
První byla Viktorie
Malá Viktorie Nadaská se pyšní 

krásným prvenstvím. Je jediným mi-
minkem, které se na Nový rok narodi-
lo ve znojemské nemocnici.

Mamince Nikole Grundajové a ta-
tínkovi Janu Nadaskému se zdravá hol-
čička narodila 1. 1. 2017 ve 21.17 ho-
din, vážila 3420 g a velká byla 50 cm. 
K narození prvního děťátka ve Znojmě 
v  tomto roce přišli mamince pobla-
hopřát místostarosta Ludvík Hekrle, 
ředitel znojemské nemocnice Miroslav 
Kavka, primář dětského oddělení Petr 
Bloudíček a další členové zdravotnic-
kého personálu.   tp
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Vedení Znojma zamýšlí s pomocí 
privátních peněz vybudovat ve měs-
tě úplně novou rezidenční čtvrť. Vy-
roste v  klidné severní části města 
a bude se jmenovat Pod Městským 
lesíkem. 

Investora město hledalo už třikrát. 
„Pro potencionální investory byla na-
bízená minimální kupní cena cca 955 

Lokalita Pod Městským lesíkem
láká investory nižší cenou

korun za metr čtvereční s ohledem 
na nutnost převzetí studie a dalších 
podmínek příliš vysoká a neodpovída-
la situaci na realitním trhu. Proto jsme 
nechali vypracovat nový znalecký po-
sudek, jehož výsledkem je, že aktuální 
hodnota těchto pozemků je 707 korun 
za metr čtvereční,“ vysvětluje starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Zastupitelé na snížení minimál-
ní nabídkové ceny kývli. „Věřím, že 
v tomto roce už budeme úspěšnější, 
naše nabídka bude pro developery 
zajímavá a my tak v blízké budouc-
nosti budeme moci nabídnout našim 
občanům další atraktivní možnost by-
dlení v královském Znojmě,“ dodává 
starosta.  Pokračování na str. 2.

 Nikola Grundajová z Trstěnic se svým pr-
vorozeným dítětem Viktorií.  Foto: tp

 Práce na přemostění nyní pokračují u židovského hřbitova, kde v budoucnu povede první mimoúrovňová křižovatka Znojmo – Přímě-
tická.  Foto: tp Přibydou nové vinice

Okolí Znojma zkrášlí nové vinice. 
Společnost Zepiko hodlá v blízkosti 
Oblekovic vysázet nové vinice. 

Jelikož záměr výsadby vinic zahrnu-
je i sousední pozemky, které jsou vlast-
nictvím Znojma, podala firma žádost 
o směnu pozemků. Zastupitelé ji odsou-
hlasili. Jedná se o tři parcely na území 
Oblekovic v okolí areálu pískovny, které 
jsou součástí zemědělské plochy. Město 
je smění za jiné, jež vlastní společnost 
Zepiko. Hodnota městských pozemků 
je ale vyšší než hodnota nabízených 
pozemků zmíněné firmy, která tak musí 
Znojmu doplatit dle znaleckého posud-
ku 474 350 korun.  tp

Dolní park 
dostane na jaře 
novou zeleň

Přehled kulturních 
akcí ve Znojmě 
v roce 2017

Podzemníčci 
v televizi 
bodovali
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MÚ INFORMUJE TÉMA
Starosta: Více 
peněz do sociálních 
služeb
» strana 3

MÚ INFORMUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Práce na další části očekávaného
obchvatu Znojma začaly

Práce na další části dlouho oče-
kávaného znojemského obchvatu se 
daly znovu do pohybu. 

Začátkem ledna investor Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR (ŘSD) fyzicky 

zahájil práce se stavbou druhé etapy 
obchvatu Znojma, která začíná pře-
mostěním. V plánu je celkem pět pře-
mostění, na kterých se bude postupně 
pracovat. Po přípravných stavebních 

pracích bylo šestého ledna zahájeno 
založení mostních objektů na dru-
hé stavbě obchvatu nedaleko kasá-
renské křižovatky, kde vzniká první  
přemostění.  Pokračování na str. 2.



Aktuálně mohou investoři 
podávat nabídky do 24. února. 

Podrobnosti naleznou 
na úřední desce města 

a na www.znojmobusiness.cz 
i na tel. čísle 515 216 340.
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REKONSTRUKCE VODOVODU
PRODLOUŽILA UZAVÍRKU
Do úterý 31. ledna byla prodlou-
žena uzavírka ulice Kollárova, kde 
probíhají další stavební práce z dů-
vodu sanace vodovodního potrubí 
v rámci Rekonstrukce vodovodu 
města Znojma. 
Ze stejného důvodu se v témže 
období částečně omezí provoz 
na  náměstí Republiky v  úseku 
od vodojemu. Objízdná trasa není 
stanovena. Při výjezdu z ulice Dol-
ní Česká je možno pokračovat přes 
Masarykovo náměstí. 

ZNOJMO MÁ VLASTNÍ 
YOUTUBE KANÁL
Všechna svá 
propagační 
videa nově 
s d r u ž u j e 
město Znoj-
mo na vlast-
ním YouTube 
kanále pod názvem Znojmo. Aktu-
álně kanál obsahuje přes padesát 
videí i s rozdělením do seznamů, 
jako je Vinobraní, Objevte Znojmo 
nebo Investiční příležitosti. 
Odkaz si můžete na svých chyt-
rých telefonech nahrát přes QR 
kód. Přímý odkaz: http://bit.ly/ 
YouTubeZnojmo.

TERMÍNY ZÁPISŮ 
DO ŠKOL
Novela školského zákona přines-
la změny, v  jejichž důsledku se 
zápisy do mateřských a základ-
ních škol ve Znojmě budou konat 
na  jaře 2017. Na  termínech se 
shodli ředitelky a ředitelé společně 
s městem. 
Zápis do  základních škol pro-
běhne v sobotu 8. dubna, zápis 
do mateřských škol se bude konat 
ve čtvrtek 11. května. Aktualizova-
né informace o zápisech budou 
postupně doplňovány a najdete 
je na webu města v sekci Odbo-
ru školství, kultury a památkové 
péče. Bližší informace získají rodiče 
také přímo na jednotlivých ředi-
telstvích mateřských a základních 
škol.

ZASTUPITELÉ 
SE SEJDOU TŘIKÁT
Znojemští zastupitelé se v prv-
ním pololetí roku 2017 sejdou 
třikrát, a to 20. února, 27. března 
a 19. června. Jednání začínají vždy 
v 15.00 hodin v zasedacím sále 
zastupitelstva na Obrokové 1/12. 
Program jednání je každému ob-
čanu přístupný na webu města 
minimálně týden před konáním 
zastupitelstva. 
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Pokračování ze str. 1.
V lokalitě Pod Městským lesíkem 

má na ploše čtyř hektarů vyrůst nová 
moderní rezidenční čtvrť. Stát zde mají 
maximálně čtyřpodlažní bytové domy 
s přibližně sto deseti byty a sedmadva-
cet individuálních rodinných domů. 
Minimální nabídková cena za celou 
lokalitu vychází na cca 27,5 milionu 
korun.

Město si již dříve nechalo vypra-
covat architektonickou studii, která 

Lokalita Pod Městským lesíkem
láká investory nižší cenou

počítá s tím, že celá lokalita bude roz-
dělena do dvou prostorových celků 
oddělených navzájem výrazným blo-
kem veřejné zeleně. „Chceme, aby se 
budoucí investor zavázal k převzetí 
zpracované urbanistické studie. V žád-
ném případě zde nechceme vybudovat 
žádné mrakodrapy,“ nechal se již dříve 
slyšet starosta Gabrhel.

Kupující se navíc musí zavázat 
k vybudování splaškové kanalizace, 
retenční nádrže, přeložky vodovodu 

a úhradě 30 % ze skutečně vynalože-
ných nákladů na vybudování dešťové 
kanalizace.  zp

Dolní park je opět přístupný ve-
řejnosti. Čeká na další novou zeleň.

„Do revitalizace parku, jednoho 
z klenotů našeho města, jsme vloni 
investovali skoro 12 milionů korun. 
Staré, nemocné a  neperspektivní 
stromy nahradily nové, do  jejichž 
adopce se zapojily desítky lidí. Nové 
jsou i povrchy, cesty, mobiliář nebo 
osvětlení. Až na  jaře Městská zeleň 
vysadí i zbývající keře a květiny, bude 
park ještě krásnější a zelenější,“ zve 
k návštěvě Dolního parku starosta 
Vlastimil Gabrhel.

Revitalizace další části Dolního 
parku započala v březnu 2016 a byla 
ukončena v prosinci.

Zahrnovala opravu povrchů 
a cest, rekonstrukci a přesun cyklo-
stezky i nové veřejné osvětlení i mo-
biliář. Součástí prací byla také důležitá 
rekonstrukce městského vodovodu, 
který prochází parkem, plní vodojem 
na náměstí Republiky a zásobuje celou 
jižní část Znojma.

Po předloňské rekonstrukci histo-
rické kašny, výstavbě dětského hřiště 
a obnově části zeleně a dřevin pokra-

Novou zeleň dostane park na jaře

čovaly práce v části Dolního parku 
také prodloužením hlavní aleje o čty-
řicet metrů a  zdvojnásobením po-
čtu stromů. Výsadba stromů se opět 
konala za  účasti veřejnosti, neboť 
stromy byly nabídnuty k adopci, a to 
88 nových stromů a 27 stávajících. 
„Zájem o adopci byl opět velký. Stro-
my k adopci byly rozebrány praktic-
ky během jednoho dne,“ připomněl 

starosta. U  každého adoptovaného 
stromu je umístěna cedulka se jménem 
dárce. Výsadba nových keřů, květin 
a dalších rostlin stejně jako položení 
nového uměle zavlažovaného trávníku 
proběhne na jaře. 

S revitalizací Městského parku za-
čala znojemská radnice v roce 2013 
a obnova parku v centru města potrvá 
minimálně do konce roku 2022.  zp

 Nyní revitalizovaný Dolní park bude od jara tvořit 88 nových stromů, 180 keřů, 2 355 kvě-
tin, cibulovin a trav a 2 180 půdopokryvných rostlin.  Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.
O něco později se těžká techni-

ka objevila také na ulici Přímětická, 
u křižovatky k nové nemocnici, kde 
v budoucnu vznikne první mimoúrov-
ňová křižovatka Znojmo – Přímětická. 
Tato křižovatka bude spojovat ulici 
Přímětickou, Hlavní a Únanovskou. 
Nyní pokračují práce na přemostění 
u židovského hřbitova a postupně se 
začne s ostatními mostními objekty, 
a to přemostěním vodního toku Les-
ka a přemostěním obchvatu směrem 
na Únanov.

Podle počasí budou probíhat vý-
kopové práce a činnosti na založení 
mostů. Pilotové založení je možné 
provádět i v zimním období a před-
pokládá se, že budou výše uvedené 
práce dokončeny do konce ledna 
2017. S plným rozvinutím činností 
na stavbě mostů počítá zhotovitel v 
průběhu února, kdy již budou příz-
nivější klimatické podmínky. Během 
letošního roku se předpokládá do-
končení mostního objektu na ulici 
Únanovské včetně zprovoznění a 
dokončení hrubé stavby mostu ži-

dovského hřbitova, přes vodní tok 
Leska a v místě napojení obchva-
tu směrem na Kasárna. Počátkem 
března se začnou budovat silniční  
trasy.

Obchvat Znojma je rozdělen 
do  čtyřech staveb. Prvním úsekem 
od Jihlavy je druhá stavba, která je 
rozdělena na dvě etapy. Obchvat za-
číná druhou etapou, kde se odpojuje 
od silnice I/38, která vede z  Jihlavy 
na Znojmo a následně křižuje ulici 
Hlavní. Na druhé etapě se v  těchto 
dnech pracuje.  tp

Práce na další části očekávaného...
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
A KONCERT
Už po sedmnácté začal nový rok 
i ve Znojmě Tříkrálovou sbírkou, 
kdy zaměstnanci charity, dobrovol-
níci, kněží a další se aktivně zapojili 
do koledování. Chodili nejen ulice-
mi města, ale navštívili také mnoho 
institucí, kde je lidé obdarovávali. 
Tradičně nevynechali ani znojem-
skou radnici, kde do kasičky vhodili 
příspěvky přítomní místostarosto-
vé Jan Grois, Jan Blaha a Ludvík 
Hekrle (na snímku s malým koled-
níčkem), dále tajemnice úřadu Olga 
Neulingerová a další pracovníci. 
Část pokladniček je již rozpečetěna, 
ale výsledná částka, kterou dobro-
volníci do sbírky přispěli, nebyla 
v době vydání Znojemských LISTŮ 
ještě známa. 

Jako poděkování koledníkům je 
na pátek 20. ledna připraven TŘÍ-
KRÁLOVÝ KONCERT. Začíná v 19.00 
hodin v kostele Jana Křtitele na Ma-
sarykově náměstí ve Znojmě.

ŠKOLNÍ AKADEMIE VE VIDEU
Ohlédnout se za  školní akade-
mií, tedy závěrečnou akcí Znoj-
mo 790, můžete i nyní prostřed-
nictvím videa. Sestřih z  téměř 
tříhodinové akademie, do které 
se zapojilo na 250 dětí a desítky 
učitelů, připravili pro město mla-
dí znojemští filmaři z  Devideo. 
Video je ke zhlédnutí na www.
youtube.com na kanále Znojmo 
(nový kanál města) a na facebooku 
Znojma. Školní akademie 790 let 
Znojma se konala 6. prosince 2016 
v Městském divadle Znojmo. Velké 
díky patří všem, kteří se na akade-
mii podíleli. 

ZNOJMO V USA
V šedesáti amerických městech 
pro dva a  půl milionu domác-
ností běželo vysílání o Znojmě. 
Diváci jej sledovali i na webových 
stránkách, kde bylo ke zhlédnutí 
dalších šest měsíců. U diváků mělo 
vysílání skvělé ohlasy a dle sdělení 
Moniky Pleskoto-
vé z Czech-Ame-
rican TV ho plá-
nují v budoucnu  
opakovat. 

STALO SE
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Odpovědné hospodaření, vyšší 
investice do sociálních služeb, roz-
voje areálu pivovaru nebo snížení 
dopravní zátěže, to je ve zkratce roz-
počet města Znojma na  rok 2017. 
Znojmo bude letos hospodařit s část-
kou 717 miliónů korun. Na více infor-
mací k rozpočtu jsme se zeptali sta-
rosty Znojma Vlastimila Gabrhela.

Rozpočet je navržen jako mírně 
schodkový, protože město plánuje 
v tomto roce využít přebytek 57 mi-
liónů korun z roku 2016. Je tomu tak?

Ano. Avizovali jsme, že náš roz-
počet na 2016 bude přebytkový a že 
v rámci příjmů z prodeje kapitálové-
ho majetku města si chceme vytvořit 
finanční rezervu na rok 2017. Přesně 
to se stalo, takže i když městu klesnou 
letos příjmy pod hranici 700 miliónů 
korun, můžeme na straně výdajů pra-
covat s téměř shodnou částkou. V roce 
2016 to bylo 718 miliónů a  letos to 
bude 717 miliónů.

Na první pohled zůstává struktura 
rozpočtu stejná. Jsou v něm nějaké 
změny?

K nejvýznamnější změně dochází 
na straně výdajů za sociální služby, které 
meziročně vzrostou 2,5krát. V České 
republice došlo ke změně systému fi-
nancování sociálních služeb. Příspěv-
ky na financování sociálních služeb ze 
strany krajů se totiž podstatně snížily 
a tento fakt má negativní dopad na roz-
sah, kvalitu a dostupnost sociálních 
služeb pro naše občany. Přitom v reál-
ném životě jsme všichni svědky přesně 
opačného trendu. Naše populace stárne 
a poptávka po sociálních službách neu-
stále roste. Proto jsme nově do rozpočtu 
zahrnuli navíc další výdaje na sociální 
služby ve výši 17 miliónů korun, které 
nám umožní provozovat sociální služby 
ve Znojmě na potřebné úrovni.

Jaké nás čekají letos významné in-
vestice?

Z investičních akcí bude ve Znoj-
mě nejvýznamnější investicí vybudo-
vání inženýrských sítí v areálu bývalé-
ho pivovaru, který se má podle plánu 
stát jedním z nových společenských 
center města. Městu se již podařilo 
získat do areálu prvního významného 
soukromého investora (Znojemský 
městský pivovar) a letos v areálu při-
bude další – Národní zemědělské mu-
zeum, které zde otevře novou expozici 
pivovarnictví. Areál v centru města 
začíná ožívat a dostavba funkčních 
inženýrských sítí je nezbytnou pod-
mínkou pro jeho další rozvoj.

Starosta Gabrhel k rozpočtu: Česko stárne, 
více peněz půjde do sociálních služeb

V  rozpočtu vidíme také finance 
na nákup autobusů.

Ano, chystáme se snížit emisní zá-
těž z tranzitní dopravy, proto počítáme 
s investicí do pořízení nízkoemisních 
autobusů, k  jejichž nákupu hodláme 
využít dotačních titulů z  Evropské 
unie. Jednou z našich priorit je totiž 
minimalizace dopravní zátěže. Vlo-
ni byla sice slavnostně odstartována 
stavba obchvatu, jenže na jeho dokon-
čení má dodavatel 36 měsíců. Proto 
je důležité nečekat pouze na obchvat, 
ale dělat vše proto, abychom ve Znoj-
mě zachovali zdravé životní prostředí, 
a právě k tomu nové nízkoemisní au-
tobusy přispějí.

Zmínil byste ještě některou z inves-
tic?

V rozpočtu jsou vyčleněny také 
investiční prostředky na první etapu 
nového veřejného osvětlení. Nové LED 
technologie přinášejí do veřejného 
osvětlení zcela nové možnosti, úspory 
a jsou šetrnější k životnímu prostředí. 
Máme proto v plánu jejich předností 
začít využívat také u nás ve Znojmě.

Oproti minulým letům jde méně pe-
něz do škol. Čím to?

Tady je vysvětlení jednoduché. 
Do oprav a modernizace budov jsme 
se systematicky pustili v  roce 2013 
a během uplynulých 4 let jsme v nich 
opravili všechny střechy, fasády, okna, 
kuchyně i sociální zařízení. Teď již zbý-
vá udělat poslední krok. To znamená 
zmodernizovat vybavení samotných 
učeben. K tomu bychom rádi získali 
dotace z Evropské unie. Na tyto dotace 

mohou již školy dosáhnout samy a my 
jsme si v rozpočtu vyčlenili dostatečný 
prostor, abychom úsilí škol podpořili 
a školy mohly evropské dotace kofi-
nancovat, což je pochopitelně podmín-
kou pro získání dotací.

Pamatuje se letos i na opravu našich 
památek?

Ano, máme naplánovanou další 
opravu hradu, zpřístupnění věží v Ka-
pucínské zahradě nebo další etapu 
výměny oken v Louckém klášteře. Po-
chopitelně, že bychom na jejich opra-
vy potřebovali mnohem více peněz, 
ale městský rozpočet není nafukova-
cí a my po neblahých zkušenostech 
z minula pořád nechceme jít cestou 
zadlužování Znojma. zp

 Starosta Vlastimil Gabrhel.  Foto: Archiv ZL

Rok 2016 pohledem starosty
Rok 2016 byl z pohledu Znojma 
rokem významným a plným po-
zitivních zpráv. Naprosto klíčovou 
událostí byl podpis smlouvy mezi 
ŘSD a dodavatelem stavby ob-
chvatu, která má pevně stanovené 
datum dokončení. Připomněli 
jsme si význam a historii našeho 
města a slavili 790. výročí od po-
výšení do královského stavu. Další 
důležitou událostí bylo otevření 
nové výjezdové stanice záchranky, 
protože nic není nad bezpečnost 
všech obyvatel.
Pokud bych měl vybrat nejvý-
znamnější investice města, bylo 
by to určitě 24 milionů do našich 
škol a školek a rekonstrukce další 
části Dolního parku.



Rok 2017 bude v Dolním Rakous-
ku opět ve znamení konání zemské 
výstavy.

Oči všech budou upřeny na měs-
tečko Pöggstall (okres Melk) a  jeho 
blízké okolí, které před třemi lety ob-
stálo v konkurenci s okresem Gmünd 
a regionem Allentsteig v okrese Zwettl 
a bylo zvoleno jako dějiště Dolnora-
kouské zemské výstavy pro tento rok. 
Obec i region čeká nebývalý rok, kdy 
jej během několika měsíců navštíví 
stovky tisíc turistů a o mediální po-
zornost a propagaci rozhodně nebude 
nouze. Ano, tak populární jsou v Ra-
kousku Zemské výstavy.

Ústředním tématem výstavy je Al-
les was Recht ist. Co tedy na návštěvní-
ky v Pöggstallu čeká? Zámek Pöggstall 
je známý svojí původní dochovanou 
mučírnou. V rámci výstavy nás toto 

PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
23. února 2017, uzávěrka je 13. února.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V NEMOCNICI
V souvislosti se zvýšeným výskytem 
respiračních onemocnění vyhlásila 
znojemská nemocnice od 7.  led-
na až do odvolání zákaz návštěv 
v obou částech nemocnice, tedy 
na ulici MUDr. J. Janského i ve „staré 
nemocnici“ na ulici Vídeňská. 

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků je na-
plánován na 23. a 30. ledna a 6. 
a 13. února. Stromky se budou 
svážet od sběrných míst na se-
parovaný odpad a do kontejne-
rových stanovišť na komunální 
odpad. Prosíme občany, aby svůj 
vánoční stromek na  tato místa 
donesli a dbali tak na čistotu okolí 
svého bydliště. Další možností je 
stromek odevzdat na  sběrném 
dvoře na Dobšické ulici a v Přímě-
ticích. Tato služba ale není součástí 
poplatku za odpad. Je nadstandar-
dem, který nelze nárokovat. 

POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé 
(majitelé) psů zaplatit poplat-
ky za své čtyřnohé přátele. Plat-
by v hotovosti i platební kartou 
přijímají pokladny v  budově 
městského úřadu na  Obroko-
vé 12 a na nám. Armády nebo lze 
platbu provést převodem z účtu 
(variab. symbol lze zjistit na tel.: 
515 216 307). Nahlásit nového psa 
musí jeho majitel do 15 dnů ode 
dne, kdy ho získal, na finančním 
odboru MÚ Obroková 10 (u paní 
Bohunky Dehnerové). Poplatek je 
vyměřen od tří měsíců stáří psa.

POPLATKY ZA ODPAD
Do konce června mají obyvatelé 
Znojma čas na zaplacení poplat-
ků za odpad. Částka je stejná jako 
v minulém roce. Za osobu je vybírán 
poplatek 400 korun, který lze uhra-
dit na pokladně v podatelně Měst-
ského úřadu Znojmo, Obroková 12.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
31. 1. od 7.30 do 14.30 ZNOJMO: 
Domácnosti (zahrady), provozy 
a zařízení v části Znojma – Cínová 
hora, v celé ulici Cínová hora S.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. O kostý-
my se stará Anna Novotná, se kte-
rou je třeba se předem na zápůjč-
ce domluvit, na tel.: 721 505 910. 
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Zemská výstava 2017: 
dějištěm bude Pöggstall

výjimečné historické místo zve k tomu, 
abychom se více dozvěděli o právu, 
kladli si otázky o pravidlech v naší spo-
lečnosti, nahlédli do historie soudní 
moci a také abychom objevili nefalšo-
vaný a v mnoha ohledech zatím neobje-
vený svět jižního Waldviertelu. A právě 
s četným doprovodným programem 
v okolí je Zemská výstava spojená.

V nabídce jsou výlety do přírody, 
putování soutěskou Ysperklamm, pro-
cházky makovou zahradou, prohlídka 
elektrárny na Dunaji a mnoho dalšího. 
Ochutnat můžete pravou waldvier-
telskou whisky, na rodinné bio farmě 
nejrůznější bio ovoce, jako mirabel-
ky, švestky a hrušky, a ve zdejších re-
stauracích typickou waldviertelskou 
kuchyni. Více informací na www.noe-
-landesausstellung.at. Dolnorakouská 
zemská výstava, jak je patrné, je jedi-
nečnou aktivitou na podporu rozvoje 
celého regionu, se kterou se pojí velká 
propagace zejména na rakouské straně. 
I proto se Znojmo společně se svým 
partnerským městem Retz uchází 
o jeho pořadatelství v roce 2021.  zp

Majetkový odbor města Znojma 
nabízí k  pronájmu volné prostory 
k podnikání. 

Nabídky mohou zájemci podat 
do 23. ledna. Bližší informace podá 
majetkový odbor, Jitka Baladová, tel.: 
515 216 129.
Pontassievská 16 (bývalá restaurace 
Fortuna) o celkové výměře 142,23 m2, 
účel využití je dle nabídek žada-
telů. Minimální výše nájemného je 
190 000 korun ročně. 
Kollárova 27  o  celkové výměře 
171,02 m2, účel využití je dle nabídek 
žadatelů. Minimální výše nájemného 
je 150 000 korun ročně. 
Dolní Česká 13 prodejna o celkové 
výměře 62,24 m2. Minimální výše ná-
jemného je 77 000 korun ročně.
Obroková 7 (bývalé Staccato) o cel-
kové výměře 100,29 m2, účel využití je 
dle nabídek žadatelů. Minimální výše 
nájemného je 180 000 korun ročně.
Obroková 9 (bývalá Gloria Mode) 
o celkové výměře 167,60 m2, účel vyu-
žití je dle nabídek žadatelů. Minimál-
ní výše nájemného je 300 000 korun  
ročně.  lp

Prostory 
k podnikání

Ani pošesté se nebál vstoupit 
do manželství muž, který se zařadil 
mezi 466 snoubenců, již si v minulém 
roce řekli ano. V roce 2016 tak znoj-
emská matrika eviduje 233 sňatků.

Zdaleka nebyl jediný, kdo „do cho-
moutu“ vlezl opakovaně – druhé man-
želství uzavřelo 82 snoubenců, třetí 
16, čtvrté 2 a jeden měl za sebou pátý 
sňatek. Byli mezi nimi našinci i cizinci 
z Rakouska, Slovenska, Ukrajiny, Rus-
ka, Estonska, Portugalska, Rumun-
ska i Itálie. Největší věkový rozdíl byl 
mezi novomanželi, kdy muž byl starší 
o 33 let od nevěsty a v jiném byla žena 
starší o 22 let než ženich. Ano si řekli 
nejen na  radnici, ale také v Hotelu 
Kateřina, na fotbalovém hřišti, u lisu, 
u splavu, na soukromé zahradě, v Ju-
bilejním parku, ve vinných sklípcích či 

Ani pošesté se nebál lásky

 Svatební kytka z knoflíků na retro svatbě. 
 Foto: Archiv ZL

ve Znojemském podzemí. To také byla 
„nejhlubší“ svatba roku. Nejpozdější 
svatební obřad se konal ve 20.00 ho-
din při západu slunce pod panenskou 
jabloní a místo prstýnků snoubencům 
rituálně svázali ruce družička s mlá-
dencem. Asi nejromantičtější byl sva-
tební obřad, kde ženich zahrál nevěstě 
skladbu na příčnou flétnu. Oba měli 
tenisky, nevěsta bílé s růžovými tkanič-
kami a ženich černé. A na jedné retro 
svatbě se svatební kytkou z knoflíků 
měl ženich na bílé košili červené šle 
a na nich měl také knoflíky. Podob-
ně byli oblečeni i svatebčané. Nejvíce 
národností se pak potkalo na svatbě, 
kde si Estonec bral Rusku, rodiče že-
nicha byli Estonec a Ruska, nevěs-
ty otec byl Kazachstánec a maminka  
Ruska.  lp

Kolumbus pokračuje i   letos 
a s ním i jeho část Znojmo mluví an-
glicky. 

Žáci základních škol, studenti 
i čerství absolventi s trvalým bydlištěm 
ve Znojmě a jeho městských částech 
tak mohou o proplácení úspěšně slože-

Proplácení jazykových certifikátů pokračuje
ného certifikátu z angličtiny i němčiny 
žádat i v roce 2017.

V rozpočtu na rok 2017 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 pro-
plácení je ke stažení na webu města 
www.znojmocity.cz pod Odborem 
školství, kultury a památkové péče 
v sekci Tiskopisy. V uplynulých čty-
řech letech využilo možnosti proplá-
cení zatím asi 241 studentů.  zp



Na začátku nového roku vstoupi-
la v platnost novela zákona o ochra-
ně ovzduší, ze které plyne povinnost 
pravidelných kontrol technického 
stavu a provozu kotlů na tuhá paliva.

Novela zákona Ministerstva ži-
votního prostředí si klade za cíl více 
a pružněji chránit ovzduší, které je 
důležitou složkou životního prostředí 
a má nezanedbatelný vliv na zdraví. 
Dle tohoto zákona jsou mimo jiné 
provozovatelé kotlů na pevná paliva 
o tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
od 1. 1. 2017 povinni jednou za dva 
kalendářní roky provést způsobilou 
osobou kontrolu technického stavu 
kotle, přičemž provedení první kon-
troly technického stavu a  provozu 
zdroje bylo nutné zajistit nejpozději 
do konce prosince 2016.
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Pamatujte na revizi kotlů 
a na naše ovzduší

Navíc podle zákona bude mít 
od 1. 1. 2017 obecní úřad obce s rozší-
řenou působností (tedy MěÚ Znojmo, 
odbor Životního prostředí) možnost 
provozovateli takový kotel a jeho pro-
voz zkontrolovat, a  to i v rodinném 
domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodin-
nou rekreaci. Majitelé jsou tedy povi-
nni na vyžádání zástupce příslušného 
úřadu obce předložit doklad o revizi 
kotle. Neučiní-li tak, hrozí mu pokuta 
až 20 tisíc korun.

Při spalování odpadů v domác-
nostech unikají do ovzduší škodlivé 
emise, které jej značně znečišťují. Při 
spalování plastu je to oxid uhelnatý, 
těžké kovy a  ftaláty, které způsobují 
otravy, poruchy ledvin a jater. Při spa-
lování PVC unikají do ovzduší látky 
způsobující imunitní vady. Lidé často 
nelegální spalování odpadů využívají 
jako levný zdroj tepla. Levný je však 
jen na první pohled. V důsledku za něj 
zaplatíme mnohem více v podobě po-
škození zdraví. 

Pamatujte proto, že čím topíme, 
tím ovlivňujeme zdraví své i našeho 
okolí.  tp

PLACENÁ INZERCE

Díky správnému nastavení elek-
tronických soutěží na výběr dodava-
telů elektřiny a plynu se městu Zno-
jmu v  minulých měsících podařilo 
meziročně ušetřit milionové částky.

E-aukce se Znojmo rozhodlo vy-
užít i pro soutěžení ceny silové elek-
třiny a plynu pro rok 2017. Jde přitom 
o příklad praxe, kdy veřejný zadavatel 
vstupuje do aukce s jasně definovanou 
představou.

Tak třeba u  e-aukce na  silovou 
elektřinu hrálo zásadní roli už to, že si 
Správa nemovitostí města Znojma sou-
těž rozdělila do sekcí. Tedy na elektři-
nu ve vysokém a nízkém tarifu. „Před 
započetím aukce jsme pečlivě sledovali 
vývoj burzy a  správně vyhodnotili, 
že situace na trhu je příznivá a že by 
nám e-aukce mohla přinést úspory. 
Dodavatele e-aukce přiměla snižovat 
ceny po korunách, což ale v konečném 
důsledku mělo milionový efekt,“ říká 
Tomáš Šturala, který je ředitelem zmí-
něné příspěvkové organizace.

Ve  výsledku se povedlo městu 
i jeho příspěvkovým organizacím uše-
třit na elektřině skoro milion a půl 

E-aukce šetří Znojmu 
miliony korun

a na plynu dokonce pět milionů ko-
run oproti předchozímu roku. „Muse-
li jsme si vytvořit zadání tak, aby vše 
bylo v pořádku už po právní stránce. 
Aukce na  elektřinu začala na  ceně 
čtyři a půl milionu a  trvala zhruba 
dvě hodiny. Počet snížení ceny ze 
strany dodavatelů během této doby 
dosáhl čísla dvě stě šedesát šest, což 
znamená, že firmy klikly dohromady 
266krát, aby snížily nabízenou cenu,“ 
zdůrazňuje Šturala. Podle jeho slov 
úspěšné aukci předcházel týden pří-
prav ve spolupráci s firmou Proebiz, 
která pro Znojmo zajišťuje technickou 
podporu.

„Byla to však komplexní práce, 
do které se kromě naší organizace zapo-
jila také externí agentura řešící právní 
servis kolem výběrového řízení. Bez 
vzájemné kooperace by se to nemohlo 
podařit,“ doplňuje Šturala s tím, že po-
dobný postup chtějí v budoucnu opako-
vat i u dalších komodit. Příklad Znojma 
potvrzuje, že i městská samospráva, kte-
rá má zkušenosti se stovkami e-aukcí, se 
může posunout vpřed a transparentně 
šetřit v řádu milionů. zp
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních prvků. 
Po pěti letech získávání zkušeností v omezených prostorách 
poloprovozu vybudovala nové výrobní haly s moderním zařízením, 
které už rok naplno produkují prefabrikáty především pro potřeby 
vlastních zakázek. Firma má za sebou zkušenosti z výroby řady 
PREFA rodinných domů (Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, 
Hrotovice), bytových domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), 
obchodního domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně 
PREFA prvků pro průmyslové a zemědělské stavby.
Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl právě 
za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu staveb, 
a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně zařazením 
dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních dílců). Díky 
novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní betonárny 
mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které není nutné 
omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 100 a 150 
mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, prostupů, 
vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro el. kabely, 
elektroinstalační krabice, plastové vodovodní potrubí apod.). 
Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních podmínkách výrobní 
haly bez vlivu počasí a je pod stálou kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče nabízíme 
především individuální řešení prvků pro stavby např. stropní 
a  podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí do 5 m, 
stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m a hmotnosti do 
6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, opěrné stěny apod. 
Vyrábíme také základové prahy s vloženou tepelnou izolací, 
sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 1200 mm a délky do 
12  m. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
připravíme nabídku dle konkrétních potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:
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PRÁCE V ČESKU
Německá firma hledá do svého 
týmu posilu na pozici 
ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK 
s prozákaznickým přístupem. 
Požadavky – dobrá znalost NJ 
nebo AJ (slovem i písmem) práce 
na PC  MS Office (SAP výhodou), 
komunikativnost. Nabídka – pevná 
pracovní doba v centru Znojma, 
odpovídající finanční ohodnocení.
CV zasílejte na info@kludi.cz

Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě přijme 
UKLÍZEČKU na HPP. 
Žádosti včetně strukturovaného 
životopisu zasílejte na e-mail 
zapletalova@muzeumznojmo.cz, 
případně se informujte 
na tel.: 515 282 216 
(paní Zapletalová) do 15. 2. 2017.

Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě přijme 
PRŮVODCE/PRŮVODKYNI na HPP 
do Domu umění JMM 
(min. vzdělání SŠ, znalost NJ+AJ). 
Žádosti včetně strukturovaného 
životopisu zasílejte na e-mail 
zapletalova@muzeumznojmo.
cz, případně se informujte 
na tel.: 515 282 216 
(paní Zapletalová) do 3. 2. 2017.

Restaurace/bar ve Znojmě
přijme do svého týmu šikovného 
kolegu/kolegyni na pozici
BARMAN/BARMANKA
(ČÍŠNÍK/SERVÍRKA).
Požadujeme: úplné střední odborné 
vzdělání s maturitou, praxe v oboru 
výhodou, AJ podmínkou.
Nabízíme: zajímavou práci v oboru 
gastronomie, barmanské školení 
a kurzy, novinky v oboru mixologie.
Kontakt: +420 775 989 722.

STARNET – internet pro každého
hledá
■  TECHNIKA PRO INSTALACE 

INTERNETOVÝCH PŘÍPOJEK
■  ASISTENTKU PRO ZPRACOVÁNÍ 

OBJEDNÁVEK
■  OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
Profesionální proškolení, flexibilní 
pracovní doba, až 45 000 Kč/měs.
www.starnet.cz/kariera, e-mail: 
kariera@starnet.cz

Společnost BOHEMIA BAG s r.o., 
Oblekovice 355, Znojmo hledá
ŠIČKU VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ.
Požadujeme: samostatnost, 

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

Kolumbus našel nabídky za vás

pečlivost, manuální zručnost, 
znalost šití – výhodou; vyučení není 
podmínkou, firma zaučí.
Nabízíme: zaměstnání na plný 
i zkrácený pracovní úvazek, 
příspěvek na PP, měsíční osobní 
ohodnocení, úkolová mzda, 
jednosměnný provoz, 
nástup možný ihned.
Kontakt: Bc. Marie Havlíčková,  
tel.: 515 22 79 67; 
e-mail: havlickova@bohemiabag.cz

PRÁCE V RAKOUSKU
Vinařská firma v blízkosti 
rakouských hranic hledá šikovné 
PRACOVNÍKY DO PROVOZU 
(vinohrad, sklep aj.). 
Práce na letní a zimní sezónu. 
Praxe výhodou. Dobrá znalost NJ. 
Vítána odpovědnost, spolehlivost 
a vlastní angažovanost. 
Nástup možný ihned. Kontaktní 
osoba: Roland Toifl, 
telefon: +43 676 70 78 370

ÚKLID A.J.
Reinigung – Allroundkraft 
BANNERT GmbH 
Obermarkersdorf 
e-mail: office@weingutbannert.com
+423 2942 8337 Nicole Bannert
Hledáme šikovnou spolupracovnici 
pro různé práce v našem vinařství: 
úklid, sklad, obsluha, zahrada ad.

MONTÉR 
Monteur
Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.
Hötzelsdorf (Horn)
e-mail: kurt@baumhauer.at  
+43 2913 272 Kurt Baumhauer
Čistý TR, vlastní iniciativa 
a vysoké nasazení, flexibilita, 
samost. montování hal. Pracujeme 
v oblasti NÖ, Wien, OÖ, Burgendland. 
Mzda dle KS – pomocný dělník 
od 1.882,29 EUR/měs. brutto, 
odborný prac. od 2.015,12 EUR/měs. 
brutto.

POKLADNÍ 
Kassakraft 
Hoyos’sche Forstverwaltung 
Rosenburg (Horn)
+43 2982 2303-73
Dobrá znalost AJ, další cizí jazyky 
výhodou. Část. úvazek na 20 hod. 
týdně, převážně víkendy a svátky.
Min. mzda při plném úvazku 
1.583,96 EUR/měs. brutto.
Žádost s fotkou písemně na: 
Hoyos’sche Forstverwaltung, Wiener 
Strasse 18, A-3580 Horn.

OPERÁTOR SERVISNÍHO PULTU 
Service Desk Agent 
ACP Holding Wien 
Vzdělání technického směru 
– přednostně v oblasti IT, min. 
3 roky praxe, velmi dobrá znalost 

Microsoft a produktů Office, velmi 
dobrá znalost NJ vč. gramatiky, 
analytické schopnosti, spolehlivost. 
Telefonická technická podpora v NJ, 
AJ, ČJ nebo slovenštině. Žádost 
online na uvedeném odkazu (odkaz 
na www.znojmokolumbus.cz).

Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o.
přijme pro výrobní závod ve Znojmě

SEŘIZOVAČ VÝROBNÍCH LINEK
Příležitost i pro absolventy

Požadujeme: SOU/SŠ technického zaměření, technické myšlení, 
manuální zručnost, samostatnost, flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

ELEKTRIKÁŘ
Požadujeme: vzdělání SOU nebo SŠ elektro (praxe min. 5 roků), 

vyhláška 50/1978 § 6, znalosti systému Siemens SIMATIC S7 pro údržbu, 
schopnost úpravy programu pro PLC pomocí programovací sady 

STEP 7 a TIA Portal, technické myšlení, zručnost, samostatnost, 
flexibilitu a ochotu k sebevzdělávání

ŘIDIČ/KA VZV
Požadujeme: výuční list, řidičský průkaz na VZV – praxe vítána,  

obsluha PC – uživatelsky, zručnost, samostatnost, flexibilitu a ochotu 
k sebevzdělávání

Nabízíme: perspektivní stálé zaměstnání
Benefity: příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, příspěvek 1.000 Kč 
na PP/ŽP, odměny za pracovní věrnost firmě, možnost získání profesních 

průkazů, vlastní rekreační střediska, firemní akce

Životopisy zasílejte na:
Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o., o.z. Znojmo

Michaela Ambrozková, Průmyslová 715/24, Znojmo
Tel.: 515 284 130, e-mail: Michaela.Ambrozkova@ardaghgroup.com

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka
POSILUJEME TÝM A HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/NĚ NA POZICI

DĚLNÍK/DĚLNICE – NÁSTUP IHNED

NABÍZÍME:
hlavní pracovní poměr, nástupní mzda 13.250 Kč, navíjení/svařování 15.000 Kč, 

reálná možnost mzdového postupu, v závislosti na dovednostech možná 
výše mzdy na pozici dělník až 21.500 Kč, dovolená nad rámec zákona, platné 

příplatky dle Zákoníku práce moderní, příjemné pracovní prostředí

V případě zájmu pošlete životopis na: prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici společnosti Hakenova 3789/22, Znojmo.

Rádi přivítáme u pohovoru i naše bývalé zaměstance.
Těšíme se na Vaše reakce – personální oddělení tel.: 515 284 746, 778 477 612
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Znojmo 790 připomnělo výjimečnou historii města

Znojmo má za sebou rok nabi-
tý událostmi spojenými s bohatou 
historií města, jejichž cílem byla 
výchova mladé generace a posílení 
hrdosti její i všech občanů na místo, 
ve kterém žijí.

„Rok 2016 se zapíše do historie na-
šeho města jako rok, ve kterém jsme si 
připomněli 790 let od povýšení Zno-
jma na královské město. Zažili jsme 

Minulých dvanáct měsíců přineslo hodně pozitiv
seriál 12 tradičních i nových akcí, kte-
ré nám během 12 měsíců připomněly 
12. století, která formovala tvář města. 
Do oslav jsme zapojili děti i dospělé. 
Oslavy se promítly do dění v kultuře, 
sportu i do cestovního ruchu. O Znoj- 
mě bylo slyšet a Znojmo bylo i vidět. 
Ale hlavně jsme si připomněli, že ži-
jeme ve výjimečném městě s bohatou 
historií, na které můžeme být náležitě 

hrdí,“ komentuje projekt oslav Znojmo 
790 místostarosta Jan Grois, který byl 
jedním z jeho hlavních propagátorů.

Akcí, které nesly podtitul Znoj-
mo 790, však bylo více. Své projekty 
a akce pořádaly i další subjekty, ať už jde 
o zdejší školy, Jihomoravské muzeum, 
Státní okresní archiv ve Znojmě nebo 
různá kulturní a pěvecká sdružení. Ně-
které nově pořádané akce se díky zájmu 

návštěvníků navíc nekonaly poprvé 
a naposledy. Únorovou bitvu znojem-
ských Orlů s Kometou Brno si hoke-
jisté zopakovali v září. Závod Znojmo 
Extreme 790 ve výběhu na radniční věž 
sportovci okusí i letos v červnu.

Do historie se zapsali i zastupitelé 
města, kteří v rámci svého zářijové-
ho zasedání, jež se výjimečně konalo 
na hradě, podepsali slavnostní listi-
nu věnovanou 790. výročí od povýše-
ní Znojma Přemyslem Otakarem I. 
na královské město. Listina bude přílo-
hou kroniky města pro rok 2016 a její 
kopie bude uložena v Jihomoravském 
muzeu ve Znojmě.

Znojmo uspělo i na poli rekla-
my. Propagační spot Královské měs-
to Znojmo, natočený společností 
VideoBrothers pro město právě pro 
letošní rok, se na festivalu TourRegi-
onFilm v Karlových Varech dostal zis-
kem čestného uznání mezi 3 nejlepší 
české reklamy s turistickou tematikou 
pro rok 2016 (video je ke zhlédnutí 
na www.znojmo790.cz, kde je k vidění 
i druhý spot s tématem oslav).

„Minulých dvanáct měsíců zkrát-
ka přineslo hodně pozitivního. Děkuji 
všem, kteří se na oslavách podíleli, a to 
zejména našemu odboru školství, kultu-
ry a památkové péče, pracovníkům Zno- 
jemské Besedy, tiskové mluvčí a všem 
našim partnerům. Odvedli kus dobré 
práce, které si nesmírně vážím a díky 
které jsme zažili skvělý rok,“ dodává 
místostarosta Grois.  zp

 V různých grafických modifikacích logo Znojmo 790 vloni provázelo všechny velké společenské akce města a bylo hojně využíváno k fo-
tografování, jak dokazuje i snímek z oblíbených květnových Dnů partnerských měst v centru Znojma.  Foto: Archiv ZL

Znojmo přilákalo více turistů. Z radniční věže udělali skokana
Že má Znojmo o  turisty nouzi, 

již dávno není pravdou. Statistiky 
návštěvnosti hovoří zcela jasně. Rok 
od roku zájem o naše město ze strany 
turistů stoupá. 

Pravda, davy turistů, které chrlí 
jeden autobus za druhým, se zatím 
Znojmu, řečeno s nadsázkou, naštěstí 
vyhýbají. Vloni ale bylo nejen v centru 
města slyšet vedle tradiční němčiny 
mnohem více také angličtinu, sloven-
štinu, francouzštinu, polštinu, a do-
konce japonštinu. 

Jednoznačné prvenství v návštěv-
nosti si dlouhodobě drží Znojemské 
podzemí, kam míří našinci, cizinci 
i rodiny s dětmi. Vloni jeho tajemnými 
chodbami prošlo téměř 53 000 ná-
vštěvníků, což je o skoro tři tisíce více 
než v roce předchozím. A určitě by se 
finální číslo vyšplhalo ještě výše, kdyby 

nebylo nutné podzemí z technických 
důvodů na skoro celý loňský prosinec 
uzavřít.

S trochou nadsázky by se skoka-
nem roku, co do nárůstu návštěvnosti, 
dala označit radniční věž. Zatímco 
v  roce 2015 na ní vystoupalo „jen“ 
18 853 lidí, vloni si vyhlídku z domi-
nanty města nenechalo ujít neuvěřitel-
ných 26 930 návštěvníků. 

O tom, že se hlavně v době dovo-
lených dveře Turistického informač-
ního centra na Obrokové ulici skoro 
nezavřou, by mohly jeho pracovnice 
dlouze vyprávět. Zvláště v letních mě-
sících musí podat informace z různých 
oblastí více než dvakrát většímu počtu 
zvídavých příchozích, než je obvyklé 
v jiných měsících. Konkrétní příklad 
hovoří za vše – zatímco v květnu přišlo 
do tohoto infocentra 5500 návštěvníků, 

v červenci to bylo již 12 604 a v srpnu 
ještě o tisícovku více. Vloni tak podali 
informace o kulturních, sportovních 
a společenských akcích i o vinařských 
aktivitách 70 000 návštěvníkům. A je 
třeba připočítat i stovky dalších, které 
hledaly informace i na místech jako je 
Vlkova věž s infocentrem VOC Znoj-
mo, kde se lidé dozvěděli především 
o vinařských akcích, dále na Meziná-
rodním cykloturistickém centru u řeky 
Dyje, a též 8 500 v infocentru na Jižní 
přístupové cestě k rotundě a hradu. 
Tou prošlo téměř 139 000 návštěvní-
ků. Další se k rotundě za úchvatným 
výhledem na Loucký klášter vydali 
přes Hradní ulici okolo nově zrekon-
struovaného Znojemského městského 
pivovaru. A stranou zájmu nezůstala 
ani věž střelniční v Dolním parku. 
Od května do září si ji prohlédlo 784 

lidí. Jako cíl dovolené si Znojmo vy-
bralo vloni i nemalé množství Čechů. 
Ti také patřili mezi nejpočetnější sku-
pinu z 6 600 hostů stále úspěšnějšího 
jednodenního festivalu VOC Znojmo 
i Znojemského historického vinobra-
ní, na které dorazilo na 87 000 lidí.
Pracovníci Znojemské Besedy vítali 
návštěvníky i na mnoha akcích, které 
během roku, společně s městem, pro 
veřejnost připravili. Bohatým progra-
mem vás jistě potěší i v  tomto roce. 
Kulturní kalendář všech velkých akcí 
najdete na straně 9.  lp

V loňském hodnocení všech Top 
cílů jižní Moravy se Znojemské 
podzemí umístilo na  skvělém 
třináctém místě z třiatřiceti zkou-
maných subjektů.



o kulturním a sportov-
ním dění v  obci, ale 
také všeobecné infor-
mace o dění ve městě, 
upozornění na uzavírky 

silnic, pozvánky na další společenské 
akce a mnoho dalšího. Služba je urče-
na pouze obyvatelům Znojma a jeho 
městských části, pro které je zcela 
ZDARMA.  zp
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Nový rok má v rukávu schované další skvělé trumfy

AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2017 
ZNOJEMSKOU BESEDOU A MĚSTEM ZNOJMEM

21. 1.  PLES MĚSTA ZNOJMA,  kongresový sál hotelu Dukla

22. 3. – 24. 3.  JEDEN SVĚT ZNOJMO, projekce pro veřejnost, Kino Svět

23. 3. – 28. 3.  JEDEN SVĚT ZNOJMO, projekce pro školy, Kino Svět

12. 4. – 16. 4.   ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE, Horní a Masarykovo nám., 
Obroková ulice 

4. 4. – 5. 4.  ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK REG. KOLA, Znojemská Beseda

21. 4.  DEN ZEMĚ 

30. 4.   PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

1. 5.    PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB, Kapucínská zahrada 
za Vlkovou věží

4. 5. MAJÁLES, Horní náměstí

5. 5. – 6. 5.  DNY PARTNERSKÝCH MĚST, Horní náměstí

19. 5. – 20. 5.  GARAGE DESIGN, město Znojmo 

21. 5.   ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK – FINÁLE, Městské divadlo Znojmo 

27. 5.  DĚTSKÝ DEN,  Městský park a Hradební příkop 

10. 6.  PIVNÍ SLAVNOSTI, Horní, Václavské nám., ulice Přemyslovců

17. 6.  ZNOJMO EXTREME 790,  Obroková ul., Horní náměstí

1. 7. – 31. 8.  ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO, centrum Znojma

4. 8. – 5. 8.   SLAVNOSTI OKUREK, Masarykovo náměstí, Horní náměstí

16. 8. – 20. 8.  ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM!, centrum Znojma

11. 11.  SLAVNOSTI MLADÉHO VÍNA, centrum Znojma

15. 9. – 17. 9.  ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, město Znojmo

22. 9.  DEN BEZ AUT  

3. 12. – 22. 12.   ZNOJEMSKÝ ADVENT, Horní a Masarykovo nám., 
Obroková ul. 

Nuda ve Znojmě rozhodně nehro-
zí. Už teď si můžete do kalendáře za-
psat desítky kulturně společenských 
i sportovních aktivit, které v kulisách 
našeho krásného města připravi-
li na rok 2017 organizátoři – město 
Znojmo a Znojemská Beseda.

Prakticky neexistuje ve Znojmě je-
diný měsíc, ve kterém by nebyla lidem 
nabídnuta zajímavá zábava k odpočin-
ku. Pracovníci produkce při tvorbě pro-
gramové skladby vždy navíc pamatují 
na všechny věkové kategorie. Lidé si 
hned na začátku nového roku mohou 
zatančit na Plese města Znojma, poté se 
zamyslet a pobesedovat s tvůrci u pro-
jekcí festivalu dokumentárních filmů 
Jeden svět. Ten vystřídají Znojemské 
velikonoce. V dubnu si připomenou 
Den Země i starý zvyk pálení čaroděj-
nic a od května je doslova pohltí bohatě 
nabitý program Májových dní, Dětský 
den či Pivní slavnosti. 

Znojemským kulturním létem 
se přehoupneme na Slavnosti oku-

Nuda tady nemá místo. Obsadily ho Májovky, Extreme i festivaly

rek a  na  divadelní festival. Čeká 
nás divadelní festival a samozřejmě 
slavné znojemské vinobraní. Zářijo-
vé akce zakončí Den bez aut a než 
nastane definitivní konec roku, se-
jdeme se u  Svatomartinských vín 

a na horkém svařáku za zvuků koled  
na Znojemském adventu. 

Do dlouhého výčtu zábavy bude 
v tomto roce patřit i  loňská novinka, 
vzniklá díky oslavám Znojmo790. Tím 
je závod ve výběhu na radniční věž. 
Premiéra závodu Znojmo Extreme 790, 
kterého se zúčastnily od dětí až po star-
ší generaci desítky závodníků, měla 
mezi sportovně naladěnou veřejností 
tak velký úspěch, že překvapila i orga-
nizátory. Ti se poté rozhodli vytvořit 
z originálního sportovního klání novou 
tradici města. 

Město i Beseda se navíc objevují 
v rolích spolupořadatelů a podporova-
telů na mnoha dalších akcích soukro-
mých subjektů a organizací, jako jsou 
Umění do Znojma, které připravuje 
například Garage Design, alternativní 
Šramlfest, Hudební festival Znojmo 
nebo charitativní projekt Znojemsko 
na dřeň s velikonoční Kabelkománií 
i vánočním Šmukbazarem. Výčet je 
ve skutečnosti mnohem delší, protože 

Chcete-li se dozvědět včas a rych-
le o všem, co pro vás Znojmo a Zno-
jemská Beseda připravují i o dalším 
dění ve  městě, pak vám nabízíme 
zapojit se do naší komunikační plat-
formy Mobilní rozhlas.

Zaregistrujte se na www.znojmo.
mobilnirozhlas.cz, vyplňte vaše tel. 
číslo a e-mail a následně budete do-
stávat SMS zprávy a  e-maily nejen 

výraznou část tvoří také sportovní ak-
tivity zaštítěné městem. 

O desítkách možností společenské-
ho vyžití píšeme pravidelně na strán-
kách Znojemských LISTŮ. Věříme, že 
si „svůj šálek zábavy“ ve Znojmě každý 
i v tomto roce najde.  lp

 Závod v  běhu na  radniční věž Znojmo 
Extreme 790 jede dál!  Foto: Archiv ZL

 Znojmo bude v srpnu zase žít divadlem. 
Foto: Achiv ZL

Buďte v obraze s Mobilním rozhlasem

 Poslední den v dubnu vždy Kapucínská zahrada za Vlkovou věží praská ve švech. 
Davy lidí sem přiláká zábavný program na tradičním PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Přichá-
zí sem rodiny s dětmi i  jednotlivci. I  letos si budou moci opéct špekáček na malých 
ohníčcích, posedět s přáteli, zatančit si a večer pozorovat plameny několikametrové 
vatry.  Ještě když dohořívá, doprovází ji pokaždé hudební produkce a málokomu se 
chce domů.  lp, Foto: Archiv ZL



rity ČR tak můžeme pomoci svým 
bližním. V ulicích Znojma mohli lidé 
potkat hned několik skupin Kašpa-
rů, Melicharů a Baltazarů, kteří pak 

na  veřeje domů 
a různých institucí 
či podniků napsali 
křídou své iniciály 
K+M+B. Za  dob-
rovolné příspěvky 
věnovali dárcům 
drobné propagační 
předměty Charity 
ČR.

Jedna trojice 
však byla netradič-
ní. Tvořili ji králové 
čtyři. Tři studentky 
doprovázel i  jeden 
spolužák, který měl 
na koruně iniciály 
JM. Na můj dotaz, 
co písmena zna-
menají, odpověděl: 

„Jan Motáček, tak se přece jmenuji!“ 
Tři králové byli tedy 6. ledna 2017 
ve Znojmě prostě čtyři. I oni však při-
spěli svým dílem v pomoci druhým. 

 Kateřina Kotoučová
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Zastupitelé schválili Akční plán 
rodinné politiky města Znojma 
na rok 2017, který představuje sou-
hrn aktivit a opatření za účelem pod-
pory rodiny v tomto roce.

Akční plán rodinné politiky města 
Znojma navazuje na předchozí doku-
ment z minulého roku a vychází z při-
pravovaného rozpočtu města pro rok 
2017. Jeho cílem je vybudovat kom-
plexní systém podpory rodin ve Znoj-
mě tak, aby se zde rodinám dobře žilo. 

„Jsem velmi ráda, že rodinná po-
litika má ve Znojmě své pevné místo 
a patři mezi priority vedení znojemské 
radnice. Již nyní lze konstatovat, že díky 
zaujetí a zájmu zainteresovaných aktérů 
RPMZ a zejména zájmu občanů města 
Znojma se postupně daří zamýšlené 
priority a opatření RPMZ naplňovat. 
Společným úsilím tak přispíváme k po-
silování hodnoty rodiny, která má v ži-
votě každého z nás více či méně své dů-
ležité, možná i nezastupitelné, místo,“ 
uvedla koordinátorka Rodinné politiky 
města Znojma Šárka Gambasová.

Akční plán pomůže, aby se 
rodinám ve Znojmě dobře žilo

Koncepce rodinné politiky na ob-
dobí 2016–2019 obsahuje šest základ-
ních priorit, které se postupně bu-
dou plnit. K tomu pomáhají jednoleté 
akční plány, ve kterých jsou popsány 
a konkretizovány cíle a dílčí aktivity. 
Celý akční plán je k dispozici na webo-
vých stránkách města Znojma, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví, v sekci 
Rodinná politika.  tp

JEDNOTLIVÉ PRIORITY

■  Podpora vytváření vhodných 
životních podmínek pro fun-
gování rodin a spoluvytváření 
prostředí příznivého rodině.

■  Slučitelnost rodiny a zaměst-
nání.

■  Podpora služeb pro rodiny.
■  Podpora bezpečného prostředí 

pro rodiny.
■  Osvětová a informační činnost.
■  Institucionální zabezpečení 

rodinné politiky a monitoring.

 
 

  
 

  

 
        Národní týden manželství 13. – 19. 2. 2017 
                   motto: „Recept na dobré manželství“ 

   
 

       Kurz společenských tanců 
                     neděle 19. 2. 2017 od 16:00 – 18:00   
         Dukla – konferenční a společenské centrum Znojmo 
                   Pro manželské i nesezdané páry (občané města Znojma)                   
Kapacita omezena - rezervace do 16. 2. 2017 na č. 739 389 029 (v Po – Pá od 8:00 do 16:00) 

   VSTUP ZDARMA   
 

  Partner (ne)vhodný pro manželství 
               beseda s psycholožkou PhDr. Ivanou Biravskou 
                       středa 15. 2. 2017 od 16:00 – 17:00   
                                Městská knihovna Znojmo                           

       VSTUP ZDARMA  
 
 
             Jste srdečně zváni!     

 

 
     
 www.znojmocity.cz 

Letos se úkolu koledníků ujali 
studenti třetího ročníku oboru Soci-
ální činnost ze střední školy na Pří-
mětické. 

Tříkrá loví  koledníci  putuj í 
od domu k domu a přinášejí lidem ra-
dostnou zprávu o příchodu Boží lásky 
na svět. Přitom prosí o dar na podporu 
lidí v nouzi. Prostřednictvím Cha-

Tři králové byli čtyři

 Do  Tříkrálové sbírky se letos zapojila tak trochu jiná trojice 
králů.  Foto: Archiv školy

Rodiče mohou v tomto roce popr-
vé hlásit své děti do nových mikrojeslí 
ve Znojmě. Jejich zřízení je součástí 
Akčního plánu Rodinné politiky měs-
ta Znojma pro rok 2017.

Mikrojesle jsou koncipovány jako 
veřejná služba, která nabízí pravidelnou 
profesionální péči o děti od šesti měsíců 
do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř 
dětí. Zaručují kvalitu péče a finanční 
dostupnost pro všechny rodiče, kteří 
potřebují zajistit péči o své děti, zatímco 
pracují nebo studují. Personál splňuje 
odpovídající vzdělání a podstatný je 
také jeho srdečný vztah k dětem. 

„Ve  Znojmě budou mikrojesle 
na třech místech. V ulici Dolní Čes-

Rodiče mohou hlásit své 
ratolesti do mikrojeslí

ká a na náměstí Svobody v pasáži Alfa 
budou otevřeny od března a v průmys-
lové zóně města na ulici I. P. Pavlova je 
otevřeme v dubnu,“ vyjmenovala Jola-
na Ambrosková, předsedkyně sdruže-

ní Mateřské centrum Miniklub 
Znojmo. Jedny mikrojesle budou 
také mimo Znojmo, a to od května 
v Hevlíně. Mikrojesle budou ote-
vřeny deset hodin denně. Poplatek 
za pobyt dítěte se neplatí. Rodič dá 
svému dítěti s sebou pouze stravu 
a bude přispívat podle dohody 
například na hygienické potřeby, 
sirup, čaj a prát jednou týdně po-
vlečení do postýlek.

„Příjem dětí do  mikrojes-
lí podléhá pevně stanovenému 
bodovému systému a  probíhá 

formou dotazníku, který najdou ro-
diče na stránkách Miniklubu Znoj-
mo – www.miniklub-znojmo.cz 
v sekci Aktivity centra/mikrojesle. Zá-
roveň musí rodič dítěte doložit potvr-
zení o pracovním poměru či studiu, 
popřípadě registraci na úřadu práce. 
Přihlásit se mohou do konce ledna,“ 
upřesnila Jolana Ambrosková.

Celý projekt je hrazen státem. 
Město Znojmo je jeho partnerem bez 
finančního příspěvku. lp

 Praxe v mikrojeslích. Foto: Archiv MC
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Věk: 3 měsíce
Plemeno: kříženec jezevčíka
Pejsek je hladkosrstý. Fenka je drsnosrstá. Obě štěňátka jsou hodná, na vý-
chovu svého pána teprve čekají.  
Kontakt: Městský útulek Načeratice, 
tel.: 602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Štěňátka
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Vyber si knihu, vlož knihu – tak 
funguje komunitní sdílení knih. Vše-
mi, a pro všechny úplně zdarma. 

Projekt sdílení knih funguje úspěš-
ně již v  řadě měst ve  světě i  u  nás. 
Ve Znojmě za ním stojí 
místní organizace Stra-
ny zelených. Je určen 
všem, které baví obje-
vování a  četba nových 
knížek, nacházení nové-
ho poučení a prožívání 
dobrodružství s novými 
hrdiny. „Půjčování knih 
funguje zcela zdarma, 
nejsou potřeba žádné 
registrace nebo zálohy, 
prostě si vezmete knížku 
a zase ji po čase vrátíte 
nebo ještě lépe, přinesete 
nějakou jinou,“ říká Bo-
humil Kašpárek, předseda ZO Strany 
zelených.

Do sdílení knih ve Znojmě se nově 
zapojila střední škola na Přímětické, kde 
jsou dvě mobilní knihobudky. „Naše 
škola poskytuje služby široké veřejnosti. 
O návštěvníky tu rozhodně nemáme 

Ve škole na Přímětické 
mají sdílené knihy

nouzi. Napadlo nás proto zpříjemnit 
jim čekání četbou. Jednu knihovničku 
jsme umístili do kadeřnické provozovny. 
Druhá je v prostorách školního baru. 
Tam si u dobré kávy můžete nyní přečíst 

i knihu. Snad projekt osloví i studenty. 
Dnešní generace mladých totiž příliš 
nečte. Teď budou mít naši žáci k dis-
pozici nejen bohatě vybavenou školní 
knihovnu, ale přibudou ještě i knihov-
ničky mobilní,“ vysvětluje pedagožka 
Kateřina Kotoučová.  kk, lp

 Výpůjčku knih zdarma z  některé ze dvou knihobudek 
ve škole využívají i studentky.  Foto: Archiv KK

Žáci hudební třídy 4. C ZŠ a MŠ 
Pražská se stali spoluorganizátory 
edukačního programu pro školy Jiho-
moravského muzea ve Znojmě. 

V prostorách minoritského kláš-
tera putovaly příchozí děti naučnou 
stezkou posetou hudebními nástroji. 
Na  jednotlivých stanovištích čekali 
hudebníci ze 4. C se svými nástroji – 
cimbály, kontrabasem, violoncellem, 
houslemi, flétnami a dalšími. „Rolí 
učitelů se naši muzikanti ujali velmi 
profesionálně. Nejenže dokázali ná-
stroj pojmenovat, popsat jeho jednot-
livé části, ukázat, jak se na něj hraje, 

Putovali klášterem 
za hudebními nástroji

ale připravili si zajímavosti, soutěže, 
překvapení i hádanky, aby zjistili, zda 
si příchozí děti i něco zapamatovaly,“ 
vysvětlila pedagožka Marcela Přiby-
lová.

Děti se zájmem poslouchaly, zkou-
šely hru na hudební nástroje nebo si 
zazpívaly v hudební dílničce s rytmic-
kými nástroji. „Moc děkujeme Monice 
Mažárové za nápad a nabídku spolu-
práce, skvělou organizaci a těšíme se 
na další spolupráci. Bylo krásné vidět, 
jak děti učí děti,“ vyslovila dík Marcela 
Přibylová, která na škole sama děti 
k hudbě vede.  mp, lp

 V jediný prosincový den prošlo hudební stezkou v muzeu 144 dětí.  Foto: Archiv školy

Na konci roku 2016 byly v zámec-
kém divadle státního zámku Sychrov 
slavnostně udělovány nadační ceny 
Praemium Bohemiae Nadace Bohu-
slava Jana Horáčka Českému ráji.

Nadace vedle vědců oceňuje 
i úspěšné studenty. Laureáty se stávají 
středoškolští studenti, kteří z meziná-
rodních olympiád z fyziky, matema-
tiky, biologie, chemie, programování, 
astrofyziky nebo z astromie přivezou 
zlatou, stříbrnou či bronzovou medaili. 
Cena je udělována od roku 2001 v den 
narození zřizovatele B. Jana Horáč-

Praemium Bohemiae i ocenění 
od hejtmana pro Zuzanu Konvičkovou

ka na podporu talentů v přírodních 
vědách.

Mezi pozvanými byla také velmi 
úspěšná absolventka znojemského os-
miletého gymnázia (GPOA) na Pon-
tassievské ulici Zuzana Konvičková, 
která z mezinárodní biologické olym-
piády z Vietnamu přivezla stříbrnou 
medali. Její nadšení a zápal pro vzdělání 
ocenil také hejtman Jihomoravského 
kraje Bohumil Šimek, který talentova-
né Zuzaně Konvičkové, současné stu-
dentce lékařské fakulty v Praze, předal 
ocenění Pamětní list a plaketu.  lp

Den otevřených dveří pořádá 
26. ledna Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdra-
votnická ve Znojmě. 

V  budově na  ulici Jana Pala-
cha nabízí návštěvníkům od 9.00 

do  16.00 hodin nejen prohlídku 
školy a odborných učeben, ale také 
aktivity k podpoře zdraví a prevence 
nemocí, změření krevního tlaku, 
ukázku první pomoci, výpočet BMI 
i měření tělesného tuku.  lp

Zdravotníci zvou do školy
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Tereza Veselá (Nový Šaldorf ) 
Jiří Vodák (Vsetín)

Veronika Vrbová (Jemnice) 
Jan Bezchleba (Třebelovice)

Veronika Macháčková (Borotice) 
Ondřej Svoboda (Znojmo)

Veronika Maňurová (Vrbovec) 
Josef Novák (Polná)

Lenka Hlávková (Znojmo) 
David Křivan (Znojmo)

Linda Stehlíková (Blížkovice) 

Miroslav Struhař (Starý Petřín)

Jitka Svobodová (Přímětice) 
Radek Budinský (Přímětice)

Karel Trtek (Nivnice) 
Libuše Genzerová (Znojmo)

Jana Šindelářová (Únanov) 
Karel Adam (Vyškov)

Renata Hejmalová (Znojmo) 
Lukáš Rajnoha (Dubňany)

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401 
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
Vstupné: bazén 35 Kč/hod., 
permanentka 300 Kč/10 vstupů,  
sauna 85 Kč/2 hod., permanentka 
320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V LEDNU
Pondělí 10.00–13.00, 18.00–20.00
Úterý 18.00–20.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
Každé pondělí veřejnost: 10.00–13.00, 
23. 1., 30. 1. Policie ČR 10.00–12.00.

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná 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. 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Miroslav Kučera patří do sehra-
ného týmu pracovníků Znojemského 
podzemí. 

Jako kreativní člověk nemá nouzi 
o inspirativní myšlenky, jak ještě více 
tuto turistickou perlu Znojma zvidi-
telnit, a navíc pobavit přátele. A tak 
ho také napadlo zlákat své kolegy ze 
Znojemského podzemí Evu Štítar-
skou, Michaelu Blahovou, Marka Fru-
hwirta a Michaelu Cahovou a vstoupit 
do  televizní soutěže Co na  to Češi. 
A Podzemníčci, jak se soutěžní tým 
pojmenoval, soutěž vyhráli!

Prozraďte, jako kapitán družstva, co 
bylo prvním impulzem jít do televiz-
ní soutěže?

Miroslav Kučera: Vlastně nás to 
napadlo s Markem, který má zkuše-
nosti z různých castingů, a tak jsme 
si řekli, proč do  toho nejít. Napsal 
jsem do televize dotazník, ale celé léto 
se nikdo neozval, skoro jsme na  to 
zapomněli a najednou na konci září 
telefon a  ozvala se paní, která nás 
zvala na  casting. Nikomu z  nás se 
to v tu dobu nehodilo, protože jsme 
měli v  podzemí hodně návštěvní-
ků a samozřejmě jsme museli práci 
upřednostnit. Nechtěli jsme ale o tu 
šanci přijít, a tak jsme si po domluvě 
s dalšími kolegy vše zařídili a vyrazili 
do Prahy.

A jak vypadá casting na soutěžící?
MK: Vyplnili jsme dotazník, kde 

byly otázky o tom, co nás zajímá, jaké 
máme koníčky, kde pracujeme. Vybíral 
nás pan produkční Marcel Šůcha, kte-
rému moc děkujeme, protože ten nám 
hned řekl: Bereme vás! A to prý takto 
na místě normálně neříká. Z šesti set 
družstev jsme se tak dostali mezi sto 
třicet, které šly na natáčení.

A to jste šli hned natáčet?
MK: Ne, ozvali se nám z produkce 

znovu asi po dvou měsících, že natá-
čení bude 11. listopadu. To ale byl sva-
tý Martin a s ním hodně objednávek 
na prohlídky podzemí a tak opět kvůli 
velkému množství práce se nám ten 
termín nehodil. Tentokrát nás nemohli 
zastoupit ani kolegové, takže jsme mu-
seli natáčení odmítnout. Už jsme to 
vzdali, a najednou někdy koncem října 
mi ve čtvrtek večer v jedenáct hodin 
zazvonil telefon s nabídkou, jestli mů-
žeme přijet na natáčení na Barrandov 
v neděli. A to vyšlo!

Jaké je zákulisí soutěže? Řekli vám 
dopředu třeba okruh otázek?

Podzemníčci ze Znojma porazili 
v televizní soutěži ty nejmilejší

MK: Ne. Jen jsme museli každý 
vyplnit dotazník s dalšími tři sta otáz-
kami, což bylo docela náročné. Později 
jsme zjistili, že byly podobné těm, kte-
ré se objevily ve studiu.

Pokaždé jste měli jiné soupeře. Kteří 
byli nejtěžšími?

MK: Ti v prvním kole, protože oni 
byli v nejvyšším, pátém kole, tedy de 
facto nejsilnější. Až my jsme je vyřadi-
li. Ale asi největší konkurencí pro nás 
bylo družstvo učitelů ze Základní školy 
Merhautova v Brně.

Eva Štítarská: Byli to chytří a hlav-
ně hodně příjemní lidé, se kterými 
jsme si „pasovali“. Povídali jsme si 
s nimi před soutěží, a když jsme je 
v tom kole porazili, nějak jsme se ani 
neradovali. Pan moderátor Matonoha 
se divil, že nás vítězství nějak netěší. 
A nás to vlastně i mrzelo, protože jsme 
porazili tak sympatické soupeře.

Která z otázek vás nejvíce potrápila?
MK: Pro mě asi Co má žena ráda, 

když muž drží v ruce? To byla taková 
trochu šalamounská otázka. Řekl jsem 
nářadí, což bylo špatně, ale kolegové 
měli lepší tipy. Eva třeba řekla prsa.

EŠ: A trefila jsem se! No co, všichni 
jsme to brali, jakože bavíme národ.

Byla ta soutěž hlavně o vědomos-
tech?

MK: Spíš o štěstí. A my ho měli 
i  v  tom, že jsme seskládali věkově 
i genderově vyvážený tým. Každý z nás 
má jiný rozhled a zkušenosti. Kdežto 

naši soupeři měli hodně stejně po-
skládané týmy, jako samí mladí nebo 
jen starší nebo jen samé ženy. A ten 
rozhled je pak zúžený.

Je pravdou, že odpovídat na otázky 
doma u televize, nebo ve studiu je 
rozdíl?

MK: Ano, je. Hlavně u prvního 
dílu. To byla velikánská tréma. Strašně 
se mi třásly nohy, ale naštěstí na zá-
znamu to není vidět. Vypadalo to, jako 
bychom trému neměli, ale byli jsme 
hodně vynervovaní. Doma nevidíte 

kamery, nesvítí na vás reflektory, není 
tam horko, nemluví na vás moderátor 
a není tam publikum, které potleskem 
povzbuzuje, ale i vydává nesouhlasné 
zvuky. A taky vědomí, že budeme v te-
levizi, kde nás uvidí tisíce lidí, to bylo 
na psychiku hodně náročné.

Ale vy jste vše zvládli výborně.
Dostali jsme se do pátého kola, což 

je maximum, kam jsme mohli postou-
pit. Tam se už hrálo o nejvyšší výhru. 
Tu jsme sice nezískali, ale určitě jsme 
sobě, městu Znojmu i našemu podze-
mí ostudu neudělali.

Šli byste do takové soutěže znovu?
Možná, podle situace. Opět by bylo 

naším cílem více zpropagovat Znoj-
mo. Naší největší odměnou na konci 
vysílání byla věta pana režíséra Jana 
Sládka: „Takovou slušnou a pozitivně 
naladěnou skupinu jsme tu ještě ne-
měli.“ A z úst odborníků slyšet něco 
pochvalného je vždy příjemné. lp

 Moderátor Tomáš Matonoha a vítězný tým Podzemníčků – Michaela Cahová, Marek 
Fruhwirt, Miroslav Kučera, Michaela Blahová a Eva Štítarská.  Foto: Archiv ZP

&

&
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 Originální vizuál představení Like Shakespeare.

 Naši borci v akci. Foto: Archiv ORLŮ

PLACENÁ INZERCE

PLACENÁ INZERCE

ADRA uvítá nové zájemce o dob-
rovolnictví do dobrovolnických pro-
gramů na Znojemsku. 

Dobrovolník je společník věnující 
svůj čas, vědomosti a znalosti druhým, 
kterým chybí lidský kontakt. Školení 
pro nové dobrovolníky od 18 let se koná 
v pondělí 6. února od 15.30 do 19.30 
v Dobrovolnickém centru ADRA Znoj-

ADRA vítá dobrovolníky
mo na ul. Veselá 20, Znojmo. Bližší info 
na tel.: 607 144 090, znojmo@adra.cz. 
Pokud chcete pomáhat sociálně ohro-
ženým dětem v programu Pět P, vo-
lejte na číslo 734 171 306 nebo pište 
na e-mail: katerina.kladenska@adra.cz.  
Školení proběhne po domluvě se zájem-
ci. Projekt je spolufinancován městem 
Znojmem.  lp

Městské divadlo ve Znojmě na-
bízí studentům představení, jehož 
středobodem bude jeden z  nejvý-
znamnějších dramatiků světového 
divadla William Shakespeare. 

Like Shakespeare v divadle
Like Shakespeare je původní diva-

delní hra, kterou napsal Pavel Trtílek. 
Noří se v ní do doby alžbětinského 
divadla renesanční Anglie. Diváci se 
prostřednictvím vyprávění samotného 

Shakespeara dozví mnohé 
o  jeho soukromém živo-
tě i o pozadí vzniku jeho 
nejslavnějších divadelních 
her Richard III., Hamlet či 
Zkrocení zlé ženy. Před-
stavení tak poutavým 
a atraktivním způsobem 
přibližuje hlavně mladé 
generaci velikána světo-
vého divadla. Hra se koná 
v divadle 14. února v 9.00 
a v 11.30 hodin. lp

Hokejisté Orlů absolvují v lednu 
náročný program, který rozhodne 
o  tom, zda se v  letošní sezóně zú-
častní vyřazovacích bojů v play-off, 
či nikoliv. Mezi nejlepších osm celků 
soutěže by jim měl pomoci nový tre-
nér Roman Šimíček i alespoň částeč-
ně se vyprazdňující marodka. 

Nový trenér A-mužstva Orlů Ro-
man Šimíček se v závěru sezóny pokusí 
pozvednout tým do play-off. „Není 
moc času na regeneraci. Zápasy se hra-
jí prakticky každý druhý den. To stejné 
se dá říct o trénincích. Nemůžeme moc 
zdokonalovat věci, které nejsou v zá-
pasech ideální. Podle mě je však teď 
to nejpodstatnější probudit v kabině 
chuť do hokeje a hlad po výhře. Já si 
myslím, že to je ten základ. Postupně 
pak můžeme přidávat další prvky, kte-
ré budeme vylepšovat. Je náročné hrát 

Znojemští hokejisté se v lednových 
mrazech bijí o účast v play-off

v takovém tempu, ale musíme se s tím 
porvat,“ říká.

Znojmu letos komplikuje situaci ne-
bývalé velké množství vážných zranění, 
trenéři se tak musí obejít bez několika 
důležitých hráčů základní sestavy. „Jsem 
pozitivní člověk a věřím, že to zvládne-
me i přesto, že marodka je proti nám. 
Alespoň nyní dostanou šanci ti, kteří 
před tím nebyli tolik vidět,“ věří Šimíček.

Bývalý aktivní hráč má za  se-
bou angažmá v NHL, kde si zahrál 
i za Pittsburgh s Jaromírem Jágrem, 53 
zápasů absolvoval v reprezentačním 
dresu. „Nikde není řečeno, že ten, kdo 
odehrál spoustu zápasů v zámoří nebo 
v Evropě, musí být kvalitní trenér. Vě-
řím ale, že některé zkušenosti z těch 
angažmá jsem schopen zúročit. Nad 
nabídkou Znojma jsem neváhal, byla 
velmi zajímavá,“ přiznává. per
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 
(rezervace Adrenalinové trasy 
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Po–So 
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00 
(poslední prohlídka vždy hodinu 
před zavírací dobou). 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, 
tel.: 515 222 311, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Do 1. května zavřeno.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne 
10.00–12.30, 13.00–16.00 (poslední 
prohlídka půl hodiny před zavírací 
dobou). 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Otevřeno pouze 
v červenci a srpnu.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, 
tel.: 515 222 311, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Do května zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel.: 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Po–Pá 9.00–11.30,
12.00–17.00. Stálé expozice: Živá 
a neživá příroda Znojemska, Černé 
řemeslo, Zbraně orientu, Pravěcí 
zemědělci – nová expozice archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30, 
12.00–17.00. Stálé expozice: Staré 
umění Znojemska, Mince zemí Koruny 
české, Medailérská tvorba J. T. Fischera.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, 
tel.: 736 465 085, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz.
Do května zavřeno.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Do května zavřeno.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, 
tel.: 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: listopad až březen 
9.00–17.00 pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
8.00–18.00, So 9.00–13.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz.
TIC otevřeno: říjen až duben 
Út–So 9.00–16.00. Jižní přístupová 
cesta otevřeno: říjen až duben 
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00. 

VLKOVA VĚŽ - INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz 
Otevřeno: od dubna.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel.: 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

KNIHOVNA
(Jihomoravského muzea)
Přemyslovců 6, tel.: 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00, 
ve studovně s přístupem na internet. 
Návštěvy je nutné hlásit nejméně 
den předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 
tel.: 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej 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.

19.–20. 1. TRAPAS NEPŘEŽIJU 
ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ
Komedie pro ty, kteří tápou 
v pravidlech slušného chování. Hrají 
M. Dolinová, L. Ondřej. 8.30, 10.30.

19. 1. ZDENĚK IZER 
A AUTOKOLEKTIV
Zábavný večer herce 
s nezaměnitelným humorem. 19.00.

21. 1. BOSÉ NOHY V PARKU
Líbánky skončily. Viktorie a Pavel 
se vydávají do manželské rutiny. 
Hrají A. Linhartová, R. Mácha, 
V. Freimanová, R. Hrušinský. 19.00.

24. 1. REVIZOR
Klasická groteska N. V. Gogola. Hrají 
M. Enčev, V. Zawadská a další. 11.00.

25. 1. KDO SE BOJÍ VIRGINIE 
WOOLFOVÉ
Slavné komorní drama E. Albeeho je 
dráždivou sondou do manželských 
vztahů. Představitelka hlavní role Jindra 
Janoušková byla za svůj mimořádný 
jevištní výkon nominována na Cenu 
Thálie 2015. 19.00. 

26. 1. ZELŇAČKA
Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., 
Vojtěch Záveský a další ve skvělé 
komedii z francouzského venkova. 
Co se všechno může stát, když uvaříte 
dobrou Zelňačku. 
Agentura Familie, Praha. Hraje 
Oldřich Vízner, Otakar Brousek ml., 
Vojtěch Záveský a další. 19.00. 

28. 1. ČOCHTAN VYPRAVUJE 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka 
přiveze představení vhodné i pro 
děti, uslyšíte krásné a známé písničky 
V+W. 19.00.

1. 2. SPORTOVEC ROKU
Vyhlášení ankety Sportovec roku 
Znojemska 2016. 18.00.

3. 2. NA FAŠÍRKY MI NIESAHAJ 
Ani komedie, ani drama, ani tragédie, 
ani muzikál, ale rozhovory v sobě 
skrývá divadelní kus slovenského 
Študia L+S. Z Bratislavy dorazí 
dva skvělí herci Milanové Kňažko 
a Lasica. 19.00.

7. 2. – 9. 2. MALOSTRANSKÁ 
ZIMNÍ POHÁDKA
Poetická pohádka s písničkami. 
Předplatné MŠ. 8.30, 10.15.

10. 2. NEBE NA ZEMI
Divadelní studio Martiny Výhodové. 
Hra s hudbou Voskovce a Wericha. 
18.00.

14. 2. LIKE SHAKESPEARE
Průřez životem a tvorbou 
W. Shakespeara. 9.00, 11.30.

17. 2. ZABIJÁK JOE 
Tarantinovskou komedii zahrají herci 
Divadla Kalich Igor Chmela, Marek 
Taclík, Ivana Jirešová či Anna Fialová 
a Ivan Lupták. 19.00.

18. 2. POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Adaptace populárního českého 
humoristického románu. Hrají: 
A. Polívková, J. Hrušínský, 
M. Šplechtová a další. 19.00.

20. 2. – 24. 2. ZAPOMNĚLI NA MĚ!
Někdy se přání, která si přejete, 
vyplní. Předplatné ZŠ1. 8.30, 10.15/ 
20. 2. také 14.00.

KINO SVĚT

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

VÝSTAVY

7. 10. 2016 – 6. 10. 2017 DARŮ SI 
VÁŽÍME
Minoritský klášter – roční výstava 
předmětů, které v posledních letech 
přijalo muzeum do svých archivů 
jako dary od občanů a institucí.

12. 1. – 18. 3. HISTORICKÉ 
CUKRÁRNY
Dům umění – výstava o vývoji 
cukrářství. Více na str. 15.

19. 1. – 17. 2. ZELENINA PLNÁ 
VITAMÍNŮ
Radnice/vestibul – výstava 
dětských prací z výtvarné soutěže, 
jehož 24. ročník vyhlásil Český 
zahrádkářský svaz zahrádkářů Praha.

20. 1. – 10. 3. NOSITELÉ TRADIC
Minoritský klášter – prestižním 
titulem Mistr rukodělné výroby 
jsou oceňováni řemeslníci 
a výrobci, kteří udržují tradiční 
rukodělné technologie, prezentují 
je veřejnosti a předávají své 
umění dalším generacím. 
www.muzeumznojmo.cz 

KONCERTY

19. 1. – 22. 1. JAZZFEST 2016
Jazz, swing a dixieland. Součástí 
festivalu je 21. 1. od 10.00 recesistická 
soutěž družstev v kopání písku 
pro Vídeň v chodbách vinného sklepa 
v Novém Šaldorfě.
19. 1. Vilém Spilka Quartet 
– Horní nám., sklepení U císaře 
Zikmunda, 19.00.
20. 1. Jazzová noc v klubech
18.00 GrooveHub
Horní nám., sklepení U císaře 
Zikmunda

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz, 
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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 CESTOVATELSKÝ FESTIVAL

Cesty světem nabízí atraktivní příběhy i legendu české egyptologie
Aula Soukromé vysoké školy 
ekonomické na  Loucké ulici 
bude 27. a 28. ledna hostit nad-
šené cestovatele, dobrodruhy, 
nadšence i věhlasné odborníky, 
kteří budou o  svých zážitcích 
z cest po světě vyprávět zvídavým návštěvníkům festivalu Cesty světem. 
Bezesporu největší letošní hvězdou bude uznávaný český egyptolog Mi-
roslav Verner, který bude povídat o úspěších našich egyptologů a zavede 
nás na  vykopávky v  Abúsíru. Zajímavých příběhů ovšem nabízí festival 
mnohem více. Občerstvení zajistí učni ze SOU na Přímětické. Doprovod-
ný program nabídne cestovatelské knihy, časopisy, módní oblečení ŽENA 
BOHYNĚ, dobroty a čaje z VOŇAVÉHO KRÁMU a opět můžete na festival 
přivést KOLO PRO AFRIKU. Podrobnosti najdete na www.cestysvetem.cz. 
Vstupenky zakoupíte již nyní v předprodeji na TIC Znojmo.  lp

27. ledna
17.00 Zahájení festivalu – STUDENTSKÝ BLOK
18.00 HMYZ NA TALÍŘI – David Švejnoha
19.00 3KROKY NA SIBIŘ – Jiří Krejza
20.00 ANTARKTIDA – Ruda Švaříček

28. ledna
10.00 BAJKAL, RÁJ NA ZEMI – Zuzana Zahrádková
11.00 ZTRACENÝ SVĚT VENEZUELA – Mart Eslem
12.00 JAGUÁŘÍ LIDÉ KOGI – Monika Michaelová
15.00 ÚSPĚCH ČESKÉ EGYPTOLOGIE – prof. Miroslav Verner
17.00 TAM KDE VLÁDNOU ŽENY – Kateřina Karásková
19.00 V ZEMI SANDOKANA – Bronislav Mikulášek

 VÝSTAVU

V Domě umění budeme dva měsíce mlsat bez rizika obezity 
Až do 18. března budou v prostorách Domu umění na Masarykově ná-
městí vonět dobroty. Do Znojma se přestěhovala atraktivní putovní vý-
stava o vývoji cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren v českých 
zemích. Dospělé návštěvníky seznámí s nejoblíbenějšími a nejvyhledáva-
nějšími cukrárnami a výrobnami cukrovinek v prvorepublikovém Česko-
slovensku, děti mohou obdivovat nápaditost a rozdíly dřívějších a dneš-
ních sladkostí nebo si prohlédnout ruční stroj na výrobu zmrzliny. Dobu 
zašlých časů připomene stylizovaný interiér historické cukrárny z 30. let 
20. století. Uvidíte staré cukrářské nástroje, jako mušle na zmrzlinu, kame-
ninové formy na želé bonbony, originální krabice na dorty, historické ple-
chovky, skleněné zásobníky na bonbony a další. Ochuzeni nebudete ani 
o znojemské historické cukrárny a kavárny, a to včetně dobových fotogra-
fií. „Nebojte se kalorií a přijďte ochutnat atmosféru dob dávno minulých,“ 
lákají k návštěvě autoři výstavy Jan Maroušek a Petr Lukas. lp
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19.00 Šarivari Swing Band
Hotel Lahofer
20.00 Jazz Hunters Znojmo
Vysokoškolský klub Harvart
21.00 Radek Bagár
Kavárna Anna U Černého psa
22.00 ZVA 12-28 BAND
Hospůdka Na Věčnosti
21. 1. Swingová tančírna – Bigband 
Jazz Archiv – Nový Šaldorf, Obecní 
sál, 19.30. 
22. 1. FourWayClose – Kostel 
sv. Václava v Louce, 11.00.

20. 1. TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kostel sv. Jana Křtitele (TGM) 
– koncert se koná jako poděkování 
koledníkům Tříkrálové sbírky. 
Účinkují Samuel Bum, Charhor, 
Moravské domorodce a další. 19.00.

29. 1. XVI. HUDEBNÍ FESTIVAL 
SONGFEST.CZ 2017 
Městské divadlo – Vítání roku 
Kohouta moderuje Jan Budař. 
www.songfest.cz, 19.00.

16. 2. LENKA FILIPOVÁ
Městské divadlo – Valentinský 
koncert oblíbené zpěvačky. 19.00.

DALŠÍ AKCE

LEDEN–BŘEZEN 
XXXVII. PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS JIHOMORAVSKÉHO 
MUZEA VE ZNOJMĚ
Dům umění – vždy od 19.00. 
19. 1. Obojživelníci v Podyjí – co se 
změnilo do konce 20. století?
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D. 
(JMM Znojmo)
26. 1. Pohřebiště ze starší doby 
bronzové v plánované trase 
obchvatu města Znojma
Bc. David Humpola (ÚAPP)
2. 2. Jak s bobrem po dobrém 
i po zlém
RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. 
(Conbios s.r.o.)
9. 2. Nosil se ve Znojmě kroj?
Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.  
(JMM Znojmo)
16. 2. Moravští Chodové aneb 
polozapomenutá rebelie proti 
loucké vrchnosti ve Vrbovci
Mgr. Martin Markel, Ph.D.  
(FF MU Brno)

23. 2. Šlechtické paláce ve Znojmě 
na začátku 18. století
Otto Bouda 
(Okrašlovací spolek ve Znojmě)

21. 1. ZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY 
A KOPÁNÍ PÍSKU
Nový Šaldorf – ochutnávka vín 
v otevřených vinných sklepech 
s recesistickou soutěží družstev v kopání 
písku v chodbách vinného sklepa (akce 
je součástí JazzFestu Znojmo 2017). 

21. 1. PLES MĚSTA ZNOJMA
Konferenční sál Dukla – více 
na www.znojemskabeseda.cz. 19.00.

25. 1. DUO JAMAHA 
Konferenční sál Dukla. 18.00.

27. 1. SNOUBENÍ VÍNA 
S DOMÁCÍ ČOKOLÁDOU
Horní nám. – snoubení osmi druhů 
vín s různými druhy domácích 
čokolád a k nim vzorek filtrované 
kávy. Více na www.navajn.cz 

27. – 28. 1. CESTY SVĚTEM 
SVŠE, Loucká ul. – cestovatelský 
festival. Více na str. 15.

5. 2. SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
Znojemská Beseda – přednáška 
Tomáše Pfeiffera. 17.00.

12. 2. NEDĚLNÍ POHÁDKY
Znojemská Beseda – O Červené 
Karkulce, Kapesní pohádka. 
Vstupenky v předprodeji na TIC, 
Obroková ulice 10. 15.00, 16.30.

Městské lesy zvou na další pro-
cházku Gránicemi, tentokráte zimní 
přírodou. 

„Při podzimní vycházce, kterou 
jsme organizovali, se ozývaly hlasy, 
zda by bylo možné uspořádat takovou 
vycházku v každém ročním období. 
A tak srdečně všechny zveme na pro-

Procházka Gránicemi
cházku Gránicemi v sobotu 21. ledna,“ 
zve Ondřej Benešovský z Městských 
lesů Znojmo.

Procházka je vhodná pro všechny 
věkové skupiny, délka vycházky bude 
dvě až tři hodiny nenáročným teré-
nem. Sraz účastníků je ve 14.00 hodin 
u Spáleného mlýna.  zp
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S  řadou nových či staronových 
posil začali přípravu na jarní druho-
ligové boje fotbalisté 1. SC Znojmo. 
A hned v prvním týdnu stihli také dva 
přípravné zápasy. V Jihlavě remizovali 
s domácí prvoligovou Vysočinou 3:3 
a v Senci se střetli se čtvrtým týmem 
slovenské nejvyšší soutěže, Trnavou. 
I tento zápas skončil smírně, tento-
krát 2:2.

Znojmo přes zimu opustil záložník 
Šimon Šumbera, který odešel do Třince, 
hostování z Brna pak skončilo brankáři 
Halouskovi a útočníku Rybičkovi.

Opačným směrem než Šumbera 
putoval útočník Třince Jakub Teplý, 
který se v dresu Znojma ve dvou pří-
pravných utkáních blýskl třemi góly. 
V záloze motal hlavu soupeřovým hrá-
čům David Štrombach, odchovanec 
Znojma, který ale v posledních letech 
působil v brněnské Zbrojovce a v Pro-
stějově. Z Jihlavy se do Znojma vrátil 
útočník Rostislav Šamánek. 

Fotbalisté zahájili přípravu dvěma remízami

 David Helísek patří k nejzkušenějším hráčům Znojma. Ani v jednom z přípravných zápa-
sů nechyběl v základní sestavě.  FOTO: eks

Trenér Radim Kučera zkouší ale 
i další hráče. V obraně bulharského 

stopera Ivana Atanasova, v ofenzívě 
libereckého Denise Frimmela. Proti 

Trnavě odchytal poločas brankář Mar-
tin Štěpanovský. 

Vedle posil, které přišly do Znojma 
z jiných týmů, povolal znojemský lo-
divod také nadějné mladíky. V brance 
v obou utkáních odchytal půli Jakub 
Konvalina, v poli se představili Josef 
Rapouch, Roman Nehyba, Petr Kir-
schner či Patrik Bogner. 

„V Jihlavě se ukázalo, že jsme tým 
spíš do ofenzívy. V obraně tam byla 
nějaká okénka. S Trnavou nás sou-
peř poučil, jak se mají střílet jedno-
duše góly. Ale i když jsme do druhé 
půle obměnili sestavu, mělo to svoje 
parametry a  jsem rád, že se dvakrát 
trefil Kuba Teplý. Ukazuje, jaký je to 
šutér. Kluci na hřišti makají, snaží se. 
Stále se však musíme zdokonalovat. 
Na výsledky tolik nekoukám, ale líbí 
se mi hra, nasazení a to, jak kluci plní 
moje pokyny,“ hodnotil první pří-
pravné zápasy trenér Znojma Radim  
Kučera. eks

Velké překvapení nachystal 
znojemský automobilový nadšenec 
Karel Černý. Spolu s Radimem Bacu-
líkem se vydají za pár dní na Inter-
continental rally, soutěž, která kráčí 
ve stopách původního Dakaru. 

Čtrnáctidenní soutěž startu-
je 23.  ledna ve  španělské Almerii 

Znojmák Karel Černý pojede rally do Dakaru
a  po  6  000 kilometrech je její cíl 
5. února v senegalském Dakaru. Ka-
rel Černý pojede v  roli navigátora, 
terénní speciál Mitsubishi Pajero 
bude řídit Radim Baculík.

„S  Radimem Baculíkem jsem 
se seznámil na  jedné motoristické 
akci v Praze, kdy nás dal dohroma-

Patnáct. Přesně tolik výher v řadě 
zaznamenali florbalisté TJ Znojmo 
Laufen CZ a kralují se 45 body prvoli-
gové tabulce.

Poslední domácí zápas proti Litví-
novu (4:3 na samostatné nájezdy) ale 
nebyl žádnou selankou. Hosté, kterým 
se na rozdíl od Znojma postup do play 
off hodně vzdaluje, bojovali a na dvě 
vedoucí branky domácích dokázali po-
každé odpovědět vyrovnáním. V po-
slední třetině šli dokonce po ojedinělé 
chybě znojemské obrany do vedení. 
Znojemští hráči ale prokázali dostatek 
psychické odolnosti a využili v závěru 
předposlední minuty přesilovku k vy-
rovnání na 3:3. A protože v pětiminu-
tovém nastavení žádný gól nepadl, roz-
hodovaly samostatné nájezdy. V nich 
dlouho kralovali oba brankáři. Teprve 
v osmé sérii překonal litvínovského 

Florbalisté pokračují v nevídané sérii výher
gólmana Jiří Salava, a protože domácí 
brankář Jan Hándl byl vzápětí opět 
úspěšný, Znojmo připojilo už patnáctý 
korálek na svoji vítěznou šňůru.

„Více než série patnácti vítězství si 
cením toho, že jsme dokázali v závěru 
zápasu využít za nepříznivého stavu 
přesilovku a poté jsme zvládli i nájez-
dy. To jsou důležité momenty. My jsme 
se museli potýkat s řadou zranění i dal-
ších absencí, takže jsme hráli jen na dvě 
pětky. Ty musely být navíc poskládané 
tak, jak spolu normálně nehrají, takže 
jsme se s tím trochu prali,“ hodnotil 
zápas trenér TJ Znojmo Laufen CZ Jan  
Šťastník. 

Na  jeho tým nyní čeká v sobotu 
zápas na palubovce pražských Black 
Angels. Doma se znojemští florbalisté 
představí opět v sobotu 28. ledna, kdy 
od 20 hod. přivítají Havířov.  eks

 Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ v sobotním duelu s Litvínovem zaznamenali už patnác-
tou výhru v řadě.  FOTO: eks

dy společný kamarád. Padli jsme si 
do oka a prvně se mnou začal jezdit 
Radim jako spolujezdec na  Bohe-
mian Trophy, což jsou trochu jiné 
závody, spíše trial. Jezdí se zde s  ji-
nými auty. Mám vlastní speciál Jeep 
Wrangler postavený na velkých ná-
pravách. Tam začala naše soutěžní 

spolupráce. Jednoho dne mi Radim 
zavolal, jestli bych s ním nechtěl jet 
interkontinentálku. Trvalo mi to 
asi dvě vteřiny, než jsem řekl ano, 
a  teprve pak jsem se ptal na všech-
ny ostatní věci,“ vysvětlil, jak se 
rodila jeho účast na náročné rally,  
Karel Černý.  eks


