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 Vloni slavilo Znojmo 790leté výročí od povýšení na královské město. V tomto roce žádné velké oslavy neslaví, přesto se lidé hojně potká-
vali na desítkách společenských, kulturních i sportovních akcí. Nejinak tomu bude i v posledních měsících roku 2017.  Foto: Archiv ZL

Na dušičky 
otevřeno déle

Do neděle 5. listopadu je kvůli 
dušičkám rozšířena otevírací doba 
na  Městském hřbitově ve  Znojmě, 
a to až do 20.00 hodin. 

Památka všech zesnulých, lido-
vě řečeno dušičky, připadá na čtvrtek 
2.  listopadu. Na hřbitově budou také 
zesíleny hlídky městské policie.  lp

Výsledky voleb 
ve Znojmě

V  říjnu začaly stavební práce 
na  rekonstrukci vybraných úseků 
silnic průtahu Suchohrdly – Kucha-
řovice – Znojmo/Přímětice. Pracovat 
se na nich bude po etapách a hotovo 
má být v létě 2018.

Investorem rozsáhlé stavby, která 
se dotkne jak místních obyvatel v ob-

Opravy průtahů přinesou i kruhový objezd
cích, tak i projíždějících, je Správa 
a údržba silnic Jihomoravského kraje 
(dále SÚS JMK) spolu s dotčenými ob-
cemi. Práce na prvních opravovaných 
úsecích, s nimiž jsou spojené aktuální 
dopravní omezení, a řidiči se tak bu-
dou muset obrnit trpělivostí, potrvají 
do konce listopadu. 

Města Znojma se tedy bude týkat 
kompletní oprava silnice v průtahu 
městskou částí Přímětice, kde bude se 
SÚS JMK spolupracovat na přípravě 
stavby, zadání veřejné zakázky, koor-
dinaci i financování. Předpokládané 
dokončení celé stavby je v červenci 
2018.  Pokračování na str. 3. 

Projděte se radnicí, zákulisím
divadla nebo výstavou Tadááá

Polévka pro lidi
bez domova

Oblastní charita Znojmo bude 
lidem bez domova vydávat od 1. lis-
topadu polévku, která je hrazena 
z Tříkrálové sbírky.

V průjezdu na Horní České 6 budou 
připraveny stoly a židle a polévka bude 
podávána vždy v pondělí, středu a pátek 
od 12.00 do 13.00 hod. Vydávat ji budou 
nejen zaměstnanci charity, ale i členové 
Klubu seniorů Znojmo, řádové sestry 
a dobrovolníci z Věznice Znojmo.  lp

Přemýšlíte-li, kam se na podzim 
vydat za kulturou, zábavou či kde 
získat nové informace o dění ve měs-
tě, nabízíme vám hned několik tipů. 

Ve čtvrtek 26. října se vernisáží ote-
vírá v nádražní hale ve Znojmě výstava 
s názvem Tadááá. Představí několik 
projektů možných podob a umístění 
společensko-kulturního centra, které 

podle mínění občanů i vedení města 
Znojmu citelně chybí. Se sportovními 
aktivitami i novinkou otužování při-
chází Dny zdraví. Na bílém koni znovu 
přijede sv. Martin a ochutnávat Svato-
martinská a mladá vína budete moci 
třeba na ochozu Vlkovy věže. V Noci 
divadel si můžete poslechnout Petra 
Kostku i se podívat do zákulisí našeho 

divadla. A budete-li zvědaví na to, jak 
vypadá třeba pracovna starosty nebo 
místnosti, kam každý den přichází pra-
covat místostarostové, není nic jedno-
duššího, než 17. listopadu navštívit šestý 
ročník Dne otevřených dveří radnice. 
Jako vždy bude vedle prohlídek připra-
ven i zajímavý celodenní program. Více 
se dozvíte uvnitř LISTŮ.  lp

Parlamentních voleb 20. a 21. říj-
na se ve Znojmě zúčastnilo 59,78 pro-
cent voličů. 

Zvítězilo hnutí ANO s 31,04 pro-
centy hlasů. Druhá je SPD (14,31), třetí 
skončila ČSSD (10,66). Čtvrtá ODS 
s  10,16 procenty předstihla KSČM 
(8,84) a KDU-ČSL (5,53). Piráti mají 
7,75 procent. TOP 09 i  STAN zís-
kaly shodně po 3 procentech. Mezi 
nově zvolenými poslanci bude mít 
Znojmo zastoupení pouze ve znojem-
ském radním Davidu Štolpovi (hnutí 
ANO). Starosta Znojma a dosavadní 
poslanec ČSSD Vlastimil Gabrhel po-
gratuloval Davidu Štolpovi a poděko-
val všem voličům. Výsledkem voleb  
je ale zklamán.  lp
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ZAPOJTE SE: VÁŠ KRAJ,
VÁŠ ROZPOČET
Pošesté mají obyvatelé Jihomo-
ravského kraje možnost se zapojit 
do přípravy krajského rozpočtu 
prostřednictvím projektu Váš kraj, 
Váš rozpočet. Na  webu http://
www.kr-jihomoravsky.cz/ mohou 
až do konce měsíce října v inter-
netovém dotazníku vyjádřit své 
priority, které by měl Kraj v roce 
2018 realizovat. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén pro-
běhne ve  středu 1. listopadu 
ve 12.00 hodin.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Položením květin v sobotu 28. říj-
na v 9.00 hodin k památníku před 
budovou Okresního soudu na ná-
městí Republiky si představitelé 
města a veřejnost připomenou 
výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu. 

UCTÍ DEN VETERÁNŮ
Město Znojmo si u  příležitosti 
Dne veteránů připomene pa-
mátku hrdinů, kteří neváhali 
bojovat a položit životy za naši 
vlast. Pietní akt proběhne v so-
botu 11. listopadu v 11.00 hodin 
na Louckém hřbitově ve Znojmě. 
Historie významného dne se váže 
k ukončení první světové války 
11. listopadu 1918. Toto datum 
se stalo v demokratických zemích 
světa Dnem válečných veteránů 
na paměť obětem nejstrašnější 
války, jakou lidstvo do té doby po-
znalo. Symbolem vzpomínkových 
akcí a událostí ke Dni veteránů je 
květ vlčího máku.

OSLAVY 17. LISTOPADU
Události 17. listopadu – Dne boje 
za svobodu a demokracii - si před-
stavitelé města Znojma, různých 
spolků a sdružení připomenou 
vzpomínkovou akcí v pátek 17. lis-
topadu v 9.00 hodin u památníku 
v Horním parku. Společně vzpo-
menou výročí sametové revoluce 
i události roku 1939.

PROVÁDĚJÍ VÝZKUM
SPOLEČNOSTI
Akademie věd ve  spolupráci 
s českou nezávislou výzkumnou 
společností MEDIAN provádí 
vědecký výzkum, který přinese 
dosud neznámé pohledy na spole-
čenské vztahy v české společnosti. 
Pro získání dostatečného množství 
kvalitních dat osloví do 10. listopa-
du 4 500 vybraných domácností 
po celé ČR.

V Městské památkové rezervaci 
ve Znojmě začínají platit nové poky-
ny pro označování budov a umisťo-
vání reklamy.

Historické centrum města je už 
dlouhá léta chloubou Znojma, a  to 
i díky platnosti pokynů pro označo-
vání budov a  umisťování reklamy. 
Zastupitelé nyní schválili aktualizaci 
těchto pokynů, neboť praxe ukázala, 
že je nutné blíže specifikovat některé 
z upravovaných činností. 

Často o pravidlech pro označování 
budov a umisťování reklam předná-
ší na odborných konferencích také 
městská architektka Iveta Ludvíková. 
A nejednou se tomuto tématu věnovala 
i Česká televize, kde bylo naše město 
dáváno za vzor jiným. 

„Bez spolupráce se zdejšími 
podnikateli by to samozřejmě nešlo. 
Rád bych jim tedy poděkoval za  je-
jich vstřícný přístup,“ říká starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel a dodává: 
„Podnikatelé mají navíc možnost žádat 
o dotaci na návrh a zhotovení označení 
své provozovny, které bude v souladu 
s pokyny.“ 

NOVÉ POKYNY PLATÍ OD ŘÍJNA
Nové pokyny pro stavební činnosti, 

označování budov, umisťování reklam-

Znojmo je na poli reklamy vzorem
ních, informačních a propagačních 
zařízení a dalšího mobiliáře na území 
Městské památkové rezervace Znojmo 
(MPR) začaly platit od 1. října 2017. 
Nově do nich bylo zapracováno užívání 
reklamních bannerů, včetně specifikace 
materiálu pro jejich výrobu a umístění, 
ale také způsob nasvětlení označení 
budov. Zcela zásadní je však doplnění 
pokynů o barevné polepy, jejichž insta-

lace na vnějších i vnitřních plochách 
výplní otvorů fasád a střech objektů 
v MPR není povolena. Výjimku tvoří 
pouze polepy v nadsvětlících výklad-
ců a polepy imitující pískované sklo. 
Příklad správného řešení firemního 
označení lze vidět třeba na pobočce 
Raiffeisenbank na Masarykově náměstí. 
Do pokynů byla rovněž přidána infor-
mace o možnosti žádat o dotace.  zp

 Vzorové řešení polepů na Klenotnictví Mareš. Původní, nevhodný stav (vlevo) byl nahra-
zen novým.  Foto: Archiv ZL

Na  znojemské nádraží dorazí 
27. a 28. listopadu speciální vlak Re-
volution Train s preventivním pro-
gramem pro mládež, kterou seznámí 
s životem drogově závislých osob.

Projekt Revolution Train se řadí 
mezi preventivní aktivity Městské 
policie Znojmo. Žáci 8.–9. tříd zá-
kladních škol projdou speciálně 
upravenými šesti vagóny, v nichž se 
v  několika rovinách odehrává pří-
běh o příčinách, vývoji a důsledcích 
drogové závislosti. Díky interaktiv-

Protidrogový vlak ukáže důsledky závislosti
ním technologiím se aktivně stanou 
účastníky příběhu. Projekt využívá 
zážitkové vzdělávání, které má za cíl 
efektivně ovlivnit pohled návštěvní-
ků na zdravý životní styl a závislost. 
Na program následně naváže před-
náška Městské policie ve školách se 
žáky, kteří kurzem prošli.

Speciální multimediální vlaková 
souprava je upravena tak, aby vyho-
vovala programu pro školy, rodinám 
s dětmi i široké veřejnosti. Ve Znojmě 
je program určen jednak znojemským 

základním školám, a bude tedy zcela 
hrazen z  rozpočtu města Znojma, 
ale také veřejnosti. Té bude program 
nabídnut za  zvýhodněné vstupné 
20 korun na účastníka – zbylé ná-
klady uhradí město. Spolupráci mezi 
Znojmem a  pořádající společností 
Nové Česko odsouhlasila Rada města 
v  červnu na návrh Městské policie 
Znojmo. Celkové náklady projektu 
činí 194 400 korun a předpokládá se, 
že vlakem projde za dva dny více než 
800 návštěvníků.  pm

Kůrovcovou kalamitu musely  
od  začátku jara řešit Městské lesy 
Znojmo. Postihla Gránické údolí,  
a tak byli lesníci nuceni pokácet více 
než dvě desítky smrků.

Kůrovec, neboli lýkožrout smrkový, 
je nebezpečným škůdcem. Pokud se 
v lese vyskytne, musí se okamžitě při-
stoupit k ochranným opatřením, a to 
i v návaznosti na Zákon o lesích. Přiroze-
nou obranou zdravého stromu je prysky-
řice. Pokud je ale strom oslabený, sám se 

Gránice se potýkají s nenasytným kůrovcem
neubrání. V Gránicích i v Městském le-
síku proto pravidelně lesníci Městských 
lesů Znojmo vyhledávají, a pokud je 
nutné, odstraňují napadené stromy. Jako 
další ochranná opatření využívají i lapá-
ky a lapače, díky kterým mohou kůrovce 
v jeho řádění zpomalit. Lapák je v pod-
statě nastražený pokácený strom, lapač 
je plastová nádoba s feromonem. Oba se 
umístí v napadeném lese a odlákají škůd-
ce od zdravých stromů. Kůrovec byl také 
tématem vycházky s výkladem, kterou 

Městské lesy uspořádaly v rámci progra-
mu Dnů zdraví. Cílem bylo návštěvníky 
informovat o tom, jak škůdce Gránice 
trápí a proč bylo nutné odstranit nemalé 
množství napadených stromů. Od roku 
2016 musely Městské lesy kvůli kůrovci 
pokácet v Gránickém údolí a Městském 
lesíku přibližně sto osmdesát stromů. 
Souběžně se ale také starají o postupnou 
obnovu obou těchto lokalit. V letošním 
roce zde pracovníci Městských lesů vy-
sadili na dva tisíce čtyři sta sazenic.  pm
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MÍSTO AREÁLU NA PRAŽSKÉ
BUDE PARKOVIŠTĚ
Bývalý areál Městské zeleně 
na Pražské ulici je zbourán. Poté, 
co střechu a krovy rozebrali pra-
covníci Správy nemovitostí města 
Znojma, se do demolice zadní čás-
ti areálu pustila speciální hasičská 
technika. Radnice chce vzniklé 
místo využít jako parkoviště. 

KOLÁČ PRO HOSPIC VYDĚLAL 
41 000 KORUN
Na jednodenní akci Koláč pro hos-
pic se mohla veřejnost seznámit se 
službou Domácí hospicová péče 
a zakoupením chutného koláče 
současně přispět na tuto stále vyu-
žívanější službu. Velké poděkování 
patří všem, kteří při realizaci akce 
pomáhali, a to pekárně Odkolek, 
městu Znojmu, Praktické škole 
Znojmo, rádiu Blaník, dobrovolní-
kům, zaměstnancům a skautům. 
A především všem dobrým lidem, 
kteří za 800 kusů koláčů zaplatili 
41  368 korun a  5 Euro. Vybra-
ná částka bude věnována právě 
na domácí hospicovou péči.

PRŮZKUM DOPRAVNÍHO
CHOVÁNÍ 
Centrum dopravního výzkumu 
zahájilo celostátní průzkum Čes-
ko v pohybu. Jeho cílem je zjistit 
odkud, kam, jakými dopravními 
prostředky a  za  jakým účelem 
obyvatelé České republiky ces-
tují. Získané informace přispějí 
k efektivnímu plánování dopravy 
tak, aby lépe odpovídala potře-
bám občanů. Průzkum potrvá 
do podzimu příštího roku. Taza-
telé osloví až 40  000 náhodně 
vybraných domácností z celé re-
publiky, tak aby získali kvalitní 
data pro plánování dopravy. Více  
na www.ceskovpohybu.cz.

STARÁ NEMOCNICE 
MÁ KUPCE 
Poté, co předcházející solidní 
investor ze závažných důvodů 
od koupi areálu takzvané staré 
nemocnice ve Znojmě odstoupil, 
vybrala Rada Jihomoravského 
kraje z pěti nabídek nového kup-
ce. Hlavním kritériem byla cena. 
Zvítězila nabídka podaná společ-
ností NAILIS77 za 39 995 000 ko-
run. K podpisu smlouvy s novým 
majitelem by mělo dojít během 
listopadu. Léčebna dlouhodobě 
nemocných v areálu není předmě-
tem prodeje a zůstává ve vlastnic-
tví Jihomoravského kraje. V novém 
územním plánu města Znojma je 
lokace vedena jako plocha pro 
smíšené obytné využití.

STALO SE

 Stavbu mostu u nemocnice pravidelně kontroluje starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. 
 Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1.  
Stavba průtahu v Příměticích, která 

je rovněž rozfázovaná na etapy, řeší 
kompletní rekonstrukci silnice vedou-
cí od obce Kuchařovice (úsek dlou-
hý 1 079 metrů, silnice II/408), a  to 
včetně mostu, dále zahrnuje přeložky 
inženýrských sítí a vybudování dešťové 
kanalizace. Na ní a na několika dalších 
částech stavby, které se týkají Přímětic, 
se bude podílet finančně i město. „Nej-
větší náklady ponese Správa a údržba 

silnic. My jsme se zavázali, že dofi-
nancujeme vybudování parkovacích 
míst, chodníků, vjezdů a samozřejmě 
osvětlení. Předpokládáme, že částka 
vyroste přibližně na 7,5 milionů korun, 
které už ale poputují z nového rozpoč-
tu 2018,“ informoval starosta Znojma 
Vlastimil Gabrhel. 

Kuchařovickým opraví úsek silnice 
dlouhý 922 metrů. Podstatně rozsáh-
lejší stavba čeká Suchohrdly. Kromě 
opravy průtahu obce (1 092 metrů) se 

kvůli zvýšení bezpečnosti a plynulosti 
provozu SÚS rozhodla místo stávající 
problémové křižovatky u obecního 
úřadu vybudovat kruhový objezd (kři-
žovatka ulic Znojemská, Kuchařovic-
ká, Těšetická a Brněnská). 

O jednotlivých pracích a případ-
ných dopravních omezeních budeme 
postupně informovat. Na titulní stra-
ně webu města www.znojmocity.cz  
najdete podrobnosti k jednotlivým uza-
vírkám (sekce: Uzavírky silnic). pm

V sedmi ulicích Znojma se postup-
ně pracuje na rekonstrukci veřejného 
osvětlení. A to na ulici Dvořákova, 
Gagarinova, Uhelná a na náměstí Ka-
pitána Otmara Chlupa. Později dojde 
také na ulice Dr. Mareše, MUDr. Jana 
Jánského a Kotkovu.

Kromě náměstí Otmara Chlupa, 
kde se jedná pouze o výměnu kabelo-
vých polí, budou ve všech ulicích stará 
svítidla nahrazena novými lampami 
s modernějším a úspornějším systé-
mem LED. V souvislosti s výměnou 
svítidel bude na ulici Dvořákova upra-

Ulice a náměstí ve městě 
mají úspornější osvětlení

ven také povrch přilehlých chodníků. 
Položena zde bude zámková dlažba, 
a  to v  úseku od  křižovatky s  ulicí 
Dr. Mareše až po křižovatku s ulicí Slo-
venská. V ostatních zmíněných ulicích 
se povrch uvede do původního stavu. 
Do modernizace osvětlení město in-
vestuje více než sedm milionů korun. 

„Celková výměna osvět lení 
ve městě je velice nákladná, a proto 
jsme pro tento rok vytipovali ulice, 
které tento zásah potřebují nejvíce,“ 
říká starosta města Znojma Vlastimil 
Gabrhel. pm

Opravy průtahů přinesou i kruhový objezd

Na  stavbě obchvatu Znojma 
v úseku od kasárenské po únanov-
skou křižovatku, který se aktuálně 
staví, je neustále rušno. Prioritním 
úkolem je nyní dostavba mostu 
u  nemocnice, po  kterém se bude 
nově ze Znojma do  Únanova jez-
dit. Komunikace obchvatu povede  
pod mostem.

„Uzavírka únanovské ulice nad 
nemocnicí potrvá do  9. prosince. 
Do té doby chceme most zprovoznit,“ 
říká Roman Daniel ze společnosti 
Silnice Group, která má na  starost 
výstavbu mostů. Stavbaři tak musí 
během října dokončit zemní těleso 
v návaznosti na most u nemocnice 
a zároveň dokončit konstrukční vrst-
vy vozovky tak, aby na přelomu října 
a  listopadu přišla na řadu pokládka 
asfaltových vrstev.

Práce bedlivě sleduje i  starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel. „Na kon-
trolních dnech jsme průběžně infor-
mováni o průběhu stavby a  je velice 
příjemné slyšet, že práce pokračují 
podle harmonogramu. Dokonce tu 
byla snaha celou výstavbu zrych-
lit a  dokončit kompletně obchvat, 

V prosinci zprovozní most u nemocnice

tedy v  jeho aktuálně budované části 
od kasárenské po únanovskou kři-
žovatku, dříve než v polovině roku 
2019. V souvislosti s opravami prů-
tahů Přímětic a dalších obcí, které 

se provádějí letos a příští rok, to ale 
není možné skloubit. Každá ze staveb 
s sebou přináší nutné objízdné trasy, 
které si ale navzájem konkurují,“ říká 
starosta Gabrhel.  zp

Strážníci 
označí kola

Městská policie Znojmo provede 
forenzní značení jízdních kol a inva-
lidních vozíků za pomoci syntetické 
DNA, která pomůže při pátrání v pří-
padě jejich odcizení. 

Kolo nebo vozík potře rozto-
kem obsahujícím mikroskopické 
tečky s  jedinečným kódem a násled-
ně je zaregistruje do  mezinárod-
ní databáze. Do té bude mít přístup 
i  oddělení znojemské Policie ČR. 
Zájemci o značení se musí předem 
registrovat. Termíny budou zveřejněny 
na www.mestskapolicieznojmo.cz.  pm
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 30. listopadu, uzávěrka 
je 20. listopadu.

KONEC LETNÍHO ČASU
V  noci v  neděli 29. října končí 
letní čas. K  přechodu na  zimní 
čas dojde ve 3.00, kdy si ručičky 
hodin posuneme o hodinu zpět 
na 2.00. Znovu se letní čas vrátí až 
25. března 2018.

SVOZ BIOODPADU 2017 KONČÍ
Poslední svoz bioodpadu v letoš-
ním roce proběhne ve 47. týdnu, 
tedy od 20. do 26. listopadu 2017. 
Znovu bude svoz bioodpadu ob-
noven v první polovině roku 2018. 

LESKA HORNÍ UZAVŘENA
Z důvodu stavebních prací v rámci 
rekonstrukce povrchu ulice Leska 
Horní, včetně rozšíření veřejného 
osvětlení, byla stanovena úplná 
uzavírka komunikace od 2. října 
do 17. prosince 2017. Objízdná 
trasa nebyla stanovena.

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. 

INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si mů-
žete podat jak komerční, tak řád-
kovou inzerci. Řádkovou inzerci si 
mohou podat pouze soukromé 
osoby. Inzerenti, kteří nabízí 
jakékoliv pracovní místo nebo 
brigádu, mají možnost v LISTECH 
inzerovat vždy zdarma! Ceník 
a veškeré informace ke komerční 
a  soukromé inzerci jsou uve-
řejněny na  www.znojmocity.cz 
nebo je  z ísk áte na  e -mailu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

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 náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel.: 515 215 222. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

V minulých dnech mohli lidé vi-
dět při práci arboristy – stromolezce, 
kteří odborně ošetřili desítky stromů 
nejen ve Znojmě.

Arboristé pracovali v areálu ma-
teřské školy na  Dělnické, u  hlavní-
ho nádraží, na centrálním hřbitově 
ve Znojmě, ale také na hřbitovech v Ko-
nicích a Příměticích. Ošetřili celkem 
stovku stromů.

Odborné ošetření stromů stromo-
lezeckou technikou vychází z projektu 
Péče o stromy, zpracovaného Městskou 
zelení. Ten přesně stanovuje rozsah 
pěstebních zásahů a opatření na posu-
zovaných stromech. Stromolezeckou 
techniku musela Městská zeleň zvolit 
na některých místech, kde nelze použít 
běžnou techniku, jako je například 
vysokozdvižná plošina.  zp, lp

Arboristé
v korunách

 Sál s kapacitou dvě stě míst bude mít multifunkční využití na výstavy, besedy, plesy, men-
ší konference a další společenská setkání.  Vizualizace

Nedostatek parkovacích míst 
v městské památkové rezervaci, ob-
nova venkovního kluziště, revitali-
zace Městského lesíka, zvýšení počtu 
vodních prvků v centru města a vznik 
kulturně-společenského centra. To 
je pět problémových oblastí, které 
vzešly z červnového Fóra Zdravého 
města a které si podle občanů zaslou-
ží prioritní řešení. 

Pro všechny výše vyjmenované 
oblasti jsou stanoveny návrhy opatře-
ní i odpovědný garant za řešení pro-
blému. Vedení města se v mnohém 
s občany shoduje a postupně jednot-
livá přání občanů řeší. S některými 
již začalo. 

Opravené je už pítko na Obrokové 
ulici a v příštím roce je v plánu oprava 
kašny na Masarykově náměstí. „Stejně 
tak budeme teď směřovat naši pozor-
nost k Městskému lesíku a k venkov-
nímu kluzišti. Samozřejmě víme, že 
město potřebuje obchvat nebo nový 
krytý bazén. Na tomto taky pracujeme, 
i když to možná není na první pohled 
vidět – je to totiž běh na dlouhou trať. 
Od Fóra si slibujeme, že občané při-
jdou i  s  jinými věcmi, které je trápí 
a které je možné řešit relativně rych-
le,“ vysvětluje myšlenku Fóra starosta 
Vlastimil Gabrhel.

Lidé si přejí společenské centrum, 
parkoviště i vodní prvky

Opakovaně také zaznělo přání ob-
čanů k vytvoření kulturně-společen-
ského centra ve Znojmě. V této oblasti 
již město pracuje na dvou úrovních. 
Možné místo a vzhled reprezentativ-
ního společenského centra se sálem 
pro šest stovek míst je předmětem 
výstavy Tadááá, kterou za podpory 
města připravili studenti architektu-
ry. Jejich projekty jsou od 26. října 
na měsíc vystaveny v hale znojem-
ského nádražní (o výstavě píšeme více 
na str. 8).

Nejen v souvislosti s Dolnorakous-
kou zemskou výstavou, o kterou se 
Znojmo uchází, pak vznikla i potřeba 
menšího multifunkčního společen-
ského sálu o dvě stě místech, pro jehož 

realizaci již nyní našla radnice místo 
v areálu kláštera v Louce. 

Ve spolupráci s partnery z rakous-
ké strany se nyní snaží získat pro opra-
vu budovy takzvané staré školy (vedle 
kostela sv. Václava) evropské dotace. 
„Centrum obnovy Louka, jak se celý 
náš projekt jmenuje, by sloužilo jako 
kulturně-vzdělávací centrum, a bylo by 
tedy i místem pro pořádání konferencí, 
kulturních akcí nebo výstav. Jednáme 
s partnery projektu a ladíme poslední 
náležitosti, abychom zvýšili naše šan-
ce na kladné posouzení naší žádosti 
o dotace. Je to velká šance na oživení 
areálu kláštera,“ říká starosta Vlastimil 
Gabrhel. Termín odevzdání žádosti je 
v lednu 2018.  lp, pm

Po  úspěšném seriálu Četníci 
z Luhačovic připravuje Česká tele-
vize další vícedílný projekt, jehož 
děj by se tentokrát mohl odehrávat 
ve Znojmě. Město jeho realizaci pod-
poří. Stane se tak ještě více atraktiv-
ním místem k návštěvě.

Znojmo je krásné historické město 
s malebným prostředím vhodným jak 
pro obrazovky, tak pro turisty, které 
by seriál mohl ještě více přilákat k ná-
vštěvě, jak se to častokrát děje v jiných 
filmařsky využitých lokalitách. Uza-
vření Memoranda o spolupráci s Čes-
kou televizí už schválila rada města 
na svém zasedání v září. Město se ne-
bude na natáčení podílet finančně, jde 
pouze o podporu na poli spolupráce.

Ta bude spočívat hlavně v bez-
platném poskytnutí lokací v majetku 

Město Znojmo uzavře 
spolupráci s Českou televizí

města, ve zprostředkování kontaktů, 
v podpoře při jednání se znojemský-
mi subjekty – podnikateli, organi-
zacemi nebo i obyvateli – a  také při 
zajištění zázemí štábu, včetně parko-
vacích míst či ubytovacích kapacit. 
Dále bude město informovat štáb včas 
o plánovaných akcích, ať už kultur-
ních nebo stavebních. 

Realizace projektu by ve Znojmě 
jistě potěšila i  filmové nadšence, 
kteří by rádi nahlédli do prostředí 
pro mnohé atraktivní práce filmařů. 
Město totiž vypomůže i při vyhledá-
vání brigádníků pro filmové, staveb-
ní, stěhovací, zahradnické a úklidové 
práce nebo také při propagaci pro-
jektu, a  to formou přednášek, besed 
s  tvůrci nebo výstavami fotografií  
z natáčení.  pm
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NEPOŘÁDNÝ OPILEC
Hodinu před páteční půlnocí 
informovali zaměstnanci hyper-
marketu na Jarošově ulici strážníky, 
že u nakládací rampy leží muž. 
Po příjezdu hlídky se ukázalo, že si 
muž (32) zpříjemnil cestu domů 
z práce větším množstvím vypitého 
alkoholu, který ho zmohl. Strážníci 
požadovali, aby prokázal svou 
totožnost a nezapomněl si odnést 
láhev od alkoholu a prázdnou ple-
chovku od piva. Od opilého muže 
se jim dostalo plno vulgárních 
výrazů a nepořádek, který si při 
odchodu neuklidil. Vše teď bude 
muset vysvětlovat u přestupkové 
komise.

VYSPAL SE 
U DVEŘÍ DOMOVA
Těsně před polednem obdrželi 
strážníci telefonát o muži, který 
leží před vchodem domu na Sme-
tanově ulici. Po  příjezdu našli 
spícího muže, kterého se jim v dů-
sledku opilosti nedařilo probudit. 
Probudil ho až lékař zdravotnické 
záchranné služby. Opilý muž poté 
odešel domů do domu, u kterého 
ležel.

ALKOHOL HO NĚKOLIKRÁT
PŘITÁHL K ZEMI
U hypermarketu na ulici Vídeňská 
třída trávila den pitím alkoholu 
dvojice mužů (26) a čtyřiadvaceti-
letá žena. Jednoho z mužů alkohol 
natolik přemohl, že se nedokázal 
udržet na nohou a při pokusech 
vstát několikrát spadl. Na hlavě 
měl krvácející zranění, proto hlídka 
strážníků přivolala k vyšetření léka-
ře. Jenže opilec se ke zdravotníkům 
choval agresivně. Strážníci mu tedy 
nasadili pouta, která mu, jakmile 
se v sanitním voze uklidnil, sun-
dali. Lékař nařídil umístění muže 
na záchytce v Brně a z důvodu 
agresivního jednání byli strážníci 
požádáni o asistenci při převozu.

TROPILY VYLOMENINY
Není obvyklé, aby strážníky dvě 
hodiny po půlnoci volali lidé na hu-
lákající děti. Matka je nechala zcela 
bez dozoru a čtveřice dětí od 10 
do 14 let místo spánku tropila vylo-
meniny. Při strkanici došlo k rozbití 
skleněné výplně vchodových dveří 
domu, který patří městu. Informo-
váni byli nejen sociální pracovníci, 
aby prověřili poměry a výchovu 
v rodině, ale strážníci celou udá-
lost předali majetkovému odboru. 
Zákonný zástupce dětí tak musí 
městu škodu uhradit.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Město má novou vyhlášku, kte-
rou zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na větším počtu veřejných 
prostranství ve městě. 

Již ve vyhlášce z roku 2008 je se-
znam ulic, kterých se omezení pití 
alkoholu týká, a  to i v souvislosti se 
stížnostmi občanů Znojma, bydlících 
v daných lokalitách. Spadá sem celá 
městská památková rezervace. Již dříve 

Více míst se zákazem alkoholu
bylo zakázané pití alkoholu v parcích 
a na dalších místech. 

Oproti původní vyhlášce přibylo 
v nové vyhlášce několik ulic i náměstí, 
například Mariánské a Žižkovo náměstí, 
dále náměstí Komenského, Republiky, 
Svobody, ulice 17. listopadu, 28. října, 
Alšova, Bezručova, Boženy Němcové, 
Bratří Čapků, Čermákova, Dr. Mareše, 
Dr. Milady Horákové, Dukelských bo-

jovníků a další. Úplný seznam míst, kde 
nelze ve Znojmě na veřejnosti pít alkohol, 
je zveřejněn na webu města ve vyhlášce 
č. 2/2017. Zákaz konzumace alkoholu 
se nevztahuje na kulturní akce vyjme-
nované ve vyhlášce, na dny 31. prosince 
a 1. ledna a na zahrádky a předzahrádky, 
které jsou součástí restaurací. Výjimky 
z vyhlášky povoluje v odůvodněných 
případech rada města.  zp

Podzimní Dny zdraví nabízí 
do  2.  listopadu různé aktivity pro 
malé i velké, sport, přednášky, ale 
také novinku otužování.

Zájemci se 26. října zapotí ve spor-
tovní hale na  Kruhovém tréninku 
s vlastní vahou těla vedeném spor-
tovcem Jakubem Šigutem. Na  stej-
ném místě si o den později mohou 
protáhnout tělo na  lekci Fasciálního 
stretchingu se Sandrou Novou.

Novinkou v rámci Dnů zdraví je 
otužování. Ve spolupráci s Klubem 
zimního a dálkového plavání si mohou 

Dny zdraví přináší novinku otužování
sportovně založení jedinci vyzkoušet 
31. října pod dohledem zkušenějších 
otužování v řece Dyji. Význam otužo-
vání bude rovněž tématem přednášky 
2. listopadu vedené jeho propagátorem 
dlouholetým otužilcem starostou Dob-
šic Jaroslavem Jenšovským. Přednáška 
začne v Dolním sále Znojemské Bese-
dy v 16.00 hodin.

Další přednáška, kterou povede 
nutriční terapeutka Kamila Jančeková, 
se týká zdravé výživy a odpoví na to, 
které potraviny nakupovat a na co si 
dát pozor. Poslechnout si ji můžete 

31.  října v Dolním sále Znojemské 
Besedy od 16.00 hodin.

„Dny zdraví se už staly stabilní 
součástí jara a podzimu ve Znojmě, 
a  tak doufám, že i  letos přilákají ty, 
kteří se chtějí trochu protáhnout, po-
znat nové věci a dozvědět se něco za-
jímavého. Aktivity v rámci Dnů zdra-
ví jsou zcela zdarma,“ říká Jan Grois, 
místostarosta města Znojma. Neseď-
te proto doma a vyrazte na aktivity 
v rámci podzimních Dnů zdraví! Více 
info včetně celého programu najdete  
na www.znojmo-zdravemesto.cz. zp, lp

Ve Znojmě přibyla dvě nová 
dětská hřiště. První na ulici Úpr-
kova a druhé, spojené s vinařskou 
tématikou, v blízkosti areálu Louc-
kého kláštera. Město za obě zaplatí 
více než 970 000 korun.

Na hřišti na Úprkově ulici je 
postavená velká prolézačka se sklu-
zavkami, lanová pyramida, vláček 
s vagony a dvě pružinová houpadla. 
Ale tím tu práce nekončí. V plánu je 
doplnit další prvky, jako jsou hou-
pačky, skluzavka či další prolézač-
ka. V blízkosti Louckého kláštera 
vzniklo hřiště s vinařskou tématikou. 

Děti mají na novém hřišti sudy

 Na hřišti se sudy v budoucnu přibydou ještě další 
hrací prvky.  Foto: Archiv ZL

Své síly zde spojily Městská zeleň 
s  firmou Znovín Znojmo. Hlav-
ním spojovacím prvkem jsou sudy 
na víno různých velikostí. Symbo-
lizují vztah Znojma s vínem a celé 
hřiště tak zapadá do lokality, ve které 
se nachází také sídlo úspěšné vinař-
ské firmy. Postavený tu je altánek, 
sud pro šplhání, soudková cesta, 
vláček s vagónky ze sudů a  také 
houpadlo, prolézačka a skluzavka. 
Obě hřiště otevřeli spolu s dětmi 
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel 
a to u Louckého kláštera také ředitel 
Znovínu Pavel Vajčner.  pm

Šťastných 
102 let 
oslavenkyně

Božena Láníková ze Znojma 
(uprostřed na  snímku) patří jistě 
k nejstarším obyvatelům města. 

Nedávno oslavila úctyhodných 
102 let. Mezi početné gratulanty se za-
řadili také zástupci znojemské radnice 
matrikářka Jana Bojanovská a mís-
tostarosta Jan Blaha. Paní Láníkové 
přinesli dárek, kytici a popřáli pevné 
zdraví.  lp, Foto: Archiv ZL
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PLACENÁ INZERCE

apokryf.cz

ANTIKVARIÁT
LEVNÉ KNIHY
VSTUPNÍ HALA

VLAKOVÉHO NÁDRAZÍ
ZNOJMO

PO - PÁ 8 - 17
SO 8 - 18      NE 10 - 1430

30INTERNET

125Kč/měs.
VČ. DPH

PODZIMNÍ AKCE
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

www.iwebs.cz

515 555 155

Čtyřicet žáků a žákyň ze Základní 
školy JUDr. Josefa Mareše ve Znojmě 
úspěšně splnilo zkoušku z angličtiny. 
Z  rukou starosty města Vlastimila 
Gabrhela převzali odměnu v podobě 
certifikátů. 

Znalost cizího jazyka je jedním 
z nejčastěji kladených požadavků ze 
strany zaměstnavatelů, a proto město 
Znojmo už několik let v rámci projek-
tu Kolumbus podporuje výuku cizích 
jazyků na školách. 

Všem žákům, studentům střed-
ních škol i absolventům, kteří složí 
zkoušku z anglického jazyka nebo i ně-
meckého a splní podmínky projektu 
v části Znojmo mluví anglicky, jsou ze 
strany znojemské radnice zkoušky ná-
sledně proplaceny. Jednou z podmínek 
je mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo 
jeho městských částech.

„Část Znojmo mluví anglicky jsme 
v  projektu Kolumbus zavedli kvůli 
zvýšení konkurenceschopnosti Znoj-
máků na trhu práce. Jsem velice rád, 
že rodiče ve výuce jazyků své děti pod-
porují a využívají možnosti nechat si 
jazykové certifikáty radnicí proplatit,“ 
řekl starosta. Více informací o projektu 
na www.znojmokolumbus.cz.  pm

Za dobrou angličtinu dostali odměnu

 Tihle žáci umí anglicky. Za jejich snahu je odměnil i starosta Znojma Vlastimil Gabrhel (v poslední řadě uprostřed). Foto: Archiv ZL
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PRÁCE V ČESKU
BAUMAX – BM ČESKO, s.r.o.
hledá pro prodejnu ve Znojmě 
PRODAVAČE OZP
Nabízíme:
– nadprůměrnou mzdu, stravenky
– HPP, dobrý pracovní kolektiv
–  pozice je určena pro osobu 

zdravotně postiženou
Kontaktujte nás 
na kadrycz7@ baumax.cz, 
tel.: 267 289 176.

PRÁCE V RAKOUSKU
Výpomoc v kuchyni 
Küchenhilfe
Buschenschank Humer-Gilly
Maissau
office@weinbau-hummer.at
+43 2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Velmi dobrá znalost NJ, 20–40 hod. 
týdně, prac. doba dle dohody.
Mzda dle KS.

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

Výpomoc v obsluze 
Mitarbeiter für Service u. Schank
Lebzelterei Cafe Konditorei 
Schmid e.U.
Maissau
office@lebkuchenschmid.at
+43 2958/82249-0 
Martin Schmid
1–2x do měsíce sobota, neděle, 
svátek.
Mzda dle KS 8,44 EUR/hod. 
netto.

Obsluha
Servicekraft
Úklidová síla 
Reinigungskraft
Gasthof zur Stadt Horn
office@blie.at
+43 664/1235505 
Victoria Blie
Praxe, dobrá NJ
3–5 dní v týdnu, strava zdarma, 
ubytování možné.

Pomocná síla 
Hilfskraft
Ehrenberger GesmbH.
Gars
ehrenberger@muhnzuzler.at 
+43 2985/2241 
Manuela Ehrenberger
Spolehlivost, velmi dobrá NJ
3–4x v týdnu od 8 hod. 
na dopoledne, ca. 20–25 hod. týdně.

Montér oken/dveří 
Monteur Fenster/Türen
STAAB Metallbau GmbH
Brunn an der Wild
office@staab.at
+43 2989/2208-11 
Frau Winter
Vyučený zámečník, truhlář nebo 
sklenář, NJ slovem a písmem, ŘP B.
Plný úvazek.
Mzda 2.072,55 EUR/měs. brutto dle 
KS + možné příplatky.

Asistent/ka vedení 
Assistenz der Geschäftsleitung – 
Karenzvertretung
LEADER Region Weinviertel-
Manhartsberg
Hollabrunn
office@leader.co.at 
Mag. Renate Mihle 
Asistence v rámci dotačních 
programů přeshraniční spolupráce, 
příprava a podávání projektů, 
správa internetového portálu 
a sociálních médií, komunikace 
s partnery apod. Ochota cestovat 
po regionu, časová flexibilita, 
základní znalosti účetnictví, 
fakturace, MS Office, AJ požadavek, 
ŘP B a vlastní auto. Zástup 
za mateřskou do 2/2019, 
15–20 hodin týdně.
Žádosti podávejte s životopisem 
nejpozději do 30. 10. 2017

 Učitelka Barbora Lancouchová se svými šikovnými svěřenci. Foto: Archiv BL

LAA BOMBA SHOPING CENTER
přijme pro restauraci Laa Gusto Hevlín

SERVÍRKY/ČÍŠNÍKY
KUCHAŘE/KUCHAŘKY

POMOCNÉ KUCHAŘE/KY

Brigádníky: Bar – vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené. 
Kuchyň – vhodné pro studenty, matky na mateřské dovolené, 

aktivní seniory

Nabízíme: 
stravu zdarma, zaměstnanecké výhody.

Životopisy zasílejte na adresu monika.bulinova@excaliburcity.com, 
tel. 515 206 378

Městský úřad Znojmo 
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENTA ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
A STRATEGICKÉHO ROZVOJE

Nabídka: PP na dobu neurčitou, 10. platová třída

Požadavky: VŠ architektonického směru nebo v oboru územní plánování, 
znalost činností územně samosprávného celku, právních předpisů vztahujících 

se k vykonávané práci, výborné komunikační a organizační schopnosti, 
velmi dobrá znalost práce na PC, vysoké pracovní nasazení, ŘP sk. B.

Výhodou: zvláštní odborná způsobilost pro oblast územního plánování, 
absolvování vzdělávání ve zmíněné oblasti, uživatelská znalost GIS a CAD

Přihlášku je možno podat písemně v zalepené obálce na adresu  
Městský úřad Znojmo / odd. personální, Obroková  1/12, 669 22 Znojmo 

nebo osobně na podatelně MěÚ na stejné adrese. Obálky se vždy označí slovy: 
„výběrové řízení – referent územního plánování“.

Lhůta pro podání přihlášek je do 6. listopadu 2017 
Předpokládaný nástup: leden 2018, příp. dle dohody 

Více informací na www.znojmocity.cz

Angličtina patří stále mezi nejob-
líbenější cizí jazyky u českých dětí. Vý-
uka tohoto světového jazyka přitom 
nemusí být nudným drilem.

V  kurzech určených výhradně 
dětem od 7 do 12 let to již čtvrtým 
rokem dokazuje Barbora Lancoucho-
vá, jejíž přístup k výuce angličtiny 
je veden hravou nestresující formou 
a s maximálním důrazem na použí-
vání jazyka během výukové hodiny. 
„Snažím se téměř minimálně mluvit 
na děti česky, aby si přirozeně zvykly 
na  intonaci anglického jazyka, kte-
rá je od češtiny odlišná,“ vysvětluje 
učitelka, která učí angličtinu pomocí 
písniček, různými hrami, procvičová-
ním a hraním zadaných rolí. „Různo-

Anglicky se učí hrou

rodost aktivit během výuky pomáhá 
dětem zcela přirozeně zlepšit jejich 
mluvený projev, hláskování, výslov-
nost i  psaní. Snažím se navíc, aby 
byly hodiny zaměřeny i  tematicky. 
Slavíme svátky jako je Halloween, 
Vánoce nebo Velikonoce, kdy děti 
vyrábí přáníčka s anglickým textem. 
Společně se o svátcích bavíme, a tak se 
navzájem od sebe i učíme,“ popisuje 
průběh kurzů Barbora Lancouchová. 
Na nezájem malých žáčků si nemůže 
stěžovat. Dětí, které chtějí angličtinu 
umět, je stále více, a  tak kreativní 
učitelka rozšiřuje kurzy o větší po-
čet žáků. Zájemci se mohou přihlásit 
na  tel.: 724 519 500 nebo e-mailem 
barbora.lancouchova@seznam.cz.  lp
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Ani na podzim nuda ve Znojmě nehrozí

Výstava Tadááá ukáže 
kulturní centra pro Znojmo

Studenti architektury připravili 
ve spolupráci s městem a Znojem-
skou Besedou výstavu čtrnácti pro-
jektů kulturně-společenského centra 
pro Znojmo.

Město Znojmo je významné regio-
nální centrum s bohatým kulturním ži-
votem, pro který v tuto chvíli neexistuje 
odpovídající zázemí. Proto se architekti ze 
znojemského ateliéru ORA rozhodli zadat 
vytvoření takového prostoru studentům 
z Fakulty architektury Vysokého učení 
technického v Brně a Fakulty umění a ar-
chitektury Technické univerzity v Liberci.

Výsledky jejich práce nyní představí 
výstava s neobvyklým názvem Tadááá.

Studenti na základě analýz vytipovali 
ve Znojmě deset míst, z nichž vybrali tři 
finální – nám. Svobody, ulici J. Palacha 
a lokaci poblíž vlakového nádraží. 

„Město jednoznačně potřebuje mul-
tifunkční a reprezentativní společenské 
centrum s dostatečnou kapacitou a zá-
zemím. Tato potřeba vyplývá i z přání 
veřejnosti, která nutnost výstavby kultur-
ního centra ve Znojmě definovala poprvé 
již v roce 2014 a opakovaně na několika 

veřejných projednáních iniciovaných ve-
dením města. Radnice tak výstavbu centra 
zařadila mezi svých TOP 10 cílů. Výstava 
Tadááá  je jedním z  impulsů, jak vznik 
kulturního centra podpořit a nastartovat 
diskuzi o jeho konkrétní podobě, výběru 
místa, úpravy okolí i parkovacích ploch 
a následně také podpořit procesy vedoucí 
až k realizaci stavby samotné. Byť roz-
hodujícím faktorem bude samozřejmě 
ekonomika. Reprezentativní kulturní pro-
středí centra nebude sloužit jen turistům, 
ale především ho budou moci využívat 
celoročně obyvatelé Znojma,“ říká Fran-
tišek Koudela, ředitel Znojemské Besedy 
zajišťující mnohé kulturní akce ve městě.

Výstava Tadááá bude za účasti au-
torů projektů otevřena v nádražní hale 
ve Znojmě vernisáží 26. října v 18.30 hod. 
„Zajímá nás názor veřejnosti na jednotlivé 
projekty, a tak budou na výstavě k dispo-
zici anketní lístky,“ vysvětluje architekt 
Jan Hora z ateliéru ORA. Výstava bude 
zdarma přístupná až do 26. listopadu.

Zájemcům představí autoři své práce 
také 17. listopadu v rámci Dne otevřených 
dveří radnice.  lp

 Marešově osobnosti se dlouhodobě věnují Lubomír Černošek a Karel Jakl (vpravo). Na-
psali o jeho životě a díle řadu textů či odborných statí. „Byli mi velmi nápomocni, poskytli 
fotografie z rodinného alba Marešových. Děkuji jim za příkladnou spolupráci,“ říká mís-
tostarosta Jan Blaha (na snímku uprostřed).  Foto: Archiv ZB

Otevřené dveře radnice zvou k prohlídce
V pátek 17. listopadu se otevřou 

dveře znojemské radnice, aby pošes-
té přilákaly k návštěvě širokou ve-
řejnost. Pokaždé se Den otevřených 
dveří radnice těšil velkému zájmu.

Při vstupu bude ve vestibulu radnice 
vítat návštěvníky cimbálová muzika Vi-
nohrádek. K vidění budou nejen repre-
zentativní místnosti vedení města, rady 

a zastupitelstva, ale též kroniky Znojma, 
pamětní kniha a obřadní síň, výstava 
dětských výtvarných prací a k besedě se 
spoluobčany bude připraven i starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Vedle tradičních prohlídek (od 9.00 
do 12.30 každou půl hodinu) čeká ná-
vštěvníky doprovodný program, ve kte-
rém je zařazena prohlídka radniční 

věže, stroje věžních hodin a stálé expo-
zice (9.00–14.00), dále prohlídka Vl-
kovy věže (9.00–14.00), komentovaná 
prohlídka Louckého kláštera (11.00, 
12.00, 13.00 – doprava vláčkem z Ma-
sarykova náměstí v 10.35, 11.35, 12.35). 
Také architekty komentovaná prohlídka 
výstavy Tadááá v nádražní hale v 10.00, 
11.00 a ve 13.00 hodin.

Minoritský klášter zorganizoval 
sladkou dílničku k česko-rakouské vý-
stavě U nich i u nás (10.00–13.00), na-
bídne možnost prozkoumat, co ukrývají 
muzejní kufříky a deník Antona Vrbky 
(9.00–17.00). A ve 14.00 hodin bude 
v zasedací místnosti zastupitelstva slav-
nostní vyhodnocení soutěže Malujeme 
znojemské národní kulturní památky.  lp

Pracovna starosty vždy patří 
k  nejreprezentativnějším místům 
v budově radnice. 

V současnosti sídlí znojemský sta-
rosta v historické budově takzvané 
staré radnice, ve které úřadovalo také 
všech pět starostů zvolených po Lis-
topadu 1989 (první z nich, Jan Hart, 
se do ní přestěhoval až poslední rok 
svého funkčního období). 

Původně ovšem pracovali znojem-
ští starostové (v době totalitního reži-
mu předsedové městského národního 
výboru) v budově takzvané nové rad-
nice, a to od roku 1920 (Josef Mareš) 
až do roku 1994 (Jan Hart). „Dnes tyto 
prostory slouží matrice, která provází 
každého z nás základními etapami ži-
vota od narození přes svatbu až k úmr-
tí. Byla by škoda, kdyby občané, kteří 
sem přichází, nevěděli, o jak význačnou 
kancelář se jedná. Proto jsem inicioval 
upomínku jejího významu v rámci Dne 
otevřených dveří radnice,“ říká mís-
tostarosta Znojma Jan Blaha. 

Do místnosti matriky byly nainsta-
lovány dvě velkoformátové reproduk-

Dříve pracovna starostů 
je dnes důstojná matrika

ce historických fotografií. Příležitost 
zhlédnout je se poprvé naskytla v mi-
nulém roce na jubilejním pátém roční-
ku Dne otevřených dveří. Na letošním 
Dni otevřených dveří radnice 17. listo-
padu je návštěvníci uvidí znovu.

První zachycuje oficiální portrét 
prvního českého starosty v novodobých 
dějinách Znojma Josefa Mareše poříze-
ný roku 1924 při příležitosti jeho druhé-
ho zvolení starostou. Na druhé fotogra-
fii je zachycena Marešova pracovna, jak 
vypadala v roce 1928. Původní nábytek 
z této doby na matrice již nenajdete. 
Byl zrestaurován a po mnoha letech 
opět slouží svému účelu, a to v současné 
kanceláři starosty. Jediné, co dodnes 
zůstalo na svém místě, je obraz Znojma 
od malíře Karla Funka.

„Každý, kdo na  matriku zavítá 
i během roku, si tak může uvědomit 
nezvratný chod dějin, neboť v  této 
místnosti se téměř po celé 20. sto-
letí odehrávala zásadní starosten-
ská rozhodnutí, ať ve  prospěch či 
neprospěch Znojma,“ konstatoval  
místostarosta.  lp

 Kulturní centrum pro Znojmo. Návrh Marie Čáslavská – náměstí Svobody, prostor sou-
časných městských lázní. Vizualizace
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Chladné dny přinesou nejen sv. Martina

Znojemská Beseda 
připravila oslavy Sva-
t o m a r t i n s ké h o  v í n a 
s  večerním průvodem 
sv. Martina na bílém koni.

V sobotu 11. listopa-
du bude od 11.00 do 21.00 
hodin v dominikánském 
klášteře na Dolní České 
vítán každý návštěvník, 
který si bude chtít užít 
hezký večer ve  společ-
nosti cimbálové muziky, 
gastronomických specia-
lit a především Svatomar-
tinského a mladého vína. 
Slavnostní křest Svato-
martinského vína prove-
de děkan Mons. Jindřich 
Bartoš. O nabídku dob-
rého vína se postará deset 
znojemských vinařů.

Příchozí nebudou ochuzeni ani 
o průvod sv. Martina na bílém koni. 
Společně se Znojemskou Besedou 
ho připravuje vinařská firma Navajn. 
První průvod vyjde od kláštera domi-
nikánů v 17.00 hodin, projde městem 
a skončí u Vlkovy věže, kde bude pro 

Svatomartinský průvod 
dvakrát povede bílý kůň

zájemce připravena placená degu-
stace pěti vzorků vín. Druhý průvod 
sv. Martina vyjde v 19.00 hodin. Při 
ochutnávce ve Vlkově věži ve výšce 
32 metrů dostanou lidé ke sklence vína 
pokaždé ještě příjemný bonus v po-
době výhledu na osvětlené centrum 
města.  lp

 Svatý Martin na bílém koni povede průvod od domini-
kánského kláštera dvakrát.  Foto: Archiv ZB

 Na jubilejním pátém setkání zahraje pět cimbálek.  Foto: L. Jíšová

 Herec Petr Kostka přečte Čapka.  Foto: Viktor Kronbauer

Potřetí se připojí Městské divadlo 
Znojmo k mezinárodnímu projektu 
Noc divadel.

Noc divadel nabídne 18. listopadu 
návštěvníkům nejen tradiční před-
stavení, ale i možnost prohlédnout si 
i běžně nepřístupné prostory našeho 
krásného kulturního stánku a prožít 
neopakovatelný večer v doprovodu 
herců Divadelního spolku Rotunda 
Znojmo.

Komponovaný večer je připraven 
tak, aby si každý jeho host našel přesně 

Lákavá Noc divadel ukáže 
nejen skryté zákulisí

to, co je jeho naturelu blízké. Těšit se 
můžete na několikeré Zpívání u baru 
i procházku zákulisím jindy divác-
kému oku skryté. V Hodině zpívání 
vystoupí Jaroslav Uhlíř a herec Petr 
Kostka bude na  jevišti interpretovat 
Čapkovo dílo Jak se dělá divadlo. Mís-
tenky na obě představení jsou k dis-
pozici v TIC na Obrokové ulici nebo 
v průběhu akce v pokladně divadla 
(do naplnění kapacity sálu). Neváhejte, 
a vydejte se večer do divadla trochu 
jinak, než jste zvyklí.  lp

PROGRAM NOC DIVADEL 2017
16.30 ZPÍVÁNÍ U BARU I. 
Muzikálové a filmové melodie v podání sólistů Městského divadla Brno Lucie 
Bergerové a Radka Novotného, klavír Šárka Králová
17.00 HODINA ZPÍVÁNÍ – JAROSLAV UHLÍŘ
18.15 ZPÍVÁNÍ U BARU II. 
Písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra
PROCHÁZKA PO ZÁKULISÍ S HERCI DS ROTUNDA ZNOJMO
19.30  ZPÍVÁNÍ U BARU III.
Muzikálové a filmové melodie
19.50 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO KVÍZU O CENY
20.00 PETR KOSTKA – JAK SE DĚLÁ DIVADLO (Karel Čapek)
21.00  ZPÍVÁNÍ U BARU IV.
Zlaté hity – Přijďte si zazpívat s námi

Popáté se v Louckém klášteře se-
tkají cimbálové muziky. Posluchačům 
16. listopadu od 18.00 hodin zahrají 
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka, 
Cimbálové muziky Veltlínek a Vino-
hrádek (při Dětském folklorním sou-

Cimbálky rozezní klášter v Louce
boru Dyjavánek) a děti z Hudebního 
kroužku při Základní škole Mládeže 
ve Znojmě. Organizátoři připravují 
i hudební překvapení v podobě hosta. 
Vstupenky za 100 korun zakoupíte 
na místě.  lp

V pátek 17. listopadu se brány 
Znojemského městského pivovaru 
otevřou dokořán, aby srdečně přiví-
taly hosty k oslavě druhých naroze-
nin pivovaru. 

Od 12.00 do 22.00 hodin je čeká 
pivo za cenu více než přátelskou, Spe-

Dvouletý pivovar slaví
ciál uvařený jen pro tuto příležitost, 
exkurze v pivovaru zdarma, pivní sou-
těže o extrémně krásné ceny, oblíbené 
pokrmy z prasátek. Hudbu, na kterou 
se dá i tancovat, spustí Květák čili Cau-
liflower a Sekec ze Slovácka. Vstup 
samozřejmě volný.  lp
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Na práva všech dětí v České re-
publice dohlíží oddělení sociálně-
-právní ochrany dětí, ve zkratce uží-
vané označení OSPOD. 

OSPOD je orgán, prostřednictvím 
něhož stát garantuje a vykonává ochra-
nu práv dítěte na jeho příznivý vývoj 
a řádnou výchovu a zároveň pomáhá 
rodinám k obnovení narušených funk-
cí rodiny a poskytuje poradenství při 
výchově dítěte.  

Ve Znojmě je vykonávána odbo-
rem sociálním na městském úřadě. 
Zařazeno je do tohoto oddělení sedm-
náct pracovníků. 

Sociálně-právní ochrana dětí je tak 
širokou problematikou, že je třeba se 
z důvodu kvalitního výkonu této čin-
nosti zaměřit na problematiku v jed-
notlivých oblastech. Proto je OSPOD 

Co znamená OSPOD
ve Znojmě dále členěno na tři agendy – 
agendu náhradní rodinné péče, agendu 
kurately pro mládež a agendu terénní 
sociální práce OSPOD. Agenda náhrad-
ní rodinné péče se zabývá především 
situacemi, kdy dítě není vychováváno 
rodičem, je v péči jiné pečující osoby, 
eviduje žadatele o osvojení, pěstoun-
skou péči. Agenda kurately pro mlá-
dež se zabývá výchovnými problémy 
dětí a mladistvých a zároveň řeší jejich 
trestnou činnost a záškoláctví. Agen-
da terénní sociální práce se zaměřuje 
na zastupování dětí v soudních říze-
ních, řeší podezření na nedostatečnou 
péči, vykonává dohled nad výchovou či 
pomáhá řešit rodinám spory týkající se 
výchovy a výživy dětí a také kontaktu 
mezi dítětem a rodičem, který nežije 
ve společné domácnosti.  lp

 Jako každoročně pořádal Odbor sociální Městského úřadu Znojmo víkendový pobyt pro 
děti, se kterými během roku pracují pracovníci OSPOD. Poděkování patří majiteli vranovské-
ho penzionu Sobol Jiřímu Sobolovi (vlevo na snímku), který se dětem staral o příjemný pobyt 
a dobré jídlo.  Foto: Archiv ZL

 V krásnem Holandsku gymnazistům angličtina jen sviš-
těla.  Foto: Archiv KK

 Reminiscenční odpoledne vyvolalo u seniorů vzpomínky.  Foto: Archiv školy

Studenti ze střední školy na Pří-
mětické ulici (SOU a  SOŠ SČMSD 
Znojmo) oslavili Mezinárodní den 
seniorů ve společnosti znojemských 
oslavenců. 

Mladí lidé studující obor sociální 
činnost připravili akci s názvem Remi-
niscenční dopoledne, aby tak s několi-
ka seniory vzpomínali na léta nedávná 
i minulá. A nešlo jen o povídání nad 
dobrou kávou. Studenti nachystali pro 
seniory výstavu předmětů, které se 
dnes již v domácnostech nevidí, ale 
ve starší generaci vyvolaly vzpomínky 
na mladá léta. Nechyběla valcha, sta-
rodávné břitvy na holení, kameninové 
hrnce, staré formy na pečení sladkostí 
i masa, křížky, alba černobílých fo-

Studenti vzbudili vzpomínky

tografií, lucerny, petrolejové lampy, 
kolébky, kočárky a spousta dalších. Se-
nioři si u prohlídky vystavených expo-
nátů zavzpomínali a se studenty se po-
dělili o emoce, které v nich vystavené 
věci vyvolaly. „Na závěr jsme všichni 
zhlédli film Škola základ života a měli 
jsme tak jedinečnou možnost porovnat 
náročnost učení dříve i dnes,“ uvedla 
Jana Kamarádová ze zmíněné školy.

Zástupce města Znojma místosta-
rosta Jan Blaha aktivitu studentů vítal 
s povděkem a nadšením. „Není nej-
důležitější umět žít moderně a držet 
krok s dobou, ale umět ocenit to, co 
nám tady zanechali naše babičky a dě-
dečkové,“ shrnula myšlenku celé akce 
Marcela Sabová.  lp

Střední  zdravotnická škola 
a Vyšší odborná škola zdravotnická 
Znojmo pořádají pro veřejnost 3. lis-
topadu Den otevřených dveří. 

Každý návštěvníky si bude moci 
od 9.00 do 16.00 hodin prohlédnout 
nejen odborné učebny, ale celou bu-

Zdravotníci zvou do školy
dovu školy na ulici Jana Palacha 8. 
Na programu budou po celý den ak-
tivity k podpoře zdraví a prevence 
nemocí, ukázka první pomoci, změ-
ření krevního tlaku i  výpočet BMI 
či měření tělesného tuku. Vstup je 
zdarma.  lp

Po roce znovu přichází Střední 
odborná škola na  Dvořákově uli-
ci 19 ve Znojmě s nabídkou studij-
ních a učebních oborů pro školní rok 
2018/2019.

Zájemci, ať už žáci nebo jejich ro-
diče, se mohou na nabídku studijních 
a učebních oborů na školách nejen 
v okrese Znojmo podívat v pátek 3. lis-

Zvolte si své povolání
topadu do budovy výše zmíněné školy. 
Od 8.00 do 17.00 hodin se jim budou 
věnovat na několika stanovištích pe-
dagogové či zástupci jednotlivých škol. 
Nabídka je určena také pro vycházejí-
cí žáky základních škol, včetně žáků 
5. a 7. tříd, kteří si vybírají své budoucí 
povolání a k němu vedoucí další studi-
um. Vstup je zdarma.  lp

Zdá se to neuvěřitelné, ale již 
25  let skvěle fungují výměnné po-
byty znojemských studentů gymná-
zia Dr. K. Polesného s holandskými 
protějšky.

Na zatím poslední pobyt v zemi tu-
lipánů bude vzpomínat 
padesátka gymnazistů. 
Angličtinu si pilovali 
nejen v  rodinách, kde 
bydleli, ale na několi-
ka místech Holandska, 
které navštívili. Viděli 
Amsterdam – Rijksmu-
seum, Van Gogh muse-
um, dům Anny Fran-
kové, účastnili se hodin 
biologie, občanské na-
uky, hudební a výtvar-
né výchovy, podívali 
se do delfinária v Har-
derwijku, projeli na ko-
lech ostrovem Texel 

V Holandsku seděli v lavicích 
a také prolezli válečnou loď

a po zhlédnutí filmu Batavia o válečné 
lodi ze 17. století také zakotvenou re-
konstrukci lodě prolezli. Na závěrečné 
diskotéce se s našimi gymnazisty sešly 
asi čtyři stovky studentů ze všech ho-
landských výměnných pobytů.  lp
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Věk: 1–2 roky | Plemeno: x labradora
Čárlí hledá milující domov, ale není vhodný k jiným psům ani dětem. 
Nejlépe by mu bylo u domu na zahradě, protože je výborný hlídač. Svému 
pánovi bude věrný.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz

Čárlí

Pegas pomohl finanční injekcí 
prvňáčkům a  malým keramikům 
na znojemské základní škole Pražská.

„Školní rok jsme přivítali novými 
prostory a pomůckami. Stála za tím 
výpomoc znojemské firmy Pegas Non-
wovens, která odsouhlasila náš projek-
tový záměr a přispěla na naše plánované 
aktivity dvěma sty tisíci korunami,“ řekl 
Pavel Trulík, ředitel zmíněné školy.

Darované finance využila škola 
na nákup keramické pece i hrnčíř-
ského kruhu pro stále více oblíbený 

Pegas dal škole na Pražské
pěknou finanční injekci

kroužek keramiky. „Zakoupili jsme 
také pracovní stoly s odolnými pracov-
ními deskami. Kromě keramiků zde 
mohou tvořit i další děti z výtvarných 
kroužků,“ vysvětlil ředitel Trulík. Část 
peněz byla použita na pořízení nábyt-
ku pro uložení pomůcek pro prvňáčky 
a hračky pro děti školní družiny a také 
za ně škola nakoupila dětem hudební 
nástroje, magnetické folie nebo tře-
ba číselné osy. „Za všechny žáky naší 
školy patří Pegasu velké poděkování,“ 
uvedl ředitel Trulík.  lp

 Dárek od Pegasu vystačil i na nákup deskových her.  Foto: Archiv školy

 Výstava byla oživena květinovým aranžmá, venkovní ukázkou moderní zemědělské 
techniky a prodejem školních pekařských a cukrářských výrobků. Na snímku si výsledný 
efekt prohlíží hosté z rakouského Poysdorfu.  Foto: Archiv školy

Osmý ročník První česko-rakous-
ké zemědělské výstavy představil 
471 vzorků různých druhů ovoce, 
zeleniny, hroznů, výpěstků polní 
výroby a finálních potravinářských 
produktů. 

Výstava v  prostorách Střední 
odborné školy na  Dvořákově ulici 
ve Znojmě byla otevřena za účasti ve-
dení školy, představitelů města Znojma, 
Agrární komory ČR, zástupců partner-
ských škol a významných zemědělských 
podniků okresu Znojmo.

Kromě hlavního vystavovate-
le a organizátora akce – SOŠ Znoj-
mo, Dvořákova – se na  finální po-
době výstavy podílela také rakouská 
partnerská škola Landwirtschaftliche 
Fachschule Poysdorf a celkem163 vy-
stavovatelů z řad žáků a zaměstnanců 
školy, zahrádkářů a drobných pěstitelů 
a dále zemědělských firem, z nichž 
některé vystavovaly vůbec poprvé. 
Zpestřením byla kolekce firmy Bylin-
ky s.r.o. a expozice rodinného podniku 
Rybářství Kolář. 

„Součástí výstavy bývá každoročně 
vyhodnocení nejlepších pěstitelů a vý-
robců zemědělských produktů, a  to 
ve dvou kategoriích – žáci a ostatní vy-

Na Dvořákové ocenili 
nejlepší pěstitele

stavovatelé. Mezi žáky uspěli na 1. mís-
tě s kolekcí zeleniny Jaroslav Baroň 
(1. OA) a se vzorky jablek Michaela 
Janírková (1. NA). Z ostatních vysta-
vovatelů získali prvenství Ing. Bořivoj 
Čada z Božic za kolekci paprik a zelí 
a firma ZNOVÍN Znojmo za kolekci 
hroznů. V kategorii nejlepších produk-
tů vyhrály Bylinky s.r.o. ze Suchohrdel 
u Miroslavi. Speciální cenu získaly 
za  své expozice firmy Zahradnictví 
Loucký, Jaroměřice nad Rokytnou, 
Květinářství Ludmila Jordánová, Ry-
bářství Kolář, oceněna byla i kolekce 
jiřin Antonína Valeny. Cenu ředitele 
školy za kolekci ovoce, zeleniny a kvě-
tin převzali žáci ZŠ TGM Moravské 
Budějovice, kteří každoročně obohatí 
naši výstavu rozmanitou expozicí,“ 
uvedla Blanka Sovišová z pořádající 
školy.

Josef Brouček, ředitel SOŠ Dvo-
řákova, vyjádřil velký dík všem vy-
stavovatelům a organizátorům akce. 
„Naše výstava je významná z hlediska 
vzdělávání žáků, propagace zeměděl-
ství a potravinářství a zároveň je dokla-
dem fungující spolupráce mezi oběma 
partnerskými školami, “ uvedl ve svém 
proslovu.  bš, lp

Znojmo navštívily děti z partner-
ského města Trenta. 

Šestatřicet žáků osmých tříd 
z italské základní školy, která udržuje 
vazby se znojemskou základní školou 
na nám. Republiky, přivítal na rad-
nici místostarosta Jan Grois. Vedle 

Přijely k nám děti z Trenta
prohlídky Znojma se podívaly také 
na hrad Bítov a do Prahy. „Jsme rádi, 
že partnerství funguje i mezi dětmi 
a nejen v rámci akcí jako jsou Dny 
partnerských měst. Pevně věřím, že 
budou na taková setkání vzpomínat 
celý život,“ říká místostarosta.  lp
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Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou při ZŠ a  MŠ Prokopa Diviše 
Znojmo-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
e-mail: bazen@zsprim.cz

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 LISTOPADU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–20.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–15.00

V době plavání veřejnosti (večer) pro-
bíhá na  jedné dráze trénink Plavání 
Znojmo z.s. Prázdniny 26.–27. 10. pla-
vání pro veřejnost (10.00–13.00).

Poděkování
Rád bych poděkoval všem, kteří 

pomáhali mojí mamince paní Danuši 
Válové bojovat se zákeřnou chorobou, 
které 8. 10. 2017 podlehla. Zejména 
pak MUDr. Miroslavu Klobasovi, všem 
zdravotníkům a  lékařům znojemské 
nemocnice, kteří pečovali o mojí ma-
minku do poslední chvíle. Dále pak 
posádce vozu Zdravotnické záchranné 
služby, která maminku 7. 10. ve ve-
černích hodinách převezla z Přímětic 
do nemocnice. Ing. Jaroslav Vála (PI)

 Vítězný snímek Zdeňka Dvořáka nese název Když voda vře.   Foto: Z. Dvořák

 Šmukbazar je charita, na které můžete starou parádu vyměnit 
za novou. Foto: Archiv ZND 

Znojemský fotograf Zdeněk 
Dvořák zaznamenal další úspěch 
na  poli  oceňované fotografie. 
V soutěži Czech Nature Photo 2017 
zvítězil jeho snímek Když voda vře 
v hlavní kategorii České zemědělství  
a venkov.

Soutěže se zúčastnilo 467 foto-
grafů. Nejlepší snímky živé přírody 

Když voda vře, nese fotografovi cenu
domácích autorů vybrala odborná 
porota z 3 140 přihlášených fotogra-
fií. Tématem vítězné Dvořákovy fo-
tografie je výlov kaprů na Zámeckém 
rybníce v Jaroslavicích. „Fotografové, 
co fotí výlov z hráze, mě moc nemají 
rádi, protože s gumáky na nohou jdu 
za snímkem do vody, a i když nerad, 
tak jim lezu do záběru,“ usmívá se 

lehce omluvně úspěšný fotograf, který 
přiznává, že jeho snímek byl z velké 
části i náhoda. „Fotím výlov několik 
let. Udělal jsem těch snímků stovky. 
Snažil jsem se i teď zachytit podobnou 
atmosféru, ale žádný se už nepove-
dl tak, jako ten vítězný. Zkrátka je to 
i o štěstí,“ dodává Zdeněk Dvořák. Fo-
tografií roku pilotního ročníku soutě-

že Czech Nature 
Photo 2017 se 
stal snímek Sta-
nislava Macíka 
V   o č e k áv á n í 
noci, předsta-
vující skupinky 
probouzejících 
se kaloňů dru-
hu Rousettus 
a e g y p t i a c u s . 
Počet přihláše-
ných fotografů 
i   zájem, jaký 
o výstavu Czech 
Nature Photo 
projevovali ná-
vštěvníci, tvoří 
dobr ý základ 
p r o  b u d o u c í 
ročníky. Přihla-
šování pro další 
rok tak pravdě-
p o dobně o d-
startuje už v po-
lovině ledna.  lp

NEJLEPŠÍ MÁZHAUZ
Soutěž O nejlepší mázhauz letoš-

ního vinobraní vyhrál mázhauz Chat-
ka (Masarykovo nám.), získal odměnu 
20 000 korun. Druhým byl mázhauz 
Morava (Horní nám.), ten dostal od-
měnu 15 000 korun. Bronzovou příčku 
a 10 000 korun si vysloužil mázhauz 
Stará pekárna (Velká Mikulášská).  lp

Druhý ročník chari-
tativního Šmuk baza ru 
na dřeň doplněného o tra-
diční řemeslný jarmark 
s  ukázkami práce sklářů 
najdete od  1. do  3. pro-
since ve Wine bar Chatka. 
Nákupem za  symbolické 
ceny pomůžete nemoc-
ným a zároveň si vyberete 
dárek přesně podle svého  
vkusu.

„Milé dámy, provětrej-
te skříně a šuplíky a darujte 
nám bižuterii, šátky a šály, 
které už doma nechcete. My 
vám je za symbolické ceny 
prodáme na  Šmukbazaru 
a celý výtěžek pak věnujeme 
Nadaci pro transplantace kostní dřeně. 
Pomůžeme tak společně těžce nemoc-
ným lidem,“ říká hlavní organizátorka 
akce Iveta Hlobilová. 

Bižuterii čili šmuky (vždy zabalené 
samostatně v uzavřeném sáčku), šátky 
a šály můžete věnovat až do 27.  lis-
topadu. Sběrná místa jsou: prodejna 

Zbavte se šmuků a navštivte Šmukbazar

Naturela (ul. Dukelských bojovníků), 
Kadeřnický Salon IMAGE (Pražská 
ul.), Turistické informační centrum 
na Obrokové ulici nebo ateliér Art-
Fashion v ulici Přemyslovců, kam mů-
žete po předchozí telefonické domluvě 
(tel. 602 395 544) vše přinést přímo 
Ivetě Hlobilové.

„Rádi vás na Šmukbaza-
ru v krásném prostoru Wine 
bar Chatky na Masarykově 
náměstí přivítáme. Nabíd-
neme ke koupi jiné pěkné 
věci, které vás, jak doufá-
me, potěší a taky se ohřejete 
u horkého čaje, dobrého sva-
řáku a i něco na zub bude. 
Zazpívat přijde v pátek ve-
čer písničkář Luděk Min-
ka. A na místě budete moci 
vstoupit také do  registru 
dárců dřeně. Nezapomeňte 
vzít s sebou i děti. Určitě se 
rády podívají na práci sklářů 
z Floriánovy huti nebo si ji 
i vyzkoušejí,“ říká šperkařka 
Iveta Hlobilová.

Šmukbazar v Chatce bude otevřen 
v pátek 1. 12. (15.00–21.00), v sobotu 
2. 12. (10.00–20.00) a v neděli 3. 12. 
(10.00–18.00), kdy na Masarykově ná-
městí bude také zahájen letošní Znojem-
ský advent. Více informací o Šmukbaza-
ru najdete na www.znojemskonadren.cz 
i na facebooku.  lp
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Klub mladých filatelistů letos 
slaví 40 let od svého založení. Mís-
tostarosta Znojma Jan Blaha přijal 
zástupce Klubu mladých filatelistů 
Fero Horniaka. 

Čtyřicetileté výročí dostalo zno-
jemské filatelisty mezi jeden z nej-
déle fungujících klubů v České re-
publice. Klub mladých filatelistů byl 
ve Znojmě založen v září roku 1976 
na  Základní škole sídliště – Praž-
ská ve Znojmě, jako zájmový útvar 
v rámci tehdejší pionýrské organizace. 
Po celou dobu stojí v jeho čele Stani-
slav Dušek, pod jehož vedením sklidil 
Klub ve světě poštovních známek vel-

Filatelisté slaví čtyřicítku
ké úspěchy a vychoval několik stovek 
začínajících filatelistů. Od roku 1994 
nese Klub ve svém názvu jméno vý-
znamného slovenského umělce Fero 
Horniaka. Při příležitosti oslav bude 
na poště Znojmo 1 u listovních pře-
pážek od 6. listopadu používána pří-
ležitostná R-nálepka a cenná nálepka 
APOST, ta ovšem pouze do 14.  lis-
topadu.

Klub mladých filatelistů navíc vydá 
k 40 letům dopisnici a obálku s přítis-
kem. Také připravuje od 10. listopadu 
v Domě umění výstavu šedesáti rytin 
Fero Horniaka. Výstavu otevře verni-
sáží 9. listopadu v 17.00.  lp, zp

PLACENÁ INZERCE

Dýně, německy Kürbis nebo také 
nářečím Bluza, je jednou z typických 
plodin sousedního regionu Retzer 
Land, kterou místní dokáží využít 
na sto způsobů, od nápaditých de-
korací přes kulinářské speciality až 
po skvělý dýňový olej. 

Největší slavnosti dýní, Kürbisfest, 
se konají v pátek 27. října a v sobotu 
28. října ve vinařské obci Unterretzbach 
a v sobotu 28. října v obci Zellerndorf. 
Dýňové slavnosti jsou oslavou úrody 
i povinným termínem pro všechny 
milovníky dobrého jídla a pití. Mottem 
letošního ročníku je snoubení dýní 
s vínem. 

Těšit se můžete na dýňové sochy 
a dekorace, lidové tradice, folklórní 

Dýňové slavnosti Retzer Land
vás přivítají 27. a 28. října

hudbu nebo např. tradiční dýňový 
průvod masek. 

V některém z místních hostin-
ců nebo u stánku můžete vyzkoušet 
typické dýňové receptury: krémo-
vé polévky, vydatné dušené pokrmy 
nebo sladké moučníky s oříškovou 
příchutí, kterou mají na svědomí dý-
ňová semínka. 

Těšit se také můžete na umělec-
ká řemesla a rakouské kapely a do-
provodný program pro děti. Vítáni 
jsou dospělí návštěvníci i celé rodiny. 
Každý si v bohatém programu najde 
něco pěkného. Ze Znojma se do obcí 
Unterretzbach a Zellerndorf dopraví-
te také pohodlně vlakem. Těšíme se 
na vaši návštěvu. PR

 Tip na víkend

Dům Na Věčnosti pořádá 26. října 
koncert vynikajícího romského uměl-
ce Mária Biháriho.

Fenomenální nevidomý akordeo-
nista a pianista vystoupí se svojí kape-
lou Bachtale Apsa (Slzy štěstí) spojující 
balkánskou, maďarskou, španělskou 
a slovenskou muziku. 

Biháriho talentu si jako první 
všimla Zuzana Navarová a objevila 
v něm také výjimečný skladatelský ta-
lent. Na nejslavnějších deskách kapely 
KOA zabírají právě Máriovy sklad-
by zhruba třetinu rozsahu. Po smrti 
Zuzany se začal věnovat sólové drá-
ze a založil romskou kapelu Bachtale 

Fenomenální Bihári a Slzy 
štěstí zahrají Na Věčnosti

Apsa, se kterou vydal dvě desky a ode-
hrál přes dvě stovky koncertů doma 
i  ve  světě. Mário Bihári ztělesňuje 
spojení romského hudebního cítění 
s klasickou, folkovou i moderní elek-
tronickou hudbou, popem a jazzem.  
Zcela ojedinělým zážitkem je jeho só-
lové vystoupení. Pokaždé trochu jiné, 
vždy však strhující. Virtuózní sklad-
by střídají variace na romská témata 
i klidnější polohy autorské tvorby. Je 
také nejmladším členem kapely Plav-
ci, hraje divadlo s Bárou Hrzánovou 
a Janou Bouškovou, hostuje se sloven-
skou kapelou Para, se zpěvačkou Janou 
Kirschner a mnoha dalšími.  lp

 Mário Bihári s kapelou Bachtale Apsa.  Foto: Archiv MB

Den otevřených dveří spoje-
ný s  vánočním jarmarkem pořádá 
29.  listopadu Mateřská, základní 
a praktická škola ve Znojmě. 

V budově na Jezuitském náměstí 1 
najdou příchozí od 8.30 do 15.00 ho-
din prezentaci školy ve výrobcích žáků, 
sladké pohoštění s  vánočním pun-

Jarmark v otevřených dveřích
čem, tvořivé dílny, kde si budou moci 
vyrobit svůj vlastní dárek, i hudeb-
ní vystoupení. V tento den bude též 
možné navštívit nejen výše zmíněnou 
budovu školy na Jezuitském náměstí, 
ale také všechny další – na Horní Čes-
ké 15, na ulici Veselá 8, ul. Mládeže 10 
a Sv. Čecha 15.  lp
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

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

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: 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, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: říjen až květen zavřeno.

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

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: květen až 1. říjen (pouze 
po telefonické domluvě).

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

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00, 
listopad Po–Pá 8.00–18.0, So 
9.00–13.00, Ne zavřeno.

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
Otevřeno: TIC říjen až duben Út–So
9.00–16.00. Jižní příst. 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: říjen až březen zavřeno.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Otevřeno: říjen So, Ne a svátky 
9.00–19.00.

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

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul., 
tel.: 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

27. 10. DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Vtipné severské drama Járy 
Cimrmana o dobytí severního pólu 
Čechem Karlem Němcem. 18.00.

31. 10. THE NAKED TRUTH
(ODHALENÁ PRAVDA)
Úspěšná komedie. Příběh pěti 
žen, které ve vesnickém kulturáku 
nacvičují tanec u tyče. 19.00.

3. 11. KOULE
Divadelní zpracování skandální 
rozhlasové hry, která se stala 
nejstahovanějším pamlskem 
na internetu. V hlavní roli Pavla 
Tomicová. 19.00.

5. 11. ZAČÍNÁME KONČIT
Komedie, která vypráví o vztazích 
mezi muži a ženami, strachu 
ze stárnutí, o (ne)schopnosti být 
spolu. Hrají: B. Hrzánová, R. Holub 
a další. 19.00.

9.–10. 11. PETR A LUCIE
Divadelní adaptace jednoho 
z nejslavnějších protiválečných děl 
20. století v podání herců Divadla 
Radka Brzobohatého. 9. 11. 11.00, 
10. 11. 9.00 a 11.00.

11. 11. TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ 
JABLONĚ
Pohádkový příběh ztvárněný 
veršovaným textem, písněmi a tanci. 
Je určen nejen dětem starším 10 let. 
16.00.

14. 11. STAŘEC A MOŘE
Divadelní adaptace legendární novely 
Ernesta Hemingwaye. 9.00 a 11.00.

15. 11. ČTYŘI DOHODY 
Jaroslav Dušek s myšlenkami starých 
Toltéků. 19.00.

16. 11. PÁTÁ DOHODA
Pokračování Čtyř dohod nás 
zavádí do hlubší roviny našeho 
sebeuvědomování. Vypráví J. Dušek. 
19.00.

18. 11. NOC DIVADEL
Potřetí se Městské divadlo Znojmo 
připojuje k mezinárodnímu projektu 
Noc divadel. Více o programu na str. 9.

21.–23. 11. O KŘIŠŤÁLOVÉM 
SRDCI
Pohádka pro nejmenší. 8.30 a 10.15.

25. 11. TĚŽKÁ BARBORA
Satirická komedie o tom, jak jsou 
lidé k smíchu, když si vzájemně 
komplikují život. 18.00.

27. 11. CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Příběhem dvou přátel, jež spolu 
sdíleli pokoj v ústavu pro duševně 
choré a kteří stojí před velkou výzvou 

začít společný život mimo stěny 
léčebny. Hrají: M. Hofmann, F. Blažek 
a další. 19.00.

28. 11. ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Jednoho dne po dlouhé řece připluje 
košík s malým chlapcem. Příběh 
pro děti. 8.30.

KONCERTY

26. 10. MÁRIO BIHÁRI 
A BACHTALE APSA 
Dům Na Věčnosti – výjimečný 
romský umělec vystoupí s kapelou 
spojující hudbu několika národů. 
20.30. Více na str. 13.

4. 11. TANKRIS (AT)
Dům Na Věčnosti – Tankris se vrací 
a představí nové album Cha Cha Cha 
Cha Chain. 20.30.

8. 11. BRATŘI EBENOVÉ
Městské divadlo – Marek, Kryštof 
a David Ebenové hrají muziku s vlivy 
klasiky, folku, rocku i jazzu a plnou 
neotřelých rýmů. 19.00.

10. 11. STROM STÍNU
Dům Na Věčnosti – alternativní 
hudba těch nejlepších českých 
a moravských tradic. 20.30.

18. 11. KONCERT PRO ADRU: 
DINA HOTOVÁ, GONER A COSI
Dům Na Věčnosti – znojemští 
interpreti zahrají na podporu 
Dobrovolnického centra ADRA 
Znojmo. Na místě bude možné 
finančně přispět na DC ADRA 
Znojmo. Vstup zdarma. 20.30.

23. 11. MICHAL HORÁČEK 
NA CESTĚ 2017 ANEB PETR 
HAPKA ŽIJE!
Městské divadlo – koncertní projekt, 
který mapuje jedinečnou tvorbu 
Michala Horáčka a Petra Hapky. 
Jejich písně zazní z úst F. Segrada, 
L. Nové a O. Rumla. 19.00.

30. 11. HOP TROP 
Městské divadlo – největší hity 
trampská stálice. 19.00. Více na str. 15.

VÝSTAVY

4. 8. – 5. 11. 1916: STOLETÁ 
VZPOMÍNKA NA TŘETÍ ROK 
VELKÉ VÁLKY
Dům umění – pokračování cyklu 
výstav zahájeného v roce 2014. 
Základní reálie roku 1916, exponáty 
vojenské výzbroje i výstroje, zápisky 
vojáků, rodáků ze Znojemska a další.

22. 9. – 1. 12. U NICH I U NÁS / 
DRENT UND HERENT
Minoritský klášter – výstava si klade 
za cíl zmapovat společné historické 
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 NENECHTE SI UJÍTpolitické, hospodářské a kulturní 
vazby mezi sousedními okresy 
Hollabrunn a Znojmo.

20. 10. – 31. 12. S IGRÁČKEM 
DO SVĚTA KNIH
Dům umění – fenomén Igráček 
a ilustrátor Vojtěch Kubašta 
na společné výstavě. 

26. 10. – 25. 11. OSOBNOSTI II
Dům umění – portrétní fotografie 
českých i zahraničních významných 
osobností z řad umělců, vědců, 
politiků, spisovatelů, hudebníků, 
dramatiků, válečných veteránů, 
kteří působili v Česku. Výstava je 
pokračování projektu Osobnosti I.

26. 10. – 26. 11. TADÁÁÁ
Hala nádraží – výstava projektů 
kulturně-společenského centra 
pro Znojmo. Více na str. 8. 

Do 31. 10. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla představuje drobné 
kovářské práce, ale i lékařské nástroje 
či šperkařství se zlatnictvím.

10. 11. – 26. 11. FERO HORNIAK
Dům umění – 40. výročí založení 
Klubu mladých filatelistů ve Znojmě 
a výtvarník Fero Horniak, šedesát 
nejlepších rytin. Více na str. 13.

10. 11. – 8. 12. S PŘÍBĚHEM 
ZNOJEMSKÝM MUZEEM
Minoritský klášter – na třech 
výtvarných dílničkách si děti 
v expozicích muzea vyzkouší udělat 
sádrový odlitek, uplést výrobek z vlny 
či drátěnou dekoraci. Vždy od 16.00. 
Více na str. 15.

KINO SVĚT

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

DALŠÍ AKCE
28. 10. V HARMONII 
S PŘÍRODOU
Zelenářská ulice – prohlídka města 
s degustací přírodních a oranžových 
vín, ochutnávka kávy s baristou. 
Info: www.navajn.cz, 18.00.

29. 10. O ŠEVCI KUBOVI 
Znojemská Beseda – pohádka 
Divadla Mrak. 15.00 a 16.30. 
Předprodej v TIC na Obrokové 
nebo na www.vstupenkyznojmo.cz 
(vstupné 60 Kč). 

31. 10. HALLOWEENSKÁ
STEZKA ODVAHY
Znojemské podzemí – akce pro děti 
od 6 let. 14.00–16.45. 
Více na str. 15.

7. 11. BESEDA S MIROSLAVEM 
TÁBORSKÝM
Vysokoškolský klub Harvart –
vstupenky lze zakoupit od 7.00 
do 15.30 v kanceláři VŠ Harvart 
na Václavském nám. 6. Rezervace 
na e-mailu: nechvatalova@svse.cz.

15. 11. PRAVDA, 
KTEROU NOSÍME V SRDCI
Hotel U Divadla – přednáška Jana 
Paloučka o tom, jak probudit svět 
k lepšímu. 17.30.
 
10. 11. SNOW FILM FEST 2017
Dům Na Věčnosti – od 18.00.

19. 11. PIRÁTSKÁ POHÁDKA 
ANEB CESTA NA OSTROV 
KOKOSOVÝ
Znojemská Beseda – pohádka herců 
Komedianti na káře. 15.00 a 16.30. 
Předprodej v TIC na Obrokové nebo 
na www.vstupenkyznojmo.cz
(vstupné 60 Kč).

29. 11. DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ A ADVENTNÍ 
JARMARK
Mateř., zákl. a prakt. škola, Jezuitské 
nám.1 – prezentace školy. 
8.30–15.00. Více na str. 13.

 VINOBRANÍ VE VRBOVCI
Na vinobraní se chystá i Hospoda u Mastnýho pupka
Vrbovec, Cech vinařů Vrbovec a  Spolek přátel hroznové kozy zvou 
28. října na Vrbovecké vinobraní. Nabízí kvalitní burčák, mladá i  star-
ší vína, občerstvení i hudbu. Začne ve 12.00 hodin u pocty sv. Urbana 
ve Vrbovci, kde se sejdou účastníci k průvodu sklepní uličkou a vyvrcholí 
ve 20.00 hodin zábavou v Hospodě u Mastnýho pupka. Ze Znojma bu-
dou na Vrbovecké vinobraní posíleny autobusové spoje.  lp 

 HALLOWEEN 

Vydejte se na halloweenskou stezku odvahy do podzemí
Znojemské podzemí zve všechny odvážné děti od 6 let, aby navštívily 
31. října Halloweenskou stezku odvahy, která povede chodbami tajem-
ného podzemí města Znojma. Rodičovský doprovod je povolen! Vstou-
pit do chodeb bude možné od 14.00 do 16.45 hodin, kdy bude uvítána 
poslední návštěva halloweenu v podzemí.  lp

 DÍLNIČKY V MUZEU 

V muzeu si vyzkoušíte nejen práci kováře
Jihomoravské muzeum ve Znojmě svolává děti do minoritského klášte-
ra na prohlídku spojenou s výtvarnými dílničkami. Děti se tak seznámí 
se všemi expozicemi více než je obvyklé. Navíc si odnesou vlastnoručně 
vyrobený drobný dárek. Dílničky začínají vždy od 16.00 hodin a do kon-
ce roku 2017 budou tři. První z nich KLEŠTĚ, KLADIVO A DRÁTEK bude 
10.  listopadu – přijďte si vyzkoušet práci kováře a vyrobit si dekoraci 
do  květináče. Druhá dílnička 24. listopadu DETEKTIVEM V  PRAVĚKU 
prozradí, z  jakého materiálu měli oblečení naši pravěcí předci, a vyro-
bíte si něco z ovčí vlny a 8. prosince v dílničce S VRBKOU NA STOPĚ na-
jdete stopy různých zvířat ve sněhu a vyrobíte si jejich sádrový odlitek. 
Na jednotlivé dílničky je nutná rezervace, a to na tel. 720 971 295 nebo  
na edukace@muzeumznojmo.cz.  lp

 KONCERT
Trampská stálice HOP TROP drnkne do strun 
Skupina HOP TROP se chystá 30. listopadu pobavit publikum ve zno-
jemském divadle. Stálice na  scéně trampské hudby úspěšně hraje už 
plných 38 let v původním složení – Ladislav Huberťák Kučera, Jaroslav 
Samson Lenk a  Jaromír Šroub Vondra. Právem se může chlubit řadou 
ocenění v žánru folk a country. Na představení ve Znojmě zazní jejich 
známé hity, jako je Amazonka, Tři kříže, Jonatán, z nichž mnohé už zli-
dověly, a také vodácké písničky, které vznikly spoluprací se známým spi-
sovatelem Zdeňkem Šmídem. Pořad je proložen osobitým vyprávěním 
a videoprojekcí. Vstupně lze zakoupit v TIC na Obrokové ulici již nyní. 
 lp, foto: Archiv skupiny

Do  znojemského divadla zaví-
tá Jaroslav Dušek. Výjimečný herec 
bude ve  dvou představeních Čtyři 
dohody a Pátá dohoda 15. a 16. lis-
topadu hovořit o moudrosti starých 
Tolkéků a zároveň spolu s diváky po-
může těžce nemocným. 

S podporou Jaroslava Duška popu-
tuje výtěžek z obou představení na účet 
Nadace pro transplantace kostní dřeně –  

Zapište se někomu do života 
s Jaroslavem Duškem

na testování krve nových potencionál-
ních dárců kostní dřeně ze Znojemska. 
„Od půl sedmé, tedy před začátkem 
Čtyř dohod, a také po jeho skončení 
se navíc budou moci zájemci přímo 
na místě ve vestibulu divadla zapsat 
do registru dárců dřeně a v budoucnos-
ti tak třeba zachránit někomu život,“ 
prozradila za informační kampaň Zno-
jemsko na dřeň Iveta Hlobilová. lp



remizovali, co asi připadá v úvahu 
podle této posloupnosti teď? Přijďte se 
přesvědčit na stadion. 
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Florbalisté a florbalistky sbírali madaile
Skvělé úspěchy za  sebou mají 

mladí florbalisté a  florbalistky ze 
Znojma. Ze tří prestižních turnajů si 
odvezli šest cenných kovů. 

Největším turnajovým úspěchem 
je zlatá medaile chlapců do  11 let 
z  turnaje Prague Games, který patří 
k druhému největšímu turnaji na světě 
s účastí kolem 5 000 dětí. Z brněn-
ského turnaje Hummel Open Game, 
jenž je druhým největším v  repub-
lice, si florbalistky do 15 let odvezly 
stříbrné medaile, dívky do  13 let 
na stejném turnaji vybojovaly bronz. 
Nejčerstvějším úspěchem jsou tři 
medailová umístění na Sokol Cupu 
v Pardubicích: zlato chlapců do 13 let, 
stříbro chlapců do 11 let a bronz dí-
vek, které startovaly v kategorii klubů  
do 11 let.

„Gratuluji vám k  velkým úspě-
chům, kterých jste na  turnajích do-
sáhli. Ať vás sport i nadále baví a dob-

ré výsledky vás neopouští. Rád bych 
ale poděkoval také vašim trenérům 
a  zejména rodičům, kteří vás tolik 

podporují,“ řekl na setkání s mladými 
sportovci starosta Znojma Vlastimil 
Gabrhel.  zp

 K výborným výsledkům florbalistům pogratulovali starosta Vlastimil Gabrhel a místostarosta Jan Grois (uprostřed).  Foto: zp

Na  sklonku září odstartoval 
nový ročník Znojemského běžecké-
ho poháru, seriálu závodů, které se 
navzdory svému názvu konají také 
na Třebíčsku či Břeclavsku. 

A první z nich se konal právě v Tře-
bíči pod názvem Borovinská 10. Jak už 
název napovídá, na běžce čekala trať 
dlouhá 10 km, se kterou se nejlépe vy-
pořádal Vojtěch Čabala (TJ  Znojmo), 
který ji zvládl za 35:10 min. Na dru-
hém místě skončil domácí Pavel Kra-
tochvíl, třetí byl další Znojmák Josef 
Michalec. Ženám kralovala Hana Fu-

Znojemský běžecký pohár míří do Lukova

číková z Brna. Další díl poháru se ode-
hrál v sobotu 21. října v Moravském 
Krumlově. V době uzávěrky tohoto 
čísla ještě nebyly známy výsledky.

Pohár se nyní posune blíže 
ke Znojmu. V sobotu 4. listopadu je 
na  programu Běh Avanti, který se 
uskuteční v bydlišti Vojtěcha Čabaly, 
v Lukově. Start i cíl bude u Stodoly 
U Čabalů. Okruh měří 4,5 km, ženy 
poběží jeden, muži pak dva. Profil je 
kopcovitý, běží se směrem na Podmolí, 
pak k lesu po cestě vedoucí na Nový 
Hrádek a po bývalé pohraniční stez-
ce se vrací spět do Lukova. Prezence 
účastníků je od 9.15 do 10.15 hod. 
v místě startu. Samotný závod začíná 
v 10.30 hod.

Další program Znojemského běžecké-
ho poháru: 
4. listopadu Běh Avanti (9 km, 4,5 km), 
Lukov, 16. prosince Předvánoční běh 
pod Pálavou (10,1 km, 6,5 km), Perná, 
25. prosince Vánoční běh Elektro-
kov Znojmo, Husovy sady (10,6 km), 
Znojmo, 31. prosince Silvestrovský 
běh (10,1 km, 5 km), Třebíč, 17. břez-
na Velká cena VS Lechovice (7,2 km, 
3,6 km), Borotice, 21. dubna MirRun-
Cup (10,6 km, 5,14  km), Miroslav, 
5. května Běh o pohár starosty, finále 
(7 km, 3,5 km), Znojmo. eks

Televizní kamery si opět oblíbi-
ly znojemský fotbal. Na podzim už 
třetí utkání hráčů 1. SC Znojmo bude 
na programu ČT 4 Sport. 

Prvním bylo pohárové utkání se 
Spartou Praha, ve kterém sice Zno-
jemští podlehli 0:1, ale byli slavnému 
soupeři více než vyrovnaným soupe-
řem. Hosté se sice po efektní staho-
vačce Vatajelua ujali brzy vedení, od té 
chvíle bylo ale Znojmo lepším týmem 
a mohlo litovat neproměněných šancí. 
Ke konci zápasu už Sparťané zoufale 
bránili a natahovali čas, aby byli nako-
nec rádi za hubenou výhru nejtěsněj-
ším poměrem.

„Pohár jsme brali velmi vážně. 
Pro Spartu je nyní vysoce důležitý. 
My jsme vypadli z  evropských po-

hárů a  jak vidíte na příkladu Zlína, 
vede odsud přímá cesta do Evropské 
ligy. My bychom chtěli tento úspěch 
napodobit. Opakuji, že je pro nás 
pohár velmi důležitý a  my se po-
kusíme dojít až do  finále. V  první 
půli se Znojmem jsme hráli to, na co 
jsme se připravovali. Kontrolovali 
jsme hru, měli jsme nějaké šance. Ale 
ve druhé půli se to změnilo. Někteří 
hráči si asi mysleli, že když vedeme 
1:0, už je zápas vyhraný. Ale to ne-
byla pravda. Zápas trvá devadesát 
minut a vedení 1:0 nic neznamená. 
Posledních patnáct minut nám soupeř 
dělal problémy. Měl hodně energie 
a  hrál doma,“ vysekl poklonu do-
mácímu týmu trenér Sparty Andrea  
Stramaccioni. 

D a l š í  t e l e -
vizní zápas viděli 
diváci ve Znojmě 
v neděli 15. října 
n e t r a d i č n ě  u ž 
ve 13 hodin. S am-
biciózními Český-
mi Budějovicemi 
uhrálo 1. SC Znoj-
mo remízu 1:1.

A  nyní bude 
ve  Znojmě te-
levize do  třeti-
ce. A  i  tentokrát 
se bude jednat 
o hodně netradič-
ní termín. Hrát se bude v úterý 31. říj-
na od 18 hod. Jestliže první televizní 
zápas Znojemští prohráli a ve druhém 

Fotbalisté budou hrát proti Vlašimi až v úterý

 Jan Hladík se pokouší přelstít obranu Sparty v  pohárovém 
utkání.  Foto: eks


