční věž provozuje.

 Radniční věž

Foto: Archiv ZB

V roce 2013 navštívilo radniční
věž 14 661 osob, zatímco letos jich
bylo 17 279. Jedná se o nárůst téměř
o pětinu. Mluvíme o období od ledna do listopadu, neboť poslední listopadový týden se věž každoročně
pro návštěvníky z důvodu instalace
vánoční výzdoby uzavírá. jch, lp

LISTY MĚSÍČNÍKEM
Z nojemské LIST Y budou
v roce 2015 zpravodajským měsíčníkem. Poprvé v novém roce
vyjdou ve čtvrtek 29. ledna. V srpnu vyjde speciál ke Znojemskému
historickému vinobraní.
lp
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HORKÁ ŠTĚDROVKA
PODÁVANÁ NA ŠTĚDRÝ DEN
Již počtvrté na Štědrý den zve Milan Jonáš společně s dobrovolníky
ze starého města všechny lidi bez
domova a další spoluobčany na roh
ulic Zelenářská a Velká Mikulášská,
kde se bude 24. prosince od 7.00
do 11.00 hodin podávat zdarma
štědrovka – rybí a čočková polévka
a letos s navíc také poctivá zelňačka (dodavatelem jsou znojemské
restaurace Na Studentské a Bristol).
Příchozí dostanou také horký čaj
nebo svařák. Kolem 11.00 hodiny
pak mezi strávníky přijedou místní
koňáci a štědrovečerní dobroty
dostanou i jejich koně. Znojemská
radnice poskytuje organizátorům
této bohulibé akce veřejné prostranství zdarma.
ZAVŘENA LETNÍ ULICE
Týden bude úplně uzavřena Letní
ulice v Příměticích. Provádějí se
tam výkopové práce kvůli napojení
splaškové kanalizace a plynovodu
pro obytný soubor Přímětice. Práce
budou probíhat do 31. prosince
letošního roku. Objízdná trasa není
stanovena, je možné využít souběžných místních komunikací.
UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ
Z důvodu konání Silvestra 2014
bude uzavřeno Horní náměstí. A to
30. 12. od 10.00 hod. do 20.00 hod.
a 31. 12. od 15.00 hod. do 01.00 hod.
1. ledna 2015. Úplná uzavírka spodní
části Horního náměstí platí ve směru jízdy k Václavskému náměstí,
od domu č. 3 po dům č. 19 a ve vrchní části náměstí – ve směru jízdy
k Václavskému náměstí, od domu
č. 1 po dům č. 4.
ZKOUŠKA SIRÉN
Ve středu 7. ledna 2015 proběhne
ve 12.00 hodin akustická zkouška
sirén.
PROVOZNÍ DOBA NA RADNICI
O SVÁTCÍCH
V úterý 23. prosince a poslední
den roku 31. prosince bude provozní doba na Městském úřadu
ve Znojmě od 8.00 do 12.00 hodin.
BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
NA ZIMNÍM STADIONU
22. 12. 16.00–17.00
23. 12. 13.00–14.30
25. 12. 16 00–17.00
26. 12. 12.00–13.00
29. 12. 16.00–17.00
30. 12. 13.00–14.00
1. 1.
16.00–17.00
2. 1.
17.00–18.00
3. 1.
14.00–15.30

Ministr Babiš ve Znojmě
potvrdil stavbu obchvatu
Na krátkou pracovní návštěvu přijel do Znojma ministr financí Andrej
Babiš. Na půdě radnice se setkal s vedením města i s podnikateli. Ministra
přivítali starosta Znojma Vlastimil Gabrhel, místostarostka Olga Štefaniková a místostarosta Jan Fiala.
Na společném jednání řešili otázku
bytů zařazených do odloženého prodeje
i chybějící celní referát. „Je správné šetřit, ale na patřičných místech. Celníci
by měli našim firmám pomáhat a ne je

zatěžovat,“ dodal k tématu Babiš. Zároveň přislíbil i podporu v rámci jednání
o zkrácení lhůty pro byty v odloženém
prodeji. „Chtěli bychom, aby projekt
Klíč 2018 skončil ještě před rokem
2018. Abychom stávajícím nájemníkům mohli nabídnout byty k odkupu
co nejdříve,“ doplnil starosta Gabrhel.
Tématem jednání byla i dostavba
znojemského obchvatu. „Peníze zůstávají, ministři odcházejí,“ komentoval
situaci s nadsázkou Babiš, a potvrdil

rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy, která stavbě v příštím roce dala zelenou. Do Znojma tak
putuje investice ve výši 571 milionů
korun. V souvislosti s obchvatem se
ministr Babiš dotkl také tématu složité
administrace u dopravních staveb. Tu
by chtěl novou legislativou podstatně
zjednodušit.
Na následné schůzce s místními
podnikateli došlo na další témata, která je trápí.
zp

Parčík u nádraží prokoukl
Práce na revitalizaci parčíku před
nádražím jsou hotové. Zrekonstruoval
se chodník podél slepé komunikace
k nádražní budově a vybudovaly se
příčné chodníky i průchozí chodník
v zelené ploše. Novinkou je plocha
čtvrtkruhového tvaru, v níž je osazeno
pítko. Chlubit se může také novým
mobiliářem, na kterém bude moci
spočinout unavený cestující nebo si
odpočinout maminka s dětmi.
zp

 Až se na jaře parčík zazelená, bude návštěvníky vítat ještě přívětivěji.
Foto: zp

Centrální registr vozidel čeká úklid
Evidence vozidel zahrnuje v současné době velké množství vozidel,
u nichž je majitel nejasný. Ministerstvo dopravy tedy na příští rok
chystá generální úklid centrálního
registru. Vymést z něj má na čtvrt
milionu aut, nad kterými visí otazník
v kolonce majitel.
Již od 1. ledna 2015 se totiž ruší
takzvané polopřevody. To je situace,
kdy se původní vlastník sice odhlásil,
ale nový nenahlásil. Taková bezprizorní vozidla se v centrálním registru
již nesmějí objevit. Dosavadní praxe
ukázala, že řidiči situace zneužívají
k tomu, že se například vyhýbají poplatku za ekologickou likvidaci auta.
Výjimkou nebyly ani další nezákonné
machinace s vozidly.
Co z uvedeného plyne? – Že se
odhlášení starého a přihlášení nového
vlastníka musí od Nového roku uskutečnit současně. Termín je stanoven
na deset pracovních dnů od koupě.
Pokud se vůz do této doby nepřevede,
může prodávající dostat pokutu až
do výše padesát tisíc korun.

Převod se přitom musí uskutečnit
na registru vozidel v místě bydliště původního majitele vozidla. Přítomni by
měli být jak prodávající, tak kupující.
Pokud se dostaví jen jeden z nich, pak
bude muset disponovat plnou mocí
toho druhého. Tato úřední moc musí
nově být úředně ověřená.
Stejně jako dosud bude muset auto
projít před přihlášením evidenční kontrolou, mít platnou STK a sjednané
povinné ručení.
xa

CO UDĚLAT
S ODHLÁŠENÝMI AUTY
Auta, která budou k 1. 1. 2015
v „polopřevodu“ (původní vlastník
se odhlásil a nový nenahlásil):
 do 30. 6. 2015 je nutné přihlásit
vlastníka a doložit, že auto je technicky způsobilé k provozu, prošlo
evidenční kontrolou a je pojištěné.
Jinak bude vůz vyřazen z registru,
tedy považován za zaniklý a už jej
nepůjde nikdy přihlásit. Pokud s ním

bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta
v řádu desetitisíců a sebrání řidičského
průkazu na půl roku.
Auta, která budou k 1. 1. 2015
v „depozitu“ (dočasně odhlášená
s odevzdanými SPZ):
 doba dočasného vyřazení méně
než 18 měsíců: vlastník nemusí dělat
nic, po 31. 12. 2015 se vůz automaticky
v registru překlopí do režimu „vyřazeno z provozu“, což je obdoba dnešního
depozitu (auto bude úředně existovat,
ale bude mít odevzdané značky, nebude se s ním smět jezdit a nebude
se na ně muset platit povinné ručení).
 doba dočasného vyřazení přesáhla
18 měsíců: vlastník musí do konce
roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu,
kde auto stojí a jak je hodlá využívat.
Pak se z dnešního depozitu překlopí
do režimu „vyřazeno z provozu“ (viz
předchozí bod). Pokud toto vlastník
nenahlásí, auto bude k 1. 1. 2016
definitivně vyřazeno, úředně zanikne
a už nebude možné je znovu přihlásit.
Pramen: Ministerstvo dopravy ČR
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Na silvestra bude hezké
potkat se s přáteli na náměs
„Co může být hezčího, než se
na silvestra setkat s nejbližšími lidmi, probrat zážitky, radosti i starosti
právě končícího roku a zamyslet se
nad tím, co se životem v roce novém.
A hlavně si zazpívat a zatančit,“ říká
v úvodu předsilvestrovského rozhovoru místostarosta Jan Grois.
Soudím, pane místostarosto, že taková je idea silvestrovské oslavy,
která se i letos uskuteční ve Znojmě
na Horním náměstí.
Je to tak. Nechystáme žádnou
monstrózní akci, kterou bychom chtěli oslnit. Město Znojmo, respektive
Rádio Blaník ve spolupráci se Znojemskou Besedou připravují na závěr roku
pro všechny zájemce přátelské setkání
na náměstí. Samozřejmě – nebude
chybět ohňostroj, hudba, dobré jídlo
a pití. Hlavně si přejeme, aby si na své
přišli malí, mladí i starší.
V jakém stylu se celý večer ponese?
Protože konec roku má být pokud
možno radostný, zvolili jsme k tomu
vhodnou hudební kulisu. Potěšilo by
nás, kdyby melodie kapely Michal David Revival roztančily náměstí. Taková
silvestrovská diskotéka pod širým nebem přece není špatná. A kdyby nám
k tomu trochu nasněžilo, byla by to
ideální kulisa.
Počasí neovlivníme, ale náladu snad
ano. Jaký bude tedy program?

 Před Vánocemi navštívil Jan Grois znojemskou mateřskou školu v Holandské ulici,
aby dětem přečetl pohádku a pozval je k prohlídce radnice. Podpořil tak celorepublikový
projekt Celé Česko čte dětem, kterého se škola úspěšně zúčastnila.
Foto: lp

Začíná se v 18.00 hodin dětskou
diskotékou. A hodinu na to vypukne
první – dětský – ohňostroj. Chceme
totiž, aby si právě děti přišly na své,
protože do půlnoci čekat nemohou.
Dva ohňostroje se nám ostatně osvědčily už v minulém roce: děti si odnesly
krásný zážitek a rodiče rádi oželeli
jejich dlouhé ponocování.
Pak nastoupí již zmíněný Michal
David Revival. Mimochodem jediná
kapela, kterou uznává za svůj revival
sám hitmaker. Před i po vystoupení
Kamila Emanuela Gotta, zpívajícího mistrovy písně, bude pokračovat

diskotéka, soutěže a hry. A vše završí
půlnoční ohňostroj.
Co vám osobně právě končící rok
dal? A co si přejete do roku 2014?
To jediné – a důležité – co mě napadá, je oslava prvních narozenin našeho
syna. Je to radost, kterou nic nepřekoná.
A kdybych si mohl něco přát, tak zdraví
pro všechny své blízké a známé. To ostatně přeji i všem občanům města Znojma. Vedle zdraví potřebujeme hlavně
hodně trpělivosti jeden s druhým, klid
a rozvahu, ale i odvahu. Ať se nám toho
všeho dostává.
Anna Maixnerová

Obyvatelé Znojemska
se dočkali kvalitnější vody
Kvalitnější pitná voda začíná
v těchto dnech proudit z kohoutků
u více než padesáti tisíc obyvatel
a firem na Znojemsku. Do zkušebního provozu byla totiž po rozsáhlé rekonstrukci uvedena úpravna
vody ve Znojmě.
Rekonstrukce tr vala zhruba
rok a půl. Lidé se museli potýkat
s občasnými přerušeními dodávky
vody i s rozkopanými ulicemi nejen
ve Znojmě. „Chtěl bych proto poděkovat všem občanům za jejich trpělivost a pochopení. Odměnou jim je
kvalitnější a lepší pitná voda,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel,
který je zároveň předsedou svazku
Vodovody a kanalizace Znojemsko,
jenž byl investorem akce.

Úpravna vody byla pětačtyřicet
let v nepřetržitém provozu bez výraznějších zásahů do stavební a technologické části. Vodovodní řady byly
staré i sto let. Znojemsko proto trápila
kvalita pitné vody, zejména co se týče
trichlormethanu. Objevoval se také
zápach po chloru nebo zvýšený obsah
železa. Kvůli špatnému technickému
stavu úpravny vody byly ohroženy
také dodávky vody pro lidi ve Znojmě
a okolí.
Rekonstrukce úpravny vody, osmi
vodojemů, nových šesti kilometrů
vodovodní sítě a opravy dalších více
než pěti kilometrů stávajícího vodovodu začaly v dubnu loňského roku.
Stála téměř 450 milionů korun, 85 %
této částky činila dotace Evropské

unie. V listopadu letošního roku byla
stavba uvedena do zkušebního provozu. Ten potrvá rok. Během něj bude
možné porovnat přínos technických
a stavebních řešení v praxi.
V souvislosti s dotací na rekonstrukci úpravny vody od ledna mírně stoupne cena za vodné a stočné.
Původní závazek při přijetí dotace,
aby ceny rostly meziročně o pět procent nad úroveň inflace, se podařilo
vyjednáváním snížit na úroveň dvou
procent nad inflaci. Na Znojemsku
se tak cena vodného a stočného zvýší o necelé tři koruny na 83,34 Kč
za kubík. Rekonstrukce úpravny
vody ve Znojmě byla jednou z nejvýznamnějších investičních akcí
v regionu.
zp
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STALO SE
OMLUVA
Omlouváme se čtenářům za chyby v minulých Znojemských
LISTECH. Především oceněným
paním učitelkám Vítkové (GPOA)
a Kratochvílové (MŠ Holandská).
Na fotce byla zachycena paní učitelka Vítková, nikoliv Kratochvílová, jak jsme mylně uvedli. A šotek
se vloudil i na titulní stranu. Gramaticky správná verze titulku
měla být: Radnice představila
Okurkovy.
VÝSLECHOVÁ MÍSTNOST
PRO DĚTI A MLADISTVÉ
Znojmo bude mít výslechovou
a monitorovací místnost pro děti
a mladistvé. Poradní orgán rady
města vycházel z toho, že nejbližší podobná místnost funguje
v Brně. Město na její vybudování
získalo od Ministerstvo vnitra ČR
účelovou dotaci 225 000 korun
na vybavení, přičemž se zavázalo,
že se bude finančně spolupodílet
minimálně deseti procenty celkové ceny, maximálně však do výše
pětadvacet tisíc korun. Speciální
výslechová místnost bude do konce roku 2014 zbudována v objektu
Územního oddělení Policie ČR
na Pražské ulici.
RADNÍ PODPOŘILI
DYSLEKTICKOU OLYMPIÁDU
Finanční částkou deset tisíc korun přispěli radní města Znojma
na Dyslektickou olympiádu, která
je určena žákům prvního stupně
základních škol z celého Znojemska. Konat se bude v květnu
příštího roku v Blížkovicích. Finanční částka bude využita na nákup pomůcek pro rozvoj motoriky, na drobné ceny pro soutěžící
i jako příspěvek na dopravu dětí
ze znojemských škol. Z celkového předpokládaného počtu sto
dvaceti soutěžících bude zhruba
padesátka ze Znojma.
ZASTUPITELSTVO JEDNALO
O ROZPOČTU
Na svém posledním prosincovém zasedání jednali zastupitelé
o rozpočtu na příští rok. Jelikož
schvalování proběhlo až po uzávěrce Znojemských LISTŮ, budeme o rozpočtu na rok 2015 informovat podrobněji v lednovém
čísle. Většina měst volí po volbách
rozpočtová provizoria, tomu se ale
vedení znojemské radnice chtělo
vyhnout. Rozpočtová provizoria
totiž mimo jiné komplikují situaci například příjemcům dotací
od města. Více informací tedy přineseme v dalším vydání.
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LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t ( Vídeňsk á třída, tel.:
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30,
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
Interspar (Brněnská ul., tel.:
515 223 616): Po–So 9.00–20.30,
Ne 9.00–20.00
Kaufland ( Jarošova ul., tel.:
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.:
515 244 644): Po–So 7.15–19.15,
Ne a svátky 8.00–20.00
LÉKÁRNY V DOBĚ SVÁTKŮ
24. 12. U Nádraží (na ul. M. Horákové, tel.: 515 224 605) 14.00–18.00
25. 12. U sv. Metoděje (Jarošova 8,
tel.: 515 223 087) 9.00–18.00
31. 12. U Radnice (Obroková 11,
tel.: 515 225 368) 15.00–18.00
1. 1. 2015 Nová lékárna (Kovářská 19, tel.: 515 226 438) 9.00–
18.00
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ
SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J.
Janského, tel. 515 215 563) Po Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky
8.00–20.00. V náhlých případech
poskytuje léčebnou péči nepřetržitě Zdravotnická záchranná
služba – telefon 155, 112.
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.
JAK SPRÁVNĚ VOLAT
NA DISPEČINK
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
 Volající sdělí své jméno, co se
přihodilo, pro koho žádá pomoc
(počet osob) a místo, kam mají
záchranáři přijet
 Sdělí číslo svého telefonu
 Další komunikaci vede dispečer
a volající by měl co nepřesněji
odpovídat na otázky dispečinku.
Na podkladě těchto informací
se může dispečink rozhodnout
o vyslání patřičné pomoci.
 V průběhu hovoru se dispečer
zeptá na způsob poskytované
první pomoci, popřípadě doporučí další postup. Poskytování
rad k první laické pomoci je nedílnou součástí jeho pracovní
povinnosti.
 Na závěr hovoru volající dispečinku upřesní příjezdovou trasu.
ZMĚNA TELEFONU
V SeniorPointu Města Znojma
(nám. Armády 8) došlo ke změně
telefonního čísla na 515 801 755.

Sanace opěrných zdí
a opravená zastávka
v Mramo cích
V podstatě v samém středu městské části Mramotice bylo nutné staticky zajistit narušené části zdí. Opěrný taras bylo nutné sanovat tak, že se
rozebraly jeho vyduté části a zajistily
se okolní části zdiva, které se dozdilo
a vyspárovalo. Zajištění se provádělo
speciálními zemními kotvami.
„V průběhu prací se přišlo na to, že
i v okolních částech vznikly zvnějšku
nerozpoznatelné dutiny, takže bylo
nutné rozebrat další část zdi,“ upozornil starosta Znojma Vlastmil Gabrhel.
Proto rada města schválila dodatek

k původní smlouvě se zhotovitelem,
firmou VHS plus, na jehož základě se
mění cena díla na sto jednašedesát tisíc
korun oproti původním sto čtyřiceti
tisícům. V novém roce budou moci
cestující v Mramoticích užívat i nově
opravenou autobusovou zastávku.
Pracovníci Správy nemovitostí města
Znojma ji opatřili novou vnitřní omítkou, stará okna nahradí nová plastová,
na podlaze bude nově usazena dlažba.
Dva otvory i vstupní část budou opatřeny dubovou obložkou a k dispozici
budou i nové sedáky.
xa

Nejhezčí výzdobu mají
na 17. listopadu
Soutěž Vánoční Znojmo o nejkrásnější vánoční výzdobu ve městě
a jeho městských částech zná své
vítěze.
Jako nejkrásnější vyhodnotila porota výzdobu Marie Vylíčilové z ulice
17. listopadu. Byla nejen nejhezčí, ale
také nejbohatší. Druhé místo obsadila
výzdoba Marcely Jordánové z ulice
Na Výsluní a třetí skončila práce Zden-

ky Svobodové z ulice Veselá. „Každoročně se snažíme motivovat občany,
aby nám pomohli a svou výzdobou
vánočně naladili celé Znojmo,“ říká
o soutěži Vánoční Znojmo místostarosta Jan Grois, který předal vítězkám
hodnotné ceny s vánoční tematikou.
Také ostatní účastníci soutěže obdrželi malou pozornost jako poděkování
za účast v soutěži.
zp

Musíme dávat
o Znojmě více vědět
Kraj podpořil propagaci města.
Stotisícovou dotaci obdržela Znojemská Beseda od Jihomoravského
kraje na propagaci turismu a cestovního ruchu. Slova, že se město více
zaměří na turistický ruch a propagaci Znojma, tak dostávají konkrétní
obrysy.
„Znojmo je jako stvořené pro turisty. Je tu nádherné historické centrum, překrásná příroda, výborné víno
i dostatek příležitostí, jak aktivně trávit
volný čas. Jen musíme dávat o Znojmě více vědět. A na turisty musíme
být posléze nachystaní,“ říká ředitel
Znojemské Besedy František Koudela.
Na příští rok má proto nachystáno
několik novinek.
Získané finanční prostředky budou použity několika způsoby. Všechny však mají stejný cíl – vytvořit jakousi novou image Znojma jako atraktivní
turistické destinace. „Budeme pracovat

Provoz pokladen
Během vánočních svátků a na konci prosince dojde ke změně provozu
na pokladnách Městského úřadu
ve Znojmě. Z provozních důvodů nebudou od 29. do 31. 12. 2014 na pokladnách akceptovány platby platebními
kartami.
lp
Pokladny na ul. Obroková 12
St 24. 12. Štědrý den
Čt 25. 12. 1. svátek vánoční
Pá 26. 12. 2. svátek vánoční
So 27. 12. -------------Ne 28. 12. -------------Po 29. 12. 8.00–17.00
Út 30. 12. 8.00–15.00
St 31. 12. 8.00–11.00 otevřena pouze podatelna
Pokladny na nám. Armády 8
St 24. 12. Štědrý den
Čt 25. 12. 1. svátek vánoční
Pá 26. 12. 2. svátek vánoční
So 27. 12. -------------Ne 28. 12. -------------Po 29. 12. 8.00–17.00
Út 30. 12. 8.00–11.00, 12.00–14.30
St 31. 12. 8.00–11.00 otevřena pouze podatelna
Pokladny na ul. Pražská 59
St 24. 12. Štědrý den
Čt 25. 12. 1. svátek vánoční
Pá 26. 12. 2. svátek vánoční
So 27. 12. -------------Ne 28. 12. -------------Po 29. 12. 8.00–12.00, 12.30–17.00
Út 30. 12. 8.00–12.00, 12.30–14.00
St 31. 12. 8.00–11.00 otevřena pouze podatelna

Kam s vánočním
stromkem?
Svoz vánočních stromků bude probíhat ve dnech 5. 1., 12. 1., 19. 1., 26. 1.
a 2. 2. 2015. V těchto termínech budou
odváženy vánoční stromky shromážděné u sběrných míst na separovaný odpad a u kontejnerových stanovišť. Další
možností je vánoční stromek odevzdat
ve sběrném dvoře na Dobšické ulici
a v Příměticích nebo na kompostárně
Únanov. Tato služba je nadstandardem,
který nelze nárokovat – není součástí
poplatku za odpad.
lp

 Jedna z propagačních fotek ze série
ZNOJMO JINaK autora Jakuba Skokana.

Svoz odpadů

s originálními a nekonvenčními fotkami ze série ZNOJMO JINaK, zároveň
chceme pořídit i fotografie nové. To vše
se následně odrazí na marketingové
kampani, kterou bychom do Znojma
chtěli nalákat nové turisty,“ upřesňuje
Koudela. Kampaň na podporu propagace a cestovního ruchu představí podrobněji Znojemská Beseda v průběhu
příštího roku.
zp

Svoz v období vánočních svátků
zůstává beze změn, zato na silvestra
a na Nový rok bude vše jinak. Ve Znojmě se noční svoz z 31. na 1. ledna nepojede – náhradní svoz bude proveden
z 1. na 2. ledna, denní svoz 1. ledna je
rovněž zrušen – náhradní svoz bude
proveden 2. ledna, stejně jako v Načeraticích a Derflicích. V Kasárnách
a Mramoticích se odpad vyveze až
v sobotu 3. ledna.
lp

www.znojmocity.cz
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Strategický plán na léta 2016–2022 v poločase
Zpracování Strategického plánu rozvoje města Znojma na léta
2016–2022 je v současné době prakticky v polovině. Spolupracují na něm
odbory Městského úřadu s pracovními skupinami a společnost MEPCO, jež
je garantem metodiky a kompletace.
Radní i zastupitelé dostali na stůl
jeho analytickou část, z níž se bude vycházet při stanovení základních směrů
dalšího rozvoje města.
„Jako předseda Řídící pracovní skupiny pro přípravu strategického plánu
hodnotím dosud odvedenou práci jako
kvalitní základ pro stanovení dalšího
směřování města. Usilujeme o to, aby
Znojmo bylo místo, které je nejen pří-

jemným místem pro život všech věkových skupin obyvatel, ale v neposlední
řadě také konkurenceschopným městem a regionem, který poskytne dostatek příležitostí pro uplatnění schopností
a naplnění zájmů svých občanů,“ konstatuje starosta Vlastimil Gabrhel.
V současné době je k dispozici
analytická část strategického plánu,
na níž se pracuje od března letošního
roku. Její první verze byla podrobena
množství kritických připomínek členů
pěti tematických pracovních skupin,
které se skládají převážně z odborníků
a lidí z praxe. Každá skupina má svého
odborného garanta, který zodpovídá
za vedení příslušné pracovní skupiny

Hosté koncertu potěšili
dě z Dětského domova

 Dárek od města Znojma předal dětem místostarosta Jan Fiala (vlevo).

Městské divadlo ve Znojmě obsadily nablýskané uniformy policistů a společenské róby návštěvníků,
kteří přišli na první společný koncert Policie České republiky a města
Znojma. O kulturní zážitek se postarala Hudba Hradní stráže a Policie České republiky pod vedením
Jana Zástěry. Sólové party zazpívali Gabriela Urbánková a Tomáš
Savka.
Součástí prvního společného koncertu Policie České republiky a města
Znojma byla charitativní sbírka pro
děti z Dětského domova ve Znojmě.
Mezi pozvanými hosty byli vedle
policistů a zaměstnanců Městského
úřadu Znojmo i všechny subjekty integrovaného záchranného systému
a další organizace, instituce a osobnosti Znojemska a Moravskokrumlovska.

a přípravu strategie za danou oblast.
Rozbor aktuální situace bude výchozím
bodem pro další práci.
„Je třeba zdůraznit, že nejde o zpracování jakéhosi sumáře všeho, co by
bylo záhodno v jednotlivých oblastech
udělat. Buďme realisté a řekněme si
otevřeně, že na to nemáme v období,
o kterém mluvíme, ani síly, ani prostředky, ani čas. Úkol nového strategického plánu je na první pohled jasný
a jednoduchý: stanovit si cíle a priority,
které je třeba řešit právě nyní a které
jsou dosažitelné,“ dodává starosta.
Za proces přípravy a následného
včlenění strategického plánu rozvoje
města Znojma do přijímaných doku-

mentů odpovídá dle ustanovení rady
města její člen Vlastimil Tima. Bude
koordinovat postup Řídící pracovní
skupiny s konkrétními kroky Rady
města Znojma, respektive zastupitelstvem města.
Zhotovený rozbor stávající situace ve všech oblastech života města
se stane východiskem, ze kterého je
nyní nutné vybrat podstatné problémy a zacílit na jejich vyřešení. Tato
část práce má být hotová do poloviny
nového roku. Než bude nový strategický plán předložen ke schválení orgánům města, budou se k němu moci
občané města vyjádřit na veřejném
projednání.
xa

Naše sommelierky uspěly
Po nedávných úspěších na domácích soutěžích zabodovaly znojemské
sommelierky ze střední školy na Přímětické i na mezinárodní půdě.
V mezinárodní soutěži Brněnský
vánoční pohár se tři z nich dostaly
do první desítky. Nejlepší znojemská
sommelierka, Erika Juránková, dokon-

ce obhájila loňskou stříbrnou pozici.
Do první desítky se dostala i Zuzana
Komůrková (6. místo) a Romana Hlaváčková (8. místo). „Jako učitel jsem
rád, že mohu vychovávat tak úspěšné
sommelierky,“ říká František Koudela,
jenž mladé sommelierky vyučuje a připravuje je na soutěže.
lp

Foto: lp

Velké množství přinesených dárků pro
děti žijící v dětském domově bylo důkazem, že dobročinnost pro přítomné
hosty neznamená jen slovo.
Hned druhý den po koncertě
osobně předali dárky dětem v Dětském domově na Hakenově ulici vedoucí územního odboru Znojmo plukovník JUDr. Mojmír Pavelka, mluvčí
znojemské policie Lenka Drahokoupilová a za město Znojmo též místostarosta Jan Fiala.
„Vánočním koncertem jsme chtěli
všem vyjádřit poděkování za náročnou práci. Bude-li to možné, hodláme
v obdobných akcích pokračovat, protože velkou odměnou pro nás byla také
radost dětí z dárků získaných na koncertě, když jsme jim je předali,“ uvedla
za všechny organizátory mluvčí policie
Lenka Drahokoupilová.
lp

mìsta Znojma
24. 1. 2015, 20.00
Dukla – konferenèní sál
THE BEATLES REVIVAL, BARMANSKÁ SHOW,
LIGHT ART – kreslení svìtlem (znáte z ÈS má talent),
taneèní show TS SINGLE, TANEÈNÍ KLUB PELHØIMOV,
hudební skupina ONKELS, fotokoutek
veèerem provází RADEK BORTLÍK
www.znojemskabeseda.cz
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Umělci Stadtmusik Hollabrunn přivezou
novoroční koncert s přátelským přípitkem
Již poosmé přijede v lednu 2015
do znojemského divadla rakouská kapela Stadtmusik Hollabrunn.
A poosmé také zahraje publiku novoroční koncert bez nároku na honorář. Stejně jako v předchozích
letech věnuje výtěžek koncertu
ve prospěch projektu Školka bez
hranic dvojjazyčné mateřské školy v Mitterretzbachu, která nezná
státní hranice, jazykovou bariéru
ani kulturní rozdíly a ke vzdělávání
předškolních dětí s úspěchem využívá polohu české a rakouské příhraniční oblasti.
Významným podporovatelem benefiční akce je i město Znojmo, které
poskytuje bezplatně prostory městského divadla. Novoroční koncert je též
počtvrté součástí znojemského zimního hudebního festivalu JazzFest.
Stadtmusik Hollabrunn v rámci
přeshraniční spolupráce zve v posledních letech vždy k hostování někoho

 Hostem Novoročního koncertu 2014 byla vynikající znojemská cimbalistka Kristina
Šrubařová.
Foto: Archiv RČHS

ze znojemských muzikantů. Loni to
byla vynikající cimbalistka Kristina
Šrubařová a jistě zajímavým zpestře-

ním letošního koncertu bude účast
hudebního uskupení Znojemské žestě
při ZUŠ Znojmo.

O novoroční koncert rakouských
a českých umělců je ze strany posluchačů obrovský zájem, o čemž svědčí vždy
zcela vyprodané hlediště divadla dlouho
před samotným koncertem. Doporučujeme proto včasnou rezervaci vstupenek
přímo v kanceláři organizátora, tedy Rakousko-české hospodářské společnosti,
na tel. 515 901 772. Velmi příjemným
bonusem pro posluchače bývá osobní
setkání s hollabrunnskými muzikanty
ještě před tím, než usednou ke svým
nástrojům. Ani letos nebude tato umělci
i diváky oblíbená tradice porušena.
Přijměte tedy pozvání v pátek
16. ledna 2015 do Městského divadla
ve Znojmě nejen na koncert, který začne v 19.30 hod., ale také na společný
novoroční přípitek některým z festivalových vín, jak bývá při koncertech
v rámci JazzFestu zvykem. Sklenku
na zdar nového roku můžete pozvednout v nádherném interiéru divadla již
od 18.00 hod.
lp

Prosiměřické Cesty předaly štafetu do Znojma
Po úctyhodných šestadvaceti letech prosiměřických CEST Zikmunda
a Hanzelky převzal pomyslnou štafetu cestovatelského festivalu Bronislav Mikulášek. CESTY SVĚTEM,
jak zní nový název, se tak definitivně
stěhují na znojemskou půdu.
CESTY SVĚTEM zaštiťuje město
Znojmo a navštívit je budete moci
na půdě Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě v pátek 23. ledna

(16.30–21.00) a v sobotu 24. ledna
(9.30–19.00).
„Hosty máme již od prvního
ročníku báječné, a protože víme,
že máte rádi cestování a poznávání různých krajin a lidí, připravili
jsme pro vás zajímavý nový program.
Podívat se na jeho bohatou nabídku můžete na webových stránkách
www.cestysvetem.cz nebo na našem facebooku Cesty světem,“ zve

 Štafetu skvěle zavedeného festivalu převzal (zleva) Bronislav Mikulášek z rukou zakladatelů Jaroslava Hladíka a Jaromíra Poláka.
Foto: Archiv CS

veřejnost nový organizátor Broněk
Mikulášek.
Nejen pro cestování milující hosty,
ale především pro zvídavé návštěvníky
budou po dva dny připraveny filmy,
besedy a přednášky. „Skvělá je samozřejmě i možnost osobně se setkat
se zajímavými zkušenými cestovateli
a dalšími lidmi, kteří třeba zrovna pro
vás budou mít tu správnou informaci
o cestě do vámi vysněné země,“ připomněl sám nadšený cestovatel Broněk
Mikulášek.
A navíc má festival CESTY SVĚTEM i charitativní podtext. „Pokud
máte staré kolo a nevíte co s ním, prosím vezměte ho s sebou, neboť součástí
festivalu je i projekt KOLO PRO AFRIKU. Můžete tak darovat kolo, co už
nepotřebujete, ale které udělá nesmírnou radost a službu lidem v Gambii,“
vyzval spoluobčany k pomoci chudé
zemi Broněk Mikulášek. Vstupenky
jsou již v předprodeji TIC na Obrokové 10 a tak můžete svým blízkým
pořídit originální dárek.
lp
Setkání cestovatelů, přátel turistiky a cestování nazvané CESTY pořádal od roku 1988 Klub
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe Prosiměřice, z.s. Jde
o jeden z nejstarších cestovatelských festivalů v České republice.

PÁTEK 23. LEDNA
16.30 ZAHÁJENÍ FESTIVALU
17.00 STEZKAMI ALBÁNSKÝCH
OSLŮ – Jan Vlasák
18.00 CESTA NEJEN ZA GORILAMI
– Bronislav Mikulášek
19.00 LOVCI LEBEK A STROMOVÍ
LIDÉ – NOVÁ GUINEA
– Rudolf Švaříček
20.00 JAK SE STAVÍ ŠKOLA V INDONÉSII?
– Jana Wolfová
SOBOTA 24. LEDNA
10.00 NA INDICKÉ SVATBĚ
– Mart Eslem
11.00 JAK PUTUJÍ ČESKÁ KOLA
DO GAMBIE – Roman Posolda
12.00 ACONCAGUA 6 962 m.n.m
– Honza Říha
13.00–14.00 PAUZA NA OBĚD
Gastronomické speciality šéfkuchaře
hotelu Prestige a sladké laskominy
SOU Přímětická Znojmo.
14.00 PO KRK V PRALESE
– Radana a Jan Dungelovi
15.00 TAJUPLNÁ INDONÉSIE
– Jana a Karel Wolfovi
16.00 TAJUPLNÁ INDONÉSIE
– Güenther Schermann
17.30 NEPÁL A KOLOBĚH ŽIVOTA
– Alena Ceplová
18.00 HUDBA BEZ HRANIC
– Soukromá hudební škola
18.30 UKONČENÍ s předáváním cen

www.znojmocity.cz
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Městský úřad informuje

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 ČESKU
SPÚ, KPÚ pro JmK – pobočka Znojmo
přijme na pracovní místo
REFERENTA POZEMKOVÝCH
ÚPRAV
Požadavky – ukončené vysokoškolské
vzdělání v oboru pozemkové úpravy,
zeměměřičství, zemědělství, krajinné
inženýrství, vodní hospodářství, popř.
vysokoškolské vzdělání technického směru (obor pozemní, dopravní
a inženýrské nebo vodohospodářské
stavby) či středoškolské vzdělání
s odpovídající praxí (vyšší vzdělání
výhodou).
Platová třída: 10.
Nástup: 1. 1. 2015. Přihlášky do 23. 12.
2014 na d.benesovska@spucr.cz nebo
poštou na adresu SPÚ, Pobočka Znojmo, nám. Armády 1213/8, Znojmo

Langenlois 60 km
gasthaus@zumweissenlamm.at
tel.: +43 664 883 63 008, 027 3421215
Nástup ihned! Znalost NJ.
Mzda 1.100 EUR/měs + tringelt +
procenta z tržby + ubytování.
Umývač/ka nádobí
AbwascherIn
Eurest Restauratonsbetriebsgesellschaft m.b.H.
Gars am Kamp 55 km
bewerbung@eurest.at
Částečný úvazek 3 hod. denně, 5 dní
v týdnu, plán služeb.
Uklízeč/ka
RaumplfegerIn
Völker GmbH
Laa an der Thaya 35 km
Wieser.andreas@vm-personal.at
+43/7416/53777 Hr. Andreas Wieser
Min.mzda dle KS 8,76 EUR/hod. brutto, možné příplatky.

PRÁCE V RAKOUSKU
Servírka / Kellnerin
Gasthaus Zum weissen Lamm

Florista/ka
FloristIn
Blumen Öhler

Mistelbach an der Zaya 55 km
blumen.oehler@aon.at
Rainer Öhler
Prac.doba v rámci otvírací doby Po–Pá
8–18, So 8–12.30 hod.
Min. mzda dle KS 1.160,42 EUR/měs.
brutto.
Prodavač/ka v kiosku
KioskverkäuferIn
Würstel Pavillon
Horn 45 km
Würstel Pavillon
Wiener Strasse 18
3580 Horn
+43/660/7933066 Hr. Anton Lintner
Pracovní doba dohodou, částečný
nebo plný úvazek.
Řidič nákl. auta
LKW-Lenker
Dachdeckerei Jecho Alois
Hollabrunn 35 km
Jecho Alois – Dachdeckerei
Wienerstrasse 146
2020 Hollabrunn
+43/2952/2563 Fr. Seyfried
Pracovní doba dohodou.

Proplácení
cer ﬁkátů
pokračuje
Projekt Kolumbus pokračuje
i v příštím roce a s ním i jeho část
Znojmo mluví anglicky. Žáci základních škol, studenti i absolventi s trvalým bydlištěm ve Znojmě
a jeho městských částech tak mohou
o proplácení úspěšně složeného certifikátu z angličtiny i němčiny žádat
i v roce 2015.
V rozpočtu je na toto opět vyčleněna částka jeden milion korun. Podmínky proplácení jsou
k nalezení na webových stránkách
www.znojmokolumbus.cz v sekci
Znojmo mluví anglicky. Žádost o proplácení je ke stažení na webu města
www.znojmocity.cz pod odborem
školství, kultury a památkové péče
v sekci Tiskopisy. V uplynulých dvou
letech využila možnosti proplácení asi
stovka studentů.
zp
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ZNOJEMSKÉ LISTY

Co dobrého přinesl uplynulý rok 2014

 LEDEN: Digitalizace Malého sálu, nové sedačky, nová podlahová krytina – to jsou investice, kterých se dočkalo znojemské kino Svět. V právě končícím roce Správa nemovitostí
města Znojma opravila fasádu a vyměnila okna v uliční fasádě budovy na Havlíčkově ulici 7,
která je ve vlastnictví města. Nyní se dokončuje oprava portálu i římsy nad chodníkem. Nově
je uspořádána přízemní část budovy, respektive půjčovna DVD a pokladna.
xa

 BŘEZEN:
Ř
Město uvedlo do praxe první vlaštovku své vize efektivního třídění odpadů.
Lidé dostali zdarma nádoby na bioodpad, které našly využití především u rodinných a bytových domů se zahrádkou. Na podzim pak radnice rozjela pod hlavičkou Znojmo – město zeleně projekt zaměřený na odpady, čistotu a zeleň ve městě, jehož vizuálem je kreslená
rodina Okurkova. Ta má reflektovat vztah občanů a úřadu od zaměření se na výchovu
a osvětu přes lepší informovanost o blokovém čištění až po snahu vtáhnout obyvatele
Znojma do péče o městskou zeleň.
lp

 KVĚTEN:
Ě
V dolní části revitalizovaného městského parku skončila většina stavebních prací. Dělníky vystřídali zahradníci Městské zeleně, kteří začali pracovat na zelených
plochách. Do korun stromů vstoupili stromolezci k odbornému arboristickému ošetření
padesátky starých stromů ponechaných v parku. Tyto i všech jednašedesát nových stromů si posléze adoptovali občané. Mnozí se také podíleli na jejich výsadbě. V září byla
revitalizovaná část dolního parku se zcela novým moderním hřištěm pro děti předána
obyvatelům Znojma. Specializovaná oprava čeká již pouze kašnu.
lp

 Ú
ÚNOR: Už vloni vstoupilo Znojmo do Národní sítě Zdravých měst Č
ČR a zahájilo tak
projekt Znojmo – Zdravé město, jehož cílem je podpora zdraví a kvality života obyvatel,
a to prostřednictvím zásad udržitelného rozvoje, strategického plánování a spolupráce
s veřejností. V únoru proto vznikla pracovní skupina složená z odborníků zastupujících
důležité oblasti rozvoje města. Znojmo také začalo uplatňovat institut veřejného projednávání důležitých projektů s občany (rekonstrukce Divišova náměstí a přilehlých ulic, vybudování cykloareálu v Příměticích nebo výstavba nového krytého bazénu).

 DUBEN: Na Den Země, tedy 22. dubna, otevřelo Znojmo novou cyklostezku Na Hrázi,
která spojuje dolní část města s Dobšicemi a řeší tak bezpečné odklonění cyklistů a chodců, kteří tudy korzují. V příštím roce má Znojmo rekonstruovat další cyklostezku, tentokrát
na ulici Pražská, díky čemuž se tam umožní obousměrný provoz.

 Č
ČERVEN: Do balíku aktivit města Znojma, vedoucí k podpoře cestovního ruchu, patřily také opravy památek. Mezi nimi vynikaly opravy oken a fasády na kapli sv. Václava
a v červnu skončené úpravy okolí rotundy sv. Kateřiny. O měsíc později byla veřejnosti
zpřístupněna Střelniční věž a dobrou zprávou pro vodáky byla i stavba čtyř vodáckých
skluzů na Dyji.
Texty a fota stran 8 a 9 připravily: am, lp, zp
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nejen obyvatelům města Znojma

 ČERVENEC: Prodej městských bytů v rámci projektu Klíč 2018 umožnil, aby město
Znojmo smazalo dluh, který se za dlouhá léta nasčítal na budovách mateřských a základních škol. Vedení těchto zařízení dostala možnost provést potřebné opravy, jako například
opravy podlah, fasád nebo střech či sociálních zařízení. To vše za jedenadvacet milionů korun. Nově se zateplovalo, rekonstruovala se elektroinstalace nebo přibyly nové herní prvky
na zahradách, což přišlo na dalších třináct milionů korun.

 ZÁŘÍ: Podzim je ve Znojmě neodmyslitelně spjat se Znojemským historickým vinobraní. Znovu se městem prošel královský průvod a především davy návštěvníků. Přivítalo je
několik novinek. Například uličku chudiny (na snímku), kde lidé potkali postavy typické
pro středověk, například kartářku, mnicha, premonstráta, kata i kejklíře. Rodiče hojně
využili koutku pro děti v Hradebním příkopě, kde mohly děti střílet na terč, zahrát si na zahradníky, vinaře nebo na zlodějíčky v nově otevřené Střelniční věži. Další úspěšný ročník
vinobraní zakončil velký ohňostroj s příběhem.

 LISTOPAD: Novotou zářící fasády domů ve vlastnictví města neunikly jistě pozornosti obyvatel a návštěvníků Znojma. V roce 2014 stály opravy uličních a dvorních fasád
na Kollárově ulici 27, Horní České 28, Zelenářské 3, Kovářské 4 a 15, Zámečnické 11, Divišově náměstí 1, Havlíčkově ulici 7 a na Pontassievské 12 téměř dvaadvacet milionů korun.
Vždy se jednalo o kompletní opravu. Šest milionů stály fasády na Divišově náměstí a Obrokové 9 a pracovalo se také na fasádě Louckého kláštera.

 SRPEN: Dlouho očekávaná rekonstrukce městského stadionu v Horním parku započala v srpnu. Po šedesáti letech tak tribuny a zázemí stadionu dostaly nejen novou tvář,
ale díky provedeným úpravám máme malou, ale moderní multifunkční arénu splňující parametry začátku 21. století. Radnici stála tato téměř padesátimilionová rekonstrukce nakonec pouze tři miliony korun, zbytek se podařilo získat na státních a krajských dotacích.

 ŘÍ
ŘÍJEN: Již dva roky proplácí radnice v rámci projektu Kolumbus, který ve Znojmě pomáhá objevovat nová pracovní místa již od října 2012, studentům a absolventům úspěšně
složené jazykové certifikáty z angličtiny a němčiny. Pokračovat v tom bude i v příštím roce.
Od letošního června se navíc certifikáty z angličtiny proplácejí i žákům základních škol. Ty
podporuje radnice i jinak, a to speciálními finančními prostředky na rozšíření výuky jazyků.

 PROSINEC: Projekt Klíč 2018, tedy prodej bytů nájemníkům, přinesl do městské pokladny finance, díky kterým se mohlo rozvíjet celé Znojmo. Revitalizovalo se sídliště v Příměticích,
celoplošně se opravily chodníky, smuteční síň se proměnila v důstojné místo posledního rozloučení, začalo se s revitalizací Velké Michalské a finance se uvolnily i na stavby kanalizací
v Načerticích, Derflicích, Mramoticích a Kasárnách. A to nejde o konečný výčet investic.
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Školství a sociální služby

Přímka oblékla opulentní vánoční háv
Střední škola na Přímětické ulici
ve Znojmě pořádá rok co rok Vánoční
výstavu, která se již léta těší obrovskému zájmu veřejnosti i samotných
protagonistů – tedy studentů a pedagogů. Především ti prvně jmenovaní

na ní v podobě vlastních výrobků
prezentují dovednosti, ke kterým jsou
na škole vedeni.
Že to dělají s chutí, je vidět na každém kroku po celé budově školy. Pokud
jste se propletli davy návštěvníků, našli

 Již při vchodu vítali návštěvníky Vánoční výstavy půvabné čertice i anděl.

Foto: lp

Čer na Pražské,
kam se podíváte
Od samého rána se to 5. prosince
na Základní škole Pražská ve Znojmě hemžilo samými čerty. „Andělé
byli v menšině. Nicméně nadílka pro
první stupeň byla rozdána, čerti nikoho neodnesli, a tak nám zůstaly
ve škole jen samé hodné děti. Někteří
učitelé napravovali hříšníky z vyšších
ročníků. Začerněné tváře nešlo přehlédnout, tak doufejme, že všichni
naši žáci opět začnou nový rok s těmi
nejčistšími úmysly,“ popsala mikulášské dění ve škole učitelka Marie
Hošpesová.

jste studenty, jak s úsměvem nabízí k ochutnání
vánoční cukroví, několik
druhů chutných pomazánek, ovoce máčené
v čokoládové fontáně,
originálně namíchané
drinky, ale i výborné sushi. Kdo chtěl, mohl si
některé z vkusně zabalených pochoutek zakoupit a potěšit drobným
dárkem své blízké. Letos
u kupujících z mnoha
druhů nabízeného zboží
bodovaly například nazdobené perníčky umně
vložené do papírového
domku, ale i pletené
ponožky jak malované
ke krbu. Fantazie nechyběla mladým lidem ani
 Vybrat si v množství předložených inspirací ke slavnostně
při zajímavě zdobených nazdobenému stolu nebylo jednoduché.
Foto: lp
tabulích a pokrmech,
ve kterých nejedna hospodyňka na- stůl. Prostě, kdo si nenechal ani letos
šla inspiraci, jak si doma slavnostně ujít opulentní výstavu Přímky ve váprostřít štědrovečerní či silvestrovský nočním hávu, rozhodně nelitoval. lp

Mikulášská besídka
pro romské dě

Žákovský parlament zorganizoval
pro nejmenší Mikulášskou nadílku. Děti
u vchodu vítal Mikuláš. Společně s čertíky
pak děti skládaly puzzle, kostky, domina, vybarvovaly obrázky, házely kroužky
na cíl a výjimečně pouze pro tento sváteční podvečer bylo dovoleno projíždět
se chodbami naší školy na koloběžce.
Nejhodnějším dětem namaloval anděl
na tvář hvězdičku. „Všichni už se těší
na pokračování, tentokráte na vánoční
čtyřhodinovou diskotéku. Každý slaví
Vánoce po svém a my svůj recept na ně
již našli!“ uzavřela Marie Hošpesová. tz

 Organizátorem besídky, na kterou přišlo více než osmdesát dětí, byl odbor sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu.
Foto: Archiv ZL

 Děti u vchodu vítal Mikuláš se svým doprovodem a obdarovával je pamlsky za přednes
básničky nebo hezky zazpívanou písničku.
Foto: Archiv školy

Další z akcí v rámci dotace
na program Podpora terénní práce
ze státního rozpočtu na rok 2014
byla Mikulášská besídka pro romské
děti.
Uskutečnila se 4. prosince ve společenském sále znojemského Agrodomu a byla určena především menším
dětem a jejich rodičům. Mikulášskou
besídku zahájily děti z folklorního sou-

boru při Základní škole ul. Mládeže
ve Znojmě. Program dále doplnilo
taneční vystoupení DDM Znojmo
a studenti Střední pedagogické školy
ve Znojmě, kteří Mikulášskou besídku
oživili svými nádhernými kostýmy
Mikuláše, čertů a andělů. V průběhu
besídky plnily děti drobné pohybové
a vědomostní úkoly. Po jejich splnění
byly Mikulášem odměněni.
tz
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Účes od vítěze
Matěj Katolický, žák
3. ročníku oboru Kadeřník SOU a SOŠ SČMSD
Znojmo na ulici Přímětická získal na soutěži
KORUNA KREATIVIT Y
ve Frýdku-Místku 1. místo v kategorii dámských
společenských účesů.
Zároveň se může pyšnit také titulem absolutního vítěze prestižní
soutěže. Jeho originální
kadeřnické dílo podtrhla modelka Veronika Tosecká a kosmetička Dominika Czuczová, která
modelku líčila.
Matěj Katolický však
není jediný šikovný ka Nadaný kadeřník Matěj Katolický a modelka Vreonika
deřník z Přímětické. Zlato Tosecká.
Foto: Archiv školy
a postup do mezinárodní
soutěže KALIBR CUP v Lanškrouně častnila soutěže odborných dovednossvým uměním získala také Veronika tí v kadeřnické a kosmetické tvorbě
Fialová. Studentka 2. ročníku se zú- v Poličce.
lp

Každý druhý člověk v Česku
někdy neziště pomohl
Na světě je miliarda lidí, kteří
nezištně pomáhají druhým. V Česku
je lidí, kteří občas i pravidelně dělají
něco bezplatně, nepovinně a ve prospěch ostatních, okolo padesáti procent. Mezinárodní den dobrovolníků, který oslavili 5. prosince, je tak
svátkem nikoliv bezvýznamným.
Čeští dobrovolníci každoročně
vykonají práci v hodnotě 6 miliard
korun. Zhruba dvacet tisíc z nich je
organizováno a registrováno nadacemi, obecně prospěšnými společnostmi,
církvemi a dalšími. Z toho více než
1700 dobrovolníků koordinují dobrovolnická centra ADRA.
Dobrovolníci jsou vždy zdarma
proškoleni, pojištěni a po dobu výkonu činnosti jim dobrovolnická centra

poskytují potřebné zázemí. Dobrovolnictví může podpořit i ten, kdo sám
pomáhat nemůže. Například tak, že
se zapojí do programu Mince denně (www.mincedenne.cz). Prostředky
z tohoto programu jsou dále použity
na pojištění či vzdělávání dobrovolníků v jednotlivých dobrovolnických
centrech.
tz, lp
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Nadaná studentka
získala zlato i ﬁnance
Nikola Staňková, studentka oboru
Pedagogické lyceum na GPOA Znojmo, obsadila v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti (SOČ)
1. místo. Zvítězila s prací z oboru
tvorby didaktických pomůcek S dětmi
do světa včel. Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných
středoškoláků v řešení odborných
problémů. Ověřují si tak úroveň a kvalitu nabytých vědomostí a dovedností.
Výsledky své práce pak musí obhájit
před odbornou komisí. Potěšující je
i to, že Nikola Staňková byla zařazena
do Programu podpory nadaných studentů a nyní po dobu čtyř let může využívat pro své další vzdělávání finanční
podporu.
lp

 Úspěšná studentka Nikola Staňková rozšířila řady mnoha jiných talentovaných svěřenců znojemské střední školy. Foto: Archiv GPOA

Děkujeme!
Díky nelehké práci a nadšení pracovnic Městského útulku v Načeraticích
se prostřednictvím našich novin podařilo v tomto roce najít domov skoro
dvacítce psích svěřenců, a to i těch starších, kteří u dobrých lidí našli porozumění. Přesto ještě 45 pejsků a 10 kočiček čeká v načeratickém útulku
na své nové pány. Věříme, že i jim se podaří najít své místo mezi lidmi.

Alánek

Dobrovolníkem se i ve Znojmě
může stát každý plnoletý
člověk. Stačí obrátit se
na Zdeňku Severinovou,
vedoucí znojemského
Dobrovolnického centra ADRA
(zdenka.severinova@adra.cz,
mobil: 607 144 090).

Zápis do prvních tříd
začátkem února
Zápis do prvních tříd základních škol pro školní rok 2015/2016
proběhne v sobotu 7. února v době
od 8.00 do 11.00 hodin. Na budoucí prvňáčky čekají v šesti základních
školách. Spádové obvody jednotlivých
škol jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce č. 5/2014 na stránkách
www.znojmocity.cz pod odborem

školství, kultury a památkové péče
v sekci Právní předpisy nebo na základních školách. K zápisu se dostaví
všechny předškolní děti, jejichž rodiče
budou žádat o odklad povinné školní
docházky, i děti, kterým byl v loňském
roce povolen odklad povinné školní
docházky. U zápisu je nutno předložit
rodný list dítěte.
zp

Věk: Přibližně 8-9 let, Plemeno: křížený špicík
Povaha: Nenáročný, roztomilý, malý chundeláček je nalezenec ze Znojma.
I přesto, že je už Alánek starší pes, překvapí svou aktivitou a vitálním pohybem. Hodil by se ke staršímu člověku, se kterým by sdílel jeho denní
radosti i ulehčoval od starostí. Uvítal by i rodinný domek se zahrádkou
a zateplenou boudou.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz
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Radmila Trojanová (Znojmo)
Václav Slavík (Znojmo)
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Manželé Marie a Karel
Spáčilovi (Znojmo)

INZERCE
Koupím jakékoliv auto do 30 000 Kč
i bez STK. Tel.: 608 029 036.

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 PROSINCI
Pondělí 10.00–14.00, 18.00–20.00
Úterý až čtvrtek 18.00–21.00
Pátek
18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
POZOR! Časy plavání se mohou měnit. Sledujte webové stránky lázní!
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
22. 12. 10.00–16.00, 18.00–20.00
23. 12. 10.00–16.00, 17.00–20.00
24.–26. 12. ZAVŘENO
27. 12. 10.00–18.00
28. 12. 10.00–16.00
29. 12. 10.00–15.00, 17.00–20.00
30. 12. 10.00–13.00, 17.00–21.00
31. 12.–1. 1. ZAVŘENO
2. 1.
10.00–13.00, 17.00–20.00

Plavání
v Přímě cích
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.

Herečka Naďa Konvalinková
je o Vánocích ráda mezi svými
„Mám ráda Vánoce, protože sebou přinášejí možnost být víc než
jindy s rodinou a přáteli, nespěchat,
zavzpomínat, posedět,“ prozradila nám při své nedávné návštěvě
Znojma oblíbená česká herečka
Naďa Konvalinková. Ve vysokoškolském klubu Harvart potěšila publikum a pak se rozpovídala i pro čtenáře Znojemských LISTŮ.
Jako většina z nás nemá ráda, když
se baňky a girlandy objevují ve výkladních skříních a mezi regály obchodních domů už v září. „Všechno má
přece svůj čas. O to intenzivněji se pak
těším ze sváteční atmosféry, světýlek
a koled,“ vysvětluje temperamentní
herečka, které na svátcích neimponuje
shon a napětí, ale zpomalení, zklidnění, duchovní usebrání. Setkat se s nejbližšími je pro ni prostě nejvíc.
„Takže ani s předvánočním úklidem to nijak moc nepřeháním. Z minulých let vím, že uklidit bude třeba,

 Naďa Konvalinková v Harvartu. Foto: xa

až bude po všem. Nechci omezovat
návštěvy v jejich zvycích, nechávám je
ve svém bytě pobývat bez omezení. Pak
gruntuji až v novém roce,“ usmívá se
Naďa Konvalinková.
„Ale určitě svůj příbytek ráda
zdobím. Provoněný byt a vyzdobené
zádveří k Vánocům patří. Dřív jsme

dělali vše pro to, aby si svátky užila
hlavně naše dcera Karolínka. Dnes
obdarovávám své blízké lidi milými
pozornostmi a ráda dostávám dárky,
které pro mě někdo vyrobil. Taková
básnička napsaná jen pro mě – to mi
udělá radost,“ svěřuje se herečka.
Na vánočním stole u ní nesmí chybět kapr. Má na něj speciální recept:
„Místo vajíček používám v trojobalu
plnotučnou hořčici. Zkuste to, uvidíte,
že maso má pak mnohem výraznější
chuť,“ doporučuje i našim čtenářům
Naďa Konvalinková.
Jak jde čas, cení si populární herečka všeho, co člověku pomáhá více
porozumět sobě i druhým. Při té příležitosti cituje klasika: „´Myšlení je tvůj
osud.´ To bychom si měli uvědomovat
každý den. Srovnat si myšlenky, smířit
se sami se sebou, najít si cíl,“ dodává.
Neškodilo by, kdybychom si
v době vánočního klidu a pohody udělali čas i na takové věci.
xa

Lednový JazzFest přinese
nálož hudby a tance
Kulturní sezonu 2015 ve Znojmě
opět otevře Znojmo JazzFest – wine
goes to jazz. Letos, více než v jiných
letech, mezinárodní.
Od 13. do 18. ledna se návštěvníci mohou již podeváté zaposlouchat do kvalitního jazzu, dixielandu či
swingových rytmů. K tomu již tradičně ochutnají výborná vína podávaná
na koncertech.
Netradičně začne JazzFest promítáním velice úspěšné opery Platée,
kterou v červenci představil Hudební
festival Znojmo. Půjde o předpremiéru chystané projekce České televize.
V šestidenním programu se objeví také
dvě zbrusu nová místa, a to 13. ledna Hotel Bermuda Pajzl, kde zahraje znojemské dixielandové uskupení
Jazz Hunters a 16. ledna Gogo music
klub, ve kterém se rozjede Jazz party –
Electro swing.
Mezi největší lákadla bude bezesporu patřit koncert patrona festivalu Petera Lipy, který přiveze mladou
talentovanou zpěvačku a flétnistku
Glendu Lopez. Kubánská muzikantka
bude první z řady zahraničních hostů,
kteří letos na JazzFestu vytsoupí. Následovat ji bude energický Američan
Chris Kazarian, který ve Znojmě zahájí
své turné po Česku, v divadle vystou-

pí rakouská Stadtmusik Hollabrunn
a Trio Balkan Strings, ohnivé kytarové
trio otce a dvou synů, kteří do Znojma zavítají v rámci svého evropského
turné. Předprodej zvýhodněných vstupenek běží v TIC na Obrokové ulici již
od prosince.
Navíc JazzFest připravil pro své
příznivce hudební dárek. Na všech
koncertech JazzFestu dostanou diváci
jedinečnou šanci koupit za zvýhodněnou cenu 300 korun vstupenky na koncert Femi Temowa. Nikde jinde už pak
nebude možné takto levně vstupenky
sehnat. Výborný muzikant a kytarista
zpěvačky Amy Winehouse vystoupí
6. června 2015 v hotelu Prestige v triu
s Kamilem Slezákem (bicí) a Petrem
Dvorským (basa).
Záštitu nad JazzFestem převzala místostarostka Olga Štefaniková
a spoluorganizátorem je Znojemská
Beseda.
lp
13.–18. ledna
JAZZ FEST ZNOJMO 2015
13. ledna
18.00 Kino Svět
J.-P. RAMEAU: PLATÉE – filmová
projekce
20.30 Hotel Bermuda Pajzl
JAZZ HUNTERS

14. ledna
19.00 Štukový sál Louckého kláštera
PETER LIPA S HOSTEM GLENDOU
LOPEZ
15. ledna
19.00 Hotel Prestige
CHRIS KAZARIAN FUNK & SOUL
PROJECT (USA/CZ)
16. ledna Jazzová noc v klubech
18.00 Hotel Lahofer
ŠARIVARI SWING BAND
19.00 Městské divadlo
STADTMUSIK HOLLABRUNN
20.00 Café U Černého psa
AMÁLKA K. TŘEBICKÁ
20.00 Gogo music klub
JAZZ PARTY – ELECTRO SWING
21.00 Klub Harvart
OLD DOGS
22.00 Na Věčnosti
CUPCAKE COLLECTIVE
17. ledna
9.00–12.00 Obroková ulice
MRZNOUCÍ JAZZ – KOUDA’S
QUARTET
10.00 Nový Šaldorf – Modré sklepy
KOPÁNÍ PÍSKU PRO VÍDEŇ
19.00 Sál Modrých sklepů
SWINGOVÁ TANČÍRNA
18. ledna
19.00 Městské divadlo
TRIO BALKAN STRINGS (SRB)

www.znojmocity.cz
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Asi překvapím, Vánoce nemám rád
Miroslav Čížek je kazatelem
ve Znojmě. Bratrská jednota baptistů,
kterou zastupuje, je křesťanskou církví
evangelikálního typu, patří do skupiny takzvaných svobodných církví.
Od u nás nejrozšířenější římskokatolické církve se podle jeho názoru liší
baptisté především v přístupu k bibli.
„Pro nás je totiž bible jako Boží slovo
nejvyšší normou a autoritou ve věcech víry, etiky, mezilidských vztahů
a vlastně celého života. Bibli musí být
podřízena také církevní tradice. Cokoliv je v církvi v rozporu s učením Bible,
je třeba odstranit. V tomto smyslu se
držíme reformační zásady: Sola Scriptura – pouze Písmo,“ řekl v úvodu trochu netradičního rozhovoru kazatel
Miroslav Čížek.
Vánoce jsou ze své podstaty především
svátky křesťanské. V ateistickém Česku
se ale již desítky let posouvají zcela
jiným směrem. Jaký je váš náhled jako
věřícího na současnou podobu Vánoc?
Asi překvapím, když prozradím, že
Vánoce nemám rád. Jako teolog dobře
vím, že narození Pána Ježíše Krista není
v bibli nijak přesně časově specifikováno
na rozdíl od velikonočních událostí.

Spojení narození Ježíše s prosincem je však o kvalitní výklad biblických textů
právě jen takovou církevní tradicí, ni- souvisejících s narozením Ježíše Krista.
koliv svědectvím bible. Z tohoto důvo- Usiluji o to, aby moje vánoční kázání
du mne prosinec vnitřně nijak zvlášť bylo inspirativní, poučné, povzbuzující
neoslovuje. Proto nemám ani potřebu a plné naděje. Pokud se mi to z Boží milosti povede, mám z toho
vracet vánočním svátkům
pak neskutečnou radost.
nějaký původní význam.
Pokud slova evangelia
Náprava vánočních svátpomohou někomu i letos
ků není předmětem mého
o Vánocích, budu velmi
kazatelského úsilí. Raději
potěšen.
lidem nabízím dobrou
zprávu o narození Ježíše
Všude se píše o vánočKrista, který jako Boží Syn
ní atmosféře, zklidnění,
nabízí každému člověku
rozjímání, ale realita je
odpuštění, smíření, pokoj,
zcela jiná.
radost a věčný život. NaMáte naprostou pravbízí hodnoty, které obstojí
 Kazatel Miroslav Čížek.
du.
Jsme
však svobodné
v každodenním životě, ale
Foto: Archiv MČ
bytosti a každý z nás si
i v nemoci, na smrtelné
posteli a dokonce na věčnosti. Toto je může udělat takové Vánoce, jaké chce.
zvěst Vánoc. A z těchto duchovních po- Každý z nás může říci na vnější tlak své
jasné Ne! To je třeba se učit a být v tom
kladů můžeme žít každý den v roce.
odvážný. Ale chtěl bych se trošičku zastat
Jak se tedy jako kazatel připravujete našich obchodníků, bankéřů, živnostníků a podnikatelů, protože kdybych
na Vánoce?
Nijak zvlášť. Modlitebnu uklízíme pracoval v komerční sféře, choval bych
průběžně celý rok – to berte jen jako se asi podobně. Snažil bych se Vánoce
pokus o vtip. Ozdoby do kostela neku- obchodně využít. To je přece pochopipujeme, stromek neinstalujeme. Vněj- telné. Ovšem je na každém z nás, jak se
ší věci tedy nijak neřeším. Snažím se s komerčním tlakem vyrovnáme.

Lucrezia Borgia
vydává nové písničky
Znojemský soubor Lucrezia Borgia, hrající historizující folk, vydává
před Vánocemi nové cédéčko.
Navazuje jím na předchozí počin
s muzikantem Milanem Schelingerem. Tentokrát nese hudební nosič
název Iva Landová a Lucrezia Borgia
– Piknik u cesty. Zpěvačka Iva Lando-

vá stojí po boku muzikantů z Lucrezie
od prvopočátků souboru a tak je nasnadě, že nemohla chybět ani u této
novinky. Nové písně na CD se nesou
v duchu rockových šansonů, popovějších árií i nečekaně s prvkem tanga.
O dvě dueta se se zpěvačkou podělil
Milan Schelinger a František Segrado.
„Na nahrávání
se podíleli také
naši stálí hosté.
Výborné housle Jirka Ludvík,
skvělá kytara
Aleš Mrňa,
velmi emocionální saxofon
Ladik Gregor,
b a nj o M i l a n
Bzuk Škaroupka a ve sborech
se mihla i Monika Baštová,
dechy R adek
B a l o u n Sv o boda a Mirek
Kratochvíl,“
 Za výtvarnou podobou nového cédéčka stojí malíř Josef Svoboda. popsal Antonín
lp
Foto: lp Maceček.

Je vůbec reálné, aby se Vánocům ještě
vrátil jejich původní smysl? Jak vysvětlit dětem, že Vánoce nejsou o kupě
dárků pod stromečkem?
Vracet původní smysl Vánocům –
v tomto smyslu jsem asi poměrně skeptický. A vysvětlovat dětem něco v čase
Vánoc je poměrně složité. Pokud chybí
celoroční výchova k hlubším hodnotám, pak to o Vánocích nedoženu. Chci
tím říci, že to souvisí s naším celkovým
životním nastavením. Pokud děti vychovávám ke kvalitním hodnotám, pak
je velká pravděpodobnost (nikoliv jistota), že tyto hodnoty přijmou. Ale abych
byl poctivý: Jako dítě jsem se také těšil
na kupu dárků. A myslím, že moje děti
se těší rovněž.
Co se vám na Vánocích líbí a bez čeho
byste se obešel?
Na Vánocích miluji tři dny volna,
jakože z tohoto pragmatického důvodu
miluji všechny státní svátky, třeba i svátek
práce. Obešel bych se bez vánočních pohádek v televizi. Této české speciální oblibě moc neholduji. Chtěl bych ale popřát
všem spoluobčanům hezké svátky pokud
možno v rodinném kruhu a požehnaný
rok 2015.
Ľuba Peterková
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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.
6.–8. 1. JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Veselou pohádku, která je kombinací
činohry a nápadité loutkohry hrají
herci DS Koňmo; Kardašova Řečice.
Předplatné MŠ- 1. titul. 6. 1. 8.30 =
D1; 10.15 = D3, 7. 1. 8.30 = D5; 10.15
= D7, 8. 1. 8.30 = D9; 10.15 = D11.
8. 1. NOVOROČNÍ HRADIŠŤAN
Novoroční koncert souboru
Hradišťan s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou. 19.00
12.–16. 1. O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
DS Julie Jurištové, Praha dává
pohádku o princezně na vdávání.
Předplatné ZŠ1 – 1. titul; 12. 1. –
8.30 = D2; 10.15 = D4; 14.00 = D6
Na tento termín jsou zváni i rodiče
s dětmi mimo předplatné! 13. 1. 8.30
= D8; 10.15 = D10, 14. 1. – 8.30 =
D12; 10.15 = D14, 15. 1. – 8.30 =

D16; 10.15 = D18, 16. 1. – 8.30 =
D20; 10.15 = D22.
16. 1. 8. NOVOROČNÍ KONCERT
Stadtmusik Hollabrunn
Tradiční novoroční koncert rakouského
orchestru. Akce se koná v rámci
ZNOJMO JAZZFEST 2015. 19.30.
18. 1. TRIO BALKAN STRINGS
Tradiční balkánská hudba
s přidanými prvky jazzu i klasické
hudby. Akce se koná v rámci
ZNOJMO JAZZFEST 2015. 19.30.
19. 1. S NEBO BEZ?
Divadlo Palace; Praha. Je pár dní před
premiérou a nic není hotové. Hlavní
role a režie Vanda Hybnerová. 19.00.
23. 1. SBOHEM, ZŮSTÁVÁM!
Divadlo Kalich, Praha. Gigi leze
po zábradlí do bytu svého milence.
Hrají: Iva Janžurová, Jana Paulová,
Pavel Zedníček a další. 19.00.
26. a 27. 1. BYLO NÁS PĚT
Divadlo Radost; Brno. Scénická
adaptace knihy, která patří
k základnímu fondu české
humoristické literatury. 26. 1. 19.00,
27. 1. 10.00 – pro střední školy.
28. 1. BÍLÁ NEMOC
Divadlo Různých Jmen, Praha. Čapkova
klasika smrtící pandemie bílé nemoci.
Hrají: Ladislav Trojan/ Tomáš Valík, Petr
Franěk, Martin Písařík a další. 28. 1. 9.00
a 11.00 – pro střední školy.
28. 1. MANDARÍNKOVÁ IZBA
Bratislavské hudobné divadlo.
Komedie plná francouzského espritu
v kombinaci s temperamentní
slovenštinou. Hrají: Maroš Kramár,
Zuzana Tlučková a další. 19.00.
30. 1. MARYŠA
DS Rotunda Znojmo. Derniéra
vesnického dramatu. Hrají: Šárka
Drozdová, Marek Machal, Václav
Beran, Draha Juračková, Kamil Tomek
a další. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271,
e-mail: info@illusion.cz, www.illusion.cz
18. 12. PŘÍBĚH MARIE
Marie nevidí a neslyší. Lékař
doporučuje umístění v ústavu
pro choromyslné, otec však zvolí
ústav, kde se řádové sestry starají
o neslyšící. Natočeno podle skutečné
události! Francie. 20.30
18.–24. 12. NOC V MUZEU:
TAJEMSTVÍ HROBKY
Třetí pokračování rodinné komedie.
USA, Velká Británie. 18. 19.00,

19.–20. 18.30, 20.30, 21.–22. 18.00,
20.00, 23. 17.30, 24. 9.30.

VÝSTAVY
17. 3.–27. 2. 2015 OLDŘICH
MÍŠA – RYTÉ SKLO, GRAFIKA,
OBRAZY
Minoritský klášter – retrospektivní
výstava významného znojemského
rodáka Oldřicha Míši.

VÁNOČNÍ VÝSTAVY
30. 11. 2014–11. 1. 2015 VÝSTAVA
BETLÉMŮ A VÁNOČNÍCH
POHLEDNIC
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Václava v Louce, pořádá Farnost
Znojmo – Louka. Otevřeno Po–So
14.00–16.30, Ne 9.30–11.30 14.00–
16.30.
27. 11. 2014–5. 1. 2015 VÁNOCE
2014
Dům umění JMM Znojmo –
prodejní výstava Patchworkového
klubu Znojmo.
13. 11. 2014–6. 1. 2015 VÝSTAVA
ATELIÉRU SAMUEL
Dům umění JMM Znojmo – výstava
vánočních výrobků, pořádá Oblastní
charita Znojmo.
20. 11. 2014–9. 1. 2015 VÁNOČNÍ
PUTOVÁNÍ EVROPOU
Minoritský klášter JMM Znojmo.

KONCERTY
19. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
BRNĚNSKÝCH UMĚLCŮ
DPS Vančurova 17 – tradiční
vystoupení brněnských umělců,
tentokrát zazní ukázky z děl
W.A.Mozarta i vánoční koledy.
Sopranistku Karolínu Žmolíkovou
a rakouského barytonistu Martina
Hammrleho na klavír doprovodí
Šárka Králová. 15.00.
25. 12. ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
J. J. RYBY
Kostel sv. Mikuláše – Pěvecké
sdružení Vítězslava Nováka
s orchestrem, sólisty a s vaší pomocí.
Zájemcí, kteří by si rádi zazpívali
společně se sborem, musí přijít
na zkoušku 16.12. v 18.30 hod. do ZŠ
Mládeže (vchod z Vrchlického ul.)
Notový materiál dostanou. 18.00.
26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT
Kostel Nalezení sv. Kříže – koncert
Znojemského komorního orchestru,
sólistů a Chrámového sboru
kostela Nalezení sv. Kříže. Pořádá
Kruh přátel hudby při Znojemské
Besedě a Základní umělecké škole
ve Znojmě. 15.30.

www.znojmocity.cz
2. 1. 2015 FRIDAY NIGHT
IN ZNOJMO
Dům na Věčnosti – novoroční
kytarové řádění Michala Svobody
a Vládi Hájka a jejich hostů. Vstupné
do klobouku. 20.00
10. 1. PLUM DUMPLINGS
Dům na Věčnosti – brněnská
alternativně rocková parta kapela
s francouzskými texty. 20.00.
17. 1. VELO + NIK
Dům na Věčnosti – alternativ noisová
parta z Chebu Velo (Velikonoční
ostrovy) a multiinstrumentální One
Man Show NIK. 20.00.

Společnost

DALŠÍ AKCE
31. 12. SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA
DO OKOLÍ HARDEGGU
Hardegg, na lávce přes Dyji, sraz
ve 14.00 hod. Vycházku pořádá
Správa NNP ve spolupráci se Správou
Národního parku Thayatal.
4. 1. 2015 DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Znojemská Beseda – další
představení z cyklu Nedělní
pohádky, zahrají herci Divadla
Koráb. Předprodej vstupenek v TIC
(Obroková 10, Znojmo) nebo
na www.vstupenkyznojmo.cz. 15.00.

LiStOVáNí v Besedě uvidíte dvakrát
Ve Znojmě se natrvalo usadil
projekt LiStOVáNí, který ojedinělou
formou scénického čtení podporuje
v mladších i starších divácích touhu
otevřít knihu a začíst se. Představení,
kterých během roku nebylo málo, se
vždy těšila velkému zájmu posluchačů, a proto ještě v závěru prosince připravili organizátoři letošní poslední
dvě LiStOVáNí.
„Chceme všechny přátele knih
pozvat na představení, které přiveze
herec Lukáš Hejlík v neděli 21. pro-

since. V čase, kdy se už budeme jen
těšit na Vánoce a užívat si pohody,
vás srdečně zveme na dvě představení,“ zve Renata Hubáčová, která stojí
za LiStOVáNím ve Znojmě.Ve Znojemské Besedě tedy v neděli 21. prosince od 17.30 hod. zahrají dětem Lukáš
Hejlík s Alanem Novotným knížku
Kvak a Žbluňk Arnolda Lobela. A pro
dospělejší publikum budou od 20.00
listovat knihou Už je tady zase Vermese Timura. Více info na facebooku
Listovani Znojmo.
lp
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ZÁŽITKOVÉ DIVADELNÍ DÁRKY

Soutěž o dvě vstupenky na novoroční koncert
Novoroční koncert kapely Stadtmusik Hollabrunn bývá vždy očekávaným
a následně publikem zcela vyprodaným prvním divadelním představením
v novém roce. Letos zahrají rakouští umělci s hostem Znojemskými žesti
ve znojemském divadle v pátek 16. ledna od 19.30 hod. Od 18.00 hodin
je v prostorách divadla připraven také tradiční přátelský přípitek diváků
a umělců. Novoroční sklenky pojmou některá z vynikajících festivalových
vín JazzFestu, akce, jejíž součástí bude již počtvrté také koncert kapely
Stadtmusik Hollabrunn.
Vstupenka na novoroční koncert tedy může být ideálním vánočním dárkem (rezervace na tel. 515 901 772). Ale pokud znáte správnou odpověď na otázku: Jak se jmenuje nový kapelník Stadtmusik Hollabrunn?
– můžete být šťastným výhercem či výherkyní dvou vstupenek zdarma.
Malou nápovědou je webová stránka www.stadtmusik-hollabrunn.at.
Správnou odpověď posílejte do 8. ledna 2015 e-mailem na adresu neujahrskonzert@oetgw-rchs.org nebo poštou na Rakousko-česká hospodářská společnost, Mariánské nám. 965/6, 669 02 Znojmo. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt a připsat heslo Novoroční koncert 2015.
S nebo bez? podle Vandy H.
Pod stromeček můžete nadělit originální divadelní představení S nebo
bez?, které je naplánováno na pondělí 19. ledna v Městském divadle
ve Znojmě. Skupina herců zkouší divadelní frašku. Je pár dní před premiérou a nic není hotové. Technika je flegmatická, režisérka nezvládá
krizové situace a mezi herci vzrůstá napětí. Nadchází večer premiéry
a situace na jevišti se mění v nezvládnutelné delirium… To je úvodní nástin děje divadelní hry S nebo bez? Režírovali ji Jakub Čermák a herečka
Vanda Hybnerová, která hru pojala jako grotesku a smršť pohybových
improvizací. Sama se vedle ostatních hereckých kolegů představí znojemskému publiku v takovéto komediální poloze, která bude pro diváky
překvapením!
Zilvar z chudobince tentokrát na scéně
Máte-li doma dítě školou povinné, pak s největší pravděpodobností
bude mezi jeho povinnou četbu patřit i Poláčkova kniha Bylo nás pět.
Co mu ji dát pod stromeček v podobě divadelního představení? Znojemské divadlo dává zinscenovanou českou literární klasiku 26. ledna
od 19.00 hodin. Půvabné a humorné vyprávění Petra Bajzy, jehož tatínek
má obchod v malém městě, patří k základnímu fondu české humoristické literatury. Důmyslně pojaté představení brněnského Divadla Radost
je uváděno s velkým ohlasem a baví se při něm diváci všech generací.
Pro starší publikum je navíc milým návratem do dětství. A tak se mohou těšit nejen na Péťu Bajzu, ale celou slavnou pětici Antonína Bejvala,
Čeňka Jirsáka, Edu Kemlinka a samozřejmě Zilvara z chudobince. A bonusem navíc budou určitě i texty písní Jaroslava Wykrenta, Lea Steina
a Vlastimila Peška.

 Na zatím posledním LiStOVáNí ve Znojemské Besedě sehráli herci Jihočeského divadla
Trnkovu Zahradu. Jejich osobité podání knihy pobavilo nejen děti.
Foto: lp

Mistr didgeridoo zve na taneček
Jeden z nejlepších hráčů na didgeridoo na světě Onřej Smeykal má rád
Znojmo. A tak jeho umění často tleská
i početná skupina zdejších fanoušků.
Nyní do Znojma míří s Organickou
tančírnou. V sobotu 20. prosince na ni
zve všechny milovníky dobré muziky
a tance. „S Pavlem Plánkou budeme, tak
jak nás to baví, improvizovat a rytmicky
proplouvat našimi rytmickými vodami
pro vaše taneční vyřádění,“ vzkazuje Mistr didgeridoo. Hrát a tancovat

se začne v 18.00 hodin v tělocvičně
školy na Jezuitském náměstí 1 a součástí večera bude i vánoční besídka
s malým pohoštěním. Drobné dárečky
přátelům a dobroty všeho druhu jsou
vítány. Přispějí tak k pohodové atmosféře, která neodmyslitelně ke koncertům Ondry Smeykala patří. A pokud
chcete ještě více informací o připravovaném tanečním večeru, stačí zavolat
organizátorkám (tel. 774 924 924 nebo
723 454 091).
lp
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Florbalisté ocenili nejlepší hráče roku
Florbalová reprezentace České
republiky bojovala v minulém týdnu
na mistrovství světa ve Švédsku a získala tam bronzové medaile. Z nich se
v českém týmu radovali také dva odchovanci znojemského florbalu Milan
Fridrich a Ondřej Mikeš. Ve znojemském Lidovém domě zatím oceňovali
jejich nástupce při tradičním florbalovém večírku. Králem znojemského
florbalu se stala dlouholetá opora
útočník Petr Sláma, mezi ženami byla
nejlepší Petra Krausová. Oceněni ale
byli na návrh svých trenérů zástupci
všech kategorií.
Elévové mají dva týmy a z každého
se oceňoval jeden hráč. Trenér Marek Šabatka nominoval Martina Krále. Martin
je žákem ZŠ Šumná a je velice ambiciózní florbalista. Trenér Petr Štraus nominoval Jakuba Pechuru, brankáře – žáka
ZŠ Mládeže – za jeho přístup k tréninku
a za velice stabilní výkony, kterými pomáhá týmu k jeho výsledkům.
Kategorii elévek a mladších žákyň
trénuje Zdeněk Frank, další ze spolupracujícího DDM, a ten nominoval Nikolu Krulovou, žákyni ZŠ Hostěradice,
také ona je brankářka. Trenérem druž-

 Ocenění znojemští florbalisté.

stva mladších žáků je učitel ZŠ Mládeže
Jan Vyskot, a ten nominoval Adama
Lysáka, dalšího brankáře znojemského
oddílu, který je žákem ZŠ Mládeže.
Kategorie starších žáků má trenéra
Marka Krpouna, který nominoval Petra
Maška ze ZŠ Pražská, velmi technicky
nadaného hráče.
Trenérem kategorie starších žákyň
a dorostenek je Zdeněk Frank, který
nominoval Terezu Hamzovou, žákyni
ZŠ Kravsko. Tereza je rychlá útočnice,
která velmi dobře čte hru, dokáže si naběhnout do volného prostoru, zlepšila
i tvrdost a hru tělem.

FOTO: Libor Duchoň

Hráčem roku 2014 v kategorii dorost
trenér Jan Šťastník nominoval Jana Nováka, žáka základní školy JUDr. Mareše.
Je to útočník, pravé křídlo, velký příslib
znojemské mládežnické líhně do budoucna. Je to nesporný talent, jehož cesta
nemusí skončit pouze v extralize.
Nejlepším juniorem se stal Daniel
Částek, obránce týmu juniorů i A týmu,
student střední průmyslové školy Třebíč, který je členem juniorské reprezentace ČR a stabilním členem obranné
formace prvoligového A-týmu.
Kategorii dospělých ocenil a ceny
předal místostarosta města Znojma

pan Jan Grois. Mezi ženami trenér
Radek Pechura nominoval Petru Krausovou, studentku VŠ. Petra se v týmu
pohybuje na postu obránce, kde svojí
elegancí a bojovností přivádí své soupeřky do stavu neškodné zvěře.
Hráčem roku 2014 v kategorii
Muži trenér J. Šťastník nominoval Petra Slámu, v civilu pracovníka stavební
a montážní firmy. Petr je útočník, levé
křídlo, obávaný kanonýr a dlouholetá
opora A týmu. Rozený střelec, který
v každé sezoně nasází přes 20 branek
do sítě soupeřů.
Objevem roku se stal Ondřej
Zejda, student Gymnázia Dr. Polesného ve Znojmě. Ondřej se vypracoval
během posledního kalendářního roku
z průměrného juniorského obránce až
na stabilního člena defenzivy prvoligového A-týmu. Jeho hlavní devizou
je vynikající fyzický fond, který lze jen
stěží vyčerpat.
Předseda oddílu florbalu TJ Znojmo Bedřich Daberger pak poblahopřál
všem odměněným a popřál celému
oddílu florbalu a všem jeho příznivcům krásné a veselé Vánoce a super
rok 2015.
eks

Hokejoví Orli před Vánoci podpoří Dětské centrum
Kromě zápolení na ledové ploše
myslí hokejisté Znojma v období před
vánočními svátky také na nejmenší.
Ve spolupráci se společností Green
Way Ecompany připravili Orli Znojmo
akci s názvem „Plyšová sprcha“. Jedná se o charitativní sbírku plyšových
hraček ve prospěch dětí z Dětského
centra ve Znojmě. Akce proběhne
v pátek 19. prosince během domácího utkání proti Salzburgu.
Po první třetině zápasu, který začíná v 18:30 hodin a v přímém přenosu

jej bude přenášet český televizní kanál
SPORT 5, se plyšáci nahází na ledovou
plochu. Všechny plyšové medvídky
i další hračky následně posbíráme
a předáme jako dárek do Dětského
centra Znojmo.
Přijdete v pátek na stadion bez
plyšáka? Nezoufejte, ve stánku u pódia s roztleskávačkami si jej budete
moci zakoupit za 20 Kč. Zároveň zde
bude umístěna kasička, do níž můžete
vhodit příspěvek, jenž bude po dohodě s organizacemi použit na nákup

potřebných věcí pro děti, nebo předán
jako dárkový šek.
Nemusíte však nosit jen plyšáky. Ostatní dary (omyvatelné hračky,
chrastítka, dětské hry, sportovní potřeby apod.) můžete předat ve sběrném
místě v rohu kluziště u brusírny bruslí.

holetý komentátor sportovních přenosů,
a spolu s ním jako expert Martin Procházka, bývalý český hokejový reprezentant, několikanásobný mistr světa a vítěz
Zimních olympijských her z Nagana,
nyní moderátor hokejových magazínů
Extraligová tříšť a Hokejová pětka.

EBEL poprvé v české televizi,
dva zápasy Orlů odvysílá SPORT 5

Orli Znojmo děkují svým příznivcům a partnerům za neutuchající
podporu v roce 2014 a přejí všem
příjemné svátky, úspěšný vstup
do nového roku a mnoho radostných
okamžiků s mezinárodním hokejem
ve Znojmě!

Poprvé v historii budou mít fanoušci v Česku možnost zhlédnout
utkání EBEL na televizních obrazovkách. Domácí duely Znojma proti
Salzburgu v pátek 19. prosince a Vídni v neděli 18. ledna Nejbližší uktání Orlů v EBEL
odvysílá v přímém televizním pátek 19. 12.
Znojmo – Salzburg
přenosu stanice SPORT 5. Ta neděle 21. 12. Znojmo – Fehérvár
je pro diváky volně dostupná
úterý 23. 12.
Villach – Znojmo
v síti pozemního digitálního
pátek 26. 12.
Vídeň – Znojmo
vysílání a většina české poneděle
28.
12.
Znojmo
– Klagenfurt
pulace si ji může jednoduše
úterý
30.
12.
Znojmo
– Graz
naladit pomocí svých set-top
boxů.
čtvrtek 1. 1.
Linz – Znojmo
Zápas proti Salzburgu pondělí 5. 1.
Bolzano – Znojmo
v přímém přenosu ze Znojma
úterý 6. 1.
Dornbirn – Znojmo
odkomentují Radek Macháček,
sobota
10.
1.
Znojmo – Bolzano
šéfredaktor SPORT 5 a dlou-

18:30
17:30
19:15
17:30
17:30
18:30
17:30
19:45
19:15
17:30
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