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TÉMA KULTURA

 Starosta Znojma Vlastimil Gabrhel. Foto: Archiv ZL

Město Znojmo a Znojemská Be-
seda zvou v sobotu 20. ledna 2018 
na tradiční reprezentační Ples měs-
ta Znojma ve společenském centru 
Dukla.

Večerem bude provázet moderá-
tor Dobrého rána České televize On-

dřej Blaho. Již při vstupu vás tanečně 
naladí cimbálová muzika Denár, po-
kračovat bude hudební kapela Onkels 
a v závěru večera vás rozezpívají Děti 
ráje s hity ze stejnojmenného nejú-
spěšnějšího českého muzikálu posled-
ních let. Originálního předtančení 

se pro tentokrát ujme Lukáš Pavlá-
sek se svou taneční partnerkou ze 
Star Dance Lucií Hunčárovou. Herec 
s neopakovatelnou vizáží a osobitým 
smyslem pro humor vás zároveň bude 
bavit svou Stand up comedy show. 
Pokračování na str. 2.

Ples města a Pavláskův Stand up

Zlatý oříšek má 
5. C z Pražské

Žáci třídy 5. C ze Základní školy 
Pražská ve Znojmě uspěli ve finále 
celostátní soutěže Zlatý oříšek 2017! 
Galavečer finále Zlatý oříšek s oceně-
nými dětmi můžete sledovat na Nový 
rok 1. 1. 2018 na ČT2.

Zlatý oříšek je soutěž s dvacetile-
tou tradicí. Každoročně komise tvoře-
ná odborníky a zástupci ministerstev 
kultury a  školství, médií, sponzorů 
a dalších institucí udělí deset nejvyš-
ších cen dětem do patnácti let, které 
ve svém oboru vytvoří něco mimořád-
ného. Pokračování na str. 11.

Vinobraní 
pod stromeček

Poprvé můžete pod stromeček vě-
novat jako dárek vstupenky na Zno-
jemské historické vinobraní 2018.

Znojemské historické vinobraní 
se bude konat od 14. do 16. září 2018 
a předprodej vstupenek na největší 
svátek vína v Česku začal netradičně 
již 6. prosince! Cena zvýhodněných 
dvoudenních permanentek je 300 Kč 
a zakoupit je můžete v Turistickém 
informačním centru v Obrokové ulici 
ve Znojmě, dále v síti Ticketstream 
na www.ticketstream.cz a v cestov-
ních kancelářích Čedok a Firo-Tour.  
Pokračování na str. 2. 

Na dobrou 
štědrovku

Štědrovka i rybí a čočková polévka 
a další pokrmy budou zdarma podá-
vány na Štědrý den v centru Znojma. 

A to od 8.00 do 11.00 hod. na rohu 
ulic Velká Mikulášská a Zelenářská (před 
hospodou U Šneka). Dobrovolný příspě-
vek bude odevzdán potřebným.  lp

Rok se s rokem sešel. Vánoce jsou 
za dveřmi a za pár dní budeme oslavo-
vat příchod nového roku. Za uplynulý-
mi dvanácti měsíci definitivně zavřeme 
dveře. Budeme vzpomínat na to, co 
jsme zažili, mluvit o tom, co se povedlo 
a co naopak ne. Dovolte proto i mně 
krátké ohlédnutí za letošním rokem.

Rok 2017 přinesl Znojmu hod-
ně pozitivního. Konečně se začalo se 
stavbou další části obchvatu, klíčové 
dopravní stavby vůbec. Během celé-
ho roku jsme mohli pozorovat, jak se 
buduje a  jak na pěti místech rostou 
mostní objekty. Před pár dny dostalo 
Znojmo první vánoční dárek – zpro-
voznila se část obchvatu, a to křižovatka 
u nemocnice. A když se stavbaři na jaře 
na obchvat vrátí a s nimi přijdou i nutná 
dopravní omezení, věřím, že se všich-
ni obrníme trpělivostí a pochopením, 
neboť jinak důležitou tepnu pro naše 
město nepostavíme.

Punc královského historického měs-
ta Znojma podtrhla v tomto roce další 
pozitivní zpráva. Klášter v Louce byl 
prohlášen národní kulturní památkou. 
Před 55 lety se národní kulturní památ-
kou stala rotunda sv. Kateřiny a my se 
teď, jako jedno z mála měst, můžeme 
pochlubit dvěma takto významnými 
památkami!

Novinky se letos dočkal i areál pi-
vovaru, kde jsme otevřeli novou Expo-
zici pivovarnictví, která se stala dalším 
nejen turistickým lákadlem Znojma. 
Vyřešili jsme také otázku venkovního 

Ať je pro vás rok 2018 rokem šťastným

bruslení. Už od začátku prosince mů-
žete zdarma bruslit na zbrusu novém 
umělém kluzišti v centru města.

S novým rokem se také sluší vyty-
čit si nové cíle. K těm zásadním patří 
tlak na státní orgány, aby byl postup-
ně dostaven celý obchvat. Pozornost 
upřeme rovněž na Loucký klášter, kde 
chceme investovat do další opravy oken 
a hlavně bychom chtěli uspět s naším 
přeshraničním projektem Centra ob-
novy společného kulturního dědictví, 

které plánujeme právě v areálu kláštera, 
v budově staré školy. Nemalé finance 
půjdou také do školství, sociálních slu-
žeb, oprav komunikací nebo parkovišť.

Na závěr mi dovolte popřát Vám 
krásné Vánoce v kruhu vaší rodiny 
a přátel. Do nového roku 2018 Vám 
přeji, ať do něj vkročíte pravou nohou 
a ať Vás na každém dalším kroku do-
provází zdraví a štěstí.

Vlastimil Gabrhel
starosta města
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PROVOZ POKLADEN
BĚHEM SVÁTKŮ 
Během svátků bude omezen pro-
voz pokladen městského úřadu. 
Od 27. 12. do konce roku na nich 
nebude možné provést platbu 
kartou, přijímány budou pouze 
do 22. prosince. V pátek 29. prosin-
ce budou pokladny zcela uzavřeny. 

Pokladny na ul. Obroková 12
27. 12. 8.00–12.00, 12.45–17.00
28. 12. 8.00–12.00, 12.45–14.30
29. 12. zavřeno

Pokladny na nám. Armády 8
27. 12. 8.00–12.00, 12.30–17.00
28. 12. 8.00–12.00, 12.30–14.30
29. 12. zavřeno

Pokladny na ul. Pražská 59
27. 12. 8.00–12.00, 12.30–17.00
28. 12. 8.00–12.00, 12.30–14.00
29. 12. zavřeno

VOLBA PREZIDENTA 
DO PŘENOSNÉ SCHRÁNKY
Volba prezidenta ČR proběhne 
12. a 13. ledna. V  těchto dnech 
volič, který nebude moci ze zá-
važných zdravotních důvodů hla-
sovat ve volební místnosti, může 
požádat Městský úřad Znojmo 
na tel.: 515 216 524, 515 216 391 
okrskovou volební komisi o  to, 
aby mohl hlasovat do přenosné 
volební schránky. Takové hlasová-
ní je možné pouze v případě, že se 
volič nachází v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
komise zřízena. Komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou 
a hlasovacími lístky.

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků od sběr-
ných míst bude ve Znojmě 8., 15., 
22. a 29. ledna a 5. a 12. února. 
Prosíme občany, aby svůj vánoční 
stromek na určené místo donesli 
a dbali tak na čistotu kolem svého 
bydliště. Další možností je stro-
mek odevzdat na sběrném dvoře 
na Dobšické ulici a v Příměticích. 
Tato služba je ale nadstandardem, 
který nelze nárokovat a není sou-
částí poplatku za odpad.

ŠMUKBAZAR V CHATCE 
VYDĚLAL 62 000 KORUN
Druhý charitativní vánoční Šmuk- 
bazar v Chatce vydělal díky dob-
rým lidem 62 214 korun. Z toho 
16 500 korun byl štědrý příspěvek 
z  prodeje punče Rotary klubu 
Znojmo. Celá částka byla odeslána 
na účet Nadace pro transplantace 
kostní dřeně. Znojemsko na dřeň 
už chystá další podporu – veliko-
noční Kabelkománii. 

Pokračování ze str. 1
Taneční sál poté rozzáří úchvatná 

světlená UV show Cesta kolem světa 
v podání taneční skupiny Ilusias. Ne-
bude chybět ani populární fotokoutek 
nebo soutěž o hodnotné ceny. A protože 
nejkrásnějším dárkem je vždy zážitek, 
nabízíme vám vstupenky na Ples města 
Znojma jako tip na vánoční dárek. Za-
koupit je můžete v Turistickém infor-
mačním centru na Obrokové ulici nebo  
na www.vstupenkyznojmo.cz. V ceně 
vstupenky za  350 korun je zahrnut 
vstup a welcome drink.  lp

Ples města...

Veřejnosti se příští rok otevře dal-
ší atraktivní zákoutí Znojma – dvě 
věže v areálu Kapucínské zahrady.  

Na úpravách válcové a hranolové 
věže, jejich zpřístupnění i na terénních 
úpravách pracovalo město od pod-
zimu. Do areálu investovalo více než 
3 300 000 korun.

Obě věže tvoří součást historic-
kého středověkého opevnění města 
Znojma a navazují na ně městské hrad-
by. Jsou konstrukčně v dobrém stavu, 
a tak nebylo potřeba zasahovat do je-
jich statiky. Válcovou věž v jižním rohu 
zahrady tvoří jediná místnost, z níž 
vede strmé dřevěné schodiště na stře-
chu, kde je nová vyhlídka. S  tímto 
souvisela také rekonstrukce podlahy. 
Mimo jiné bylo ve věži spraveno vy-

spárováním zdivo a další prvky, které 
byly již ve špatném stavu.

Objekt hranolové věže se nachází 
v západním rohu Kapucínské zahrady. 
Věž je přístupná z přilehlé severozápad-
ní hradební zdi a oproti válcové jedno-
podlažní má jedno podzemní podlaží 
a dvě nadzemní, přičemž každé z nich 
tvoří dispozičně vždy jedna místnost. 
Vzhledem k tomu, že do věže zatékalo, 
byly zde porušeny omítky. Proto se 
v narušených místech odstranily, zdi 
a stropy byly důkladně očištěny a zední-
ci provedli sanační práce. Úpravy se do-
tkly i venkovních, okenních a dveřních 
otvorů. Odborně byly ošetřeny dřevěné 
konstrukce jako stropy a schodiště.

Pro zpřístupnění věží bude zřízena 
také síť zpevněných ploch a komuni-

kací, které předmětné objekty napojí 
na již existující síť stezek a také na dru-
hý vstup do Kapucínské zahrady z uli-
ce Pasteurova. Aby bylo umožněno při 
výjimečných příležitostech využívání 
prostoru i v nočních hodinách, řeší 
samostatný projekt i elektrifikaci za-
hrady a předmětných věží.

„Zpřístupnění obou věží plánuje-
me pro příští turistickou sezónu. Spo-
lečně se Střelniční věží v hradebním 
příkopu, kterou jsme opravili před 
třemi lety, se nabízí vytvořit určitý pro-
hlídkový okruh po hradebním opev-
nění Znojma. Budeme zase o  jednu 
významnou a jedinečnou turistickou 
atrakci bohatší, a za to jsem velmi rád,“ 
přibližuje plány starosta Znojma Vlas-
timil Gabrhel.  zp

Věže v Kapucínské zahradě 
nabídnou nový pohled na město

Pokračování ze str. 1.
„Poprvé začínáme prodávat vstu-

penky s  takovým předstihem, neboť 
jsme chtěli vyjít vstříc těm, kteří chtějí 
darovat pod stromeček zážitek v podo-
bě návštěvy Znojemského historického 
vinobraní. Permanentky zakoupené 
v předprodeji jsou navíc cenově zvý-
hodněné, což je určitě plus,“ vysvětluje 
záměr místostarosta Znojma Jan Grois.

36. ročník Znojemského historického 
vinobraní se bude odehrávat na 13 pro-
gramových scénách a  jeho vrcholem 

Vinobraní pod stromeček
bude velkolepý historický průvod krále 
Jana Lucemburského s družinou čítající 
na 500 dobových postav. Z hudebních 
vystoupení se můžete těšit na hvězdná 
jména, jakými jsou Klára Vytisková, Ben 
Cristovao nebo kapely Buty či Harlej. 

„V pátek a v sobotu se platí vstupné. 
Neděle, která je zaměřena na řemesl-
ná tržiště s doprovodným historickým 
programem, je zdarma,“ dodává ředitel 
Znojemské Besedy František Koudela. 
Více informací o předprodeji najdete 
na www.znojemskevinobrani.cz.  lp

 Originální výloha provozovny Látky zís-
kala 1. místo.  Foto: pm

Soutěž města Vánoční Znojmo zná 
výherce.

Nejkrásnější vánoční výzdoba je 
podle poroty na ulici 17. listopadu. 
Za výzdobu před domem ji získala ro-
dina Vylíčilová spolu s Frankovými. 
Druhé místo za výzdobu celého domu 
má Sylva Herichová z Hradiště a třetí 
místo za nápaditost patří Marii Pavel-
kové z Velké Františkánské. Oceněni 
byli také Trnkovi z Přímětic, kteří jako 
jedni z mála ozdobili svá okna v panelo-
vém domu. Nejkrásnější vánoční výlohu 
v městské památkové rezervaci má pro-
vozovna Látky na Obrokové ulici, druhé 
místo získal Fotop – Kováč na Horní 
české a třetí prodejna Klenoty Mareš 
na Obrokové ulici. Nejkrásnější strome-
ček na Obrokové ulici patří ZŠ P. Diviše 
v Příměticích a MŠ nám. Republiky. 
Zvláštní cenu si zasloužily děti z MŠ 
Holandská. Za odměnu se mohou těšit 

Vánoční soutěž má vítěze

na vyjížďku turistickým vláčkem. Další 
tradiční soutěží, kterou město vyhlásí, je 
Velikonoční Znojmo.  pm

Další novinka
v pivovaru

V příštích letech by areál pivovaru 
mohla oživit další expozice. Naproti 
letos otevřené Expozici pivovarnictví 
může vzniknout Muzeum gastrono-
mie. Záměr již schválili zastupitelé.

Muzeum gastronomie působilo 
v Praze. Stávající prostory museli maji-
telé muzea opustit, a tak oslovili vedení 
města Znojma a nabídli mu přenesení 
celé expozice s veškerým know how 
do Znojma. Vlastníci muzea si vše cení 
na milion korun. Město si nicméně 
nechá zpracovat znalecký posudek 
a následně rozhodnutí o odkupu opět 
předloží zastupitelstvu města. Expo-
zice by byla doplněna o historii gast-
ronomie na Znojemsku. Podrobnosti 
ohledně vzniku Muzea gastronomie 
ve Znojmě přineseme v lednovém vy-
dání LISTŮ.  lp
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NOVÝ VEDOUCÍ
SOCIÁLNÍHO ODBORU
Stanislav Maar je od 15. 11. 2017 
novým vedoucím sociálního od-
boru Městského úřadu ve Znojmě. 
Ve funkci vystřídal Šárku Gamba-
sovou. Osmatřicetiletý muž vystu-
doval obor sociální pedagogika 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. 
V sociální oblasti se pohybuje de-
set let. Pracoval v sociální službě 
Nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež a v posledních čtyřech 
letech na oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí (MÚ Znojmo). Pokra-
čovat bude v nastavených prio-
ritách odboru, v rodinné politice 
i v komunitním plánování sociál-
ních služeb se zaměřením na po-
třebnost občanů města Znojma.

DOBRÝ ROK VINAŘŮ
I VINOBUSU
Dobrý rok mají za sebou vinaři 
ze spolku VOC Znojmo. Dařilo se 
Vinobus, Informačnímu centru 
ve Vlkově věži a vinařským akcím. 
Podzim vždy znamená ohlédnutí 
se za předešlými měsíci. Letošní 
sezónu lze hodnotit jako úspěšnou, 
stále je ovšem co zlepšovat, aby byl 
Vinobus stále více vyhledávanou 
turistickou atrakcí regionu.

HRADEBNÍ ZEĎ 
POD ROTUNDOU OPRAVENA
Přibližně dva týdny probíhala sana-
ce části hradební zdi pod vyhlídkou 
u rotundy sv. Kateřiny. Problémy 
nastaly koncem roku 2016. Správa 
nemovitostí města Znojma zde 
v první fázi zajistila zeď tak, aby 
nehrozil další sesuv kamení. Poté 
přišla na řadu sanace zdi. Část hra-
dební zdi je nyní již opravena. Prá-
ce, které probíhaly pod dohledem 
odboru památkové péče, pokryla 
částka přibližně 270 000 korun.

MĚSTO NABÍDLO 
K PRODEJI FARU 
Město nabídlo k prodeji faru u are-
álu bývalé staré nemocnice na Ví-
deňské třídě, a  to za minimální 
nabídkovou cenu stanovenou zna-
leckým posudkem 404 000 korun. 
Dvoupodlažní nepodsklepená 
budova je v  relativně vyhovují-
cím stavu. V případě přistoupení 
ke statické sanaci bude možné 
objekt považovat i do budoucna 
za dostatečně staticky spolehlivý 
a provozně bezpečný. Vzhledem 
ke skutečnosti, že byla budova fary 
u kostela sv. Alžběty v roce 2004 
prohlášena za kulturní památku, 
musí kupující využití či budou-
cí stavební záměr konzultovat  
s památkáři.

STALO SE

Prioritou v rozpočtu města Znoj-
ma na rok 2018 jsou investice, škol-
ství, sociální služby a příměstské čás-
ti. Zastupitelé schválili, že v příštím 
roce bude město hospodařit s příjmy 
769  milionů a  výdaji 883 milionů. 
Rozdíl mezi nimi bude kryt přebytky 
rozpočtu z let 2016 a 2017.

Oproti roku 2017 dochází ke zvý-
šení investičních výdajů o 51 milionů, 
celkem město proinvestuje 143 milio-
nů. Mezi hlavní investice můžeme po-
čítat rekonstrukci budovy staré školy 
v areálu Louckého kláštera, kterou 
chce město v následujících třech letech 
opravit pomocí evropských dotací. 
Na předfinancování je proto pro rok 
2018 uvolněna částka 10 milionů ko-
run. Zda bude projekt úspěšný, bude 
jasné v polovině příštího roku. Vznik-
nout by zde mělo Centrum obnovy 
společného kulturního dědictví se sá-
lem s kapacitou cca 200 lidí. Počítá se 
také téměř s 5 miliony korun na další 
výměnu oken v národní kulturní pa-
mátce klášteře v Louce. 

Přibydou opravené komunikace
Přes 20 milionů poputuje do re-

konstrukce komunikací ve městě. Po-
čítá se s opravami ulic Bala a Na Vy-
hlídce (8,5 milionů), ulice Otakara 
Březiny (3,5 milionů) a ulice Pražská 
v části vedoucí ke stanici záchranky 
a budoucí stanice hasičů (4,6 milio-
nů). Asi 3,8 milionů korun by měla 

Rozpočet 2018: Prioritu dostaly investice, 
školství, sociální služby a příměstské části

stát oprava mostu přes řeku Dyji 
u přehrady. 

Devět milionů korun se z  letoš-
ního roku přesouvá na  rok příští 
u budování inženýrských sítí v areálu 
pivovaru, neboť se plánované práce 
zdrželi z důvodu práce archeologů. 
V plánu je první etapa revitalizace 
Jubilejního parku za 5 milionů korun, 
dalšího 1,3 milionu na jeho zvelebení 
bude mít v  rozpočtu Městská zeleň 
Znojmo. V rozpočtu je zahrnuta část-
ka na další splátku nákupu sportovní 
haly na Dvořákově ulici.

Parkoviště i nové silnice 
v příměstských částech

Počítáno je s dokončením parkovi-
ště na ulici Příční za 3 miliony korun 
a  s odkupem pozemku od Českých 
drah u nádraží, kde by mělo vzniknout 
nové záchytné parkoviště (zde se alo-
kuje částka 3 miliony).

Zkrátka nepřijdou ani příměst-
ské části. Na spolufinancování oprav 
průtahu v Příměticích přispěje město 
7 miliony (komunikace je ve vlast-
nictví Jihomoravského kraje a opravu 
provede Správa a údržba silnic JmK). 
Se stejným principem spolufinancová-
ní se počítá i v případě opravy průtahu 
Oblekovic, na ten si město vyhradilo 
částku 10 milionů korun. V Obleko-
vicích se navíc budou rekonstruovat 
silnice a veřejné osvětlení s celkovým 
nákladem 10,8 milionů korun.

Navýšení financování škol
a sociálních služeb

Pro školství je schválena rekordní 
částka 118 milionů korun. Oproti roku 
2017 se jedná o navýšení o 52 milionů. 
Nejvýznamnější položkou je předfinan-
cování žádostí do IROP, kterou podává 
ZŠ náměstí Republiky. Jedná se o inves-
tici ve výši 40 milionů korun do rekon-
strukce vybraných odborných učeben 
a do vybudování nových tříd formou 
nástavby v budově školy. V této kapitole 
zůstává také podpora sportu ve městě. 
Oproti minulému roku se zvýší o téměř 
20 milionů korun výdaje na sociální 
služby. Dochází také k navýšení provoz-
ních výdajů u příspěvkových organizací 
města, a to v důsledku navyšování pla-
tů zaměstnanců z titulu nařízení vlády. 
Na kulturu, kterou připravuje z velké 
části příspěvková organizace města Zno-
jemská Beseda, jde 43 milionů korun.

Město Znojmo dále pokračuje 
v trendu zdravého hospodaření a daří 
se mu snižovat závazky plynoucí z hos-
podaření předchozích vedení. V roce 
2018 je plánována na úhradu dluhů 
částka 34 milionů korun. O tom, že 
město hospodaří dobře, svědčí i sku-
tečnost, že po období, kdy bylo nuce-
no privatizovat část bytového fondu, 
začíná nakupovat majetek; příkladem 
budiž zmíněný nákup sportovní haly 
na Dvořákově ulici či nákup pozemků 
pro záchytné parkoviště u nádraží.  zp

Umělé kluziště na Horním náměs-
tí se už od otevření 3. prosince těší 
velkému zájmu bruslařů. Patronem 
novinky Znojemského adventu se 
stal olympionik Jan Matoušek.

„Jsem hrdý na to, že patronem klu-
ziště je Znojmák Jan Matoušek, skvělý 
sportovec a člověk, který bude příští 
rok reprezentovat nejen Českou re-
publiku, ale i Znojmo ve sledge hokeji 
na paralympiádě v Pchjongčchangu,“ 
říká místostarosta Jan Grois.

Dvaatřicetiletý Jan Matoušek 
je odchovancem hokejových Orlů. 
V osmnácti letech měl však autone-
hodu, která ho upoutala na vozíček. 
Popral se s osudem a znovu sportuje. 
Plave, boxuje, ale hlavně se věnuje 
milovanému hokeji. „K hokeji jsem 
se vrátil v roce 2006 a jsem u něj do-
dnes. Díky němu jsem zažil spoustu 
radosti, viděl jsem kus světa a hlavně 
zůstal aktivní i po úraze. Pro mě je ho-
kej přirozenou součástí života,“ říká 

Patronem novinky se stal olympionik Matoušek
skromně sledge hokejový brankář Jan 
Matoušek.

Za  sebou má přitom mnoho 
úspěchů. Několikrát vyhrál sledge ho-

kejovou ligu se Zlínem, účastnil se 
několika mistrovství Evropy i  světa 
a zavítal i na paralympiádu do kanad-
ského Vancouveru. Atmosféru para-
lympijských her si zopakuje příští rok. 
„Se spoluhráči jsme se teď na turnaji 
ve Švédsku kvalifikovali na paralympi-
ádu v jihokorejském Pchjongčchangu, 
která bude v březnu,“ neskrývá nadše-
ní sportovec.

„Věřím, že jsme zvolili dobrého pa-
trona našeho kluziště. Honza je skvě-
lý sportovec, skromný kluk s velkým 
srdcem a taky určitě vzor pro všech-
ny mladé lidi s handicapem,“ dodává 
Grois. Jeho slova potvrzuje i Matouš-
kova aktivní účast na charitativních 
akcích pod hlavičkou slovenského Pa-
rasportu 24.  zp

Kluziště je otevřené 
denně od 10.00 do 20.00 hodin. 

Vstup je zdarma. 
 Jan Matoušek.  Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 25. ledna 2018, uzávěr-
ka je 15. ledna.

POKLADNY UZAVŘENY
Česká správa sociálního zabezpe-
čení informuje, že ve středu 27. 12. 
budou pokladny OSSZ ve Znojmě 
zcela uzavřeny. Klienti, kteří budou 
chtít v uvedený den zaplatit po-
jistné, mohou využít k zaplacení 
pojistného bankovní převod nebo 
poštovní poukázku na přepážce 
České pošty. Od středy 3. 1. 2018 
budou pokladny otevřeny v běž-
ném režimu.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice  (ul.  MUDr. 
J.  Janského, tel.: 515  215  563) 
Po–Pá 17.00–22.00, So, Ne, svátky 
8.00–20.00. V náhlých případech 
poskytuje léčebnou péči nepře-
tržitě Zdravotnická záchranná 
služba – telefon 155, 112.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída,  tel . : 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30.
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . : 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00.
Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel. : 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00.
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.: 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00.
24. 12. Lékárna U Nádraží, (tel.: 
515 294 740): 12.00–16.00.
25. 12. U Svatého Ducha, (tel.: 
515 224 175): 8.00–16.00.
26. 12. U  Svaté Anežky, (tel.: 
515 224 562): 8.00–16.00.
1. 1. 2018 Nová nemocnice, (tel.: 
515 223 216): 8.00–16.00.

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.

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

Možnost seznámit se s aktuálním 
děním kolem Dolnorakouské zemské 
výstavy 2021 a  kolem společného 
pořadatelství měst Znojma a Retzu 
měla veřejnost 28. listopadu v budo-
vě Staré radnice v Retzu. 

O pořádání Dolnorakouské zemské 
výstavy rozhodne jaro 2018

Sešli se tu zástupci obou měst, aby 
prezentovali některé konkrétní návr-
hy konceptu výstavy. Místostarosta 
Znojma Ludvík Hekrle představil mož-
né výstavní prostory na území města 
Znojma. 

„Již dříve jsme 
v souvislosti s Dolno-
rakouskou zemskou 
výstavou mluvili 
o velkém potenciálu, 
který nabízí areál pi-
vovaru. Spolu s blíz-
kou rotundou tvoří 
to pravé centrum 
města a je pro turisty 
atraktivní,“ připo-
mněl Hekrle a  jako 
další možnost zmí-
nil areál Louckého 
kláštera, a to v sou-
vislosti s plánovanou 
rekonstrukcí budovy 

Staré školy. „Pokud Znojmo získá do-
taci na její opravu, bude škola do tří let 
opravena. Do doby pořádání výstavy 
bychom měli tedy další reprezentativní 
prostory,“ konstatoval. Plány Centra pro 
obnovu společného kulturního dědic-
tví zahrnují mimo jiného vznik velké-
ho sálu pro účely výstav, workshopů či 
koncertů a vybudování informačního 
centra. V Retzu zůstává plán opravit 
budovu bývalé sýpky a  vybudování 
víceúčelové haly, jako dvou hlavních  
výstavišť. 

Hosté se navíc dozvěděli, v jakých 
tematických okruzích by se výstava 
nesla – jmenovány tak byly kultura 
a setkávání, vzdělávání a gastronomie 
a turismus. Při prezentaci se zdůraznila 
také dosavadní cesta Znojma a Retzu 
za získáním pořadatelství výstavy. Zda 
se Znojmo a Retz stanou pořadateli 
Dolnorakouské zemské výstavy 2021, 
bude jasné na jaře příštího roku.  pm

 Setkání v Retzu se zúčastnil místostarosta Znojma Ludvík He-
krle a mluvčí města Zuzana Pastrňáková.  Foto: Archiv ZL

Pod záštitou projektu Zdravého 
města se Znojmo už čtvrtým rokem 
aktivně zapojuje do osvětových kam-
paní, jejichž hlavním cílem je podpo-
ra zdraví a kvality života obyvatel.

Znojmáci si mohli letos vybrat 
ze čtyř takových a vyjádřit svůj ná-
zor v rámci veřejných projednávání 
či Fóra Zdravého města. A podobně 
to bude i v roce novém. Už 30. ledna 
budou mít znojemští občané mož-
nost vyjádřit svůj názor na veřejném 
projednání na  téma památkové ob-
novy Jubilejního parku. Na  jaře se 
mohou těšit na  sportovní novinky 

Čtvrtý rok máme Zdravé město
i oblíbené trenéry v rámci Dnů zdraví  
(12.–23. březen). Děti spolu oslaví Den 
země (20. duben) a v červnu je čekají 
Dny bez úrazu – kampaň, do které se 
město Znojmo zapojí poprvé a doplní 
tak již fungující akci, kterou každoroč-
ně pořádá Střední zdravotnická škola 
ve Znojmě.

Tradiční Fórum Zdravého města 
Znojma bude 5. dubna. Každý na něm 
může říci, co ho ve Znojmě trápí nebo 
zajímá a ovlivnit tak priority při stra-
tegickém plánování města.

Toto vše by nebylo možné bez 
partnerů, kterých každý rok přibývá. 
Zaslouží si velký dík a těšíme se na spo-
lupráci i v dalším roce! Více informací 
o Zdravém městě Znojmě či Rodině 
Okurkově se dozvíte na  webových 

stránkách www.znojmo-zdravemesto.cz  
a na www.rodinaokurkova.cz nebo lze 
kontaktovat novou koordinátorku Zdra-
vého města Znojma a Místní Agendy 21 
Soňu Bystřickou (tel.: 515  216  339,  
sona.bystricka@muznojmo.cz).  pm

Znojmo vstoupilo do  asociace 
Národní sítě Zdravých měst ČR 
na podzim roku 2013 a zahájilo tak 
projekt Zdravé město Znojmo. Jeho 
hlavním cílem je podpora zdraví 
a kvality života obyvatel, a to pro-
střednictvím zavádění zásad udr-
žitelného rozvoje na místní úrovni, 
prostřednictvím strategického 
plánování a především prostřed-
nictvím spolupráce s veřejností.

Do 16. ledna 2018 
se mohou Oblekovičtí obracet 

s případnými připomínkami 
na předsedkyni komise 

Bohumilu Beranovou na adrese
bohumilaberanova@seznam.cz

Od září do začátku prosince moh-
li Oblekovičtí zasílat návrhy na po-
jmenování svých ulic. Zapojilo se 
41 respondentů, kteří navrhli přes 
120 názvů pro 24 ulic. 

Nejdéle se diskutovalo, zda páteřní 
ulici, která prochází celými Oblekovi-
cemi, rozdělit a pojmenovat podle his-
torických katastrů, či jedním názvem. 
Rozhodla mimo jiné praktická stránka, 
neboť v dnešní době je již problema-
tické určit správnou hranici těchto 

Oblekovičtí navrhli názvy svých ulic
částí. Jednotný název tak bude Oble-
kovická. Další navržené názvy jsou: 
U Řeky, Nová Oblekovická, Barevná, 
Jadranská, Květnovská, U Výzkum-
ky, Společná, U Traktorky, Šeříková, 
Jaroslavická, K Závlaze, Okurková, 
Oblekovická, Bohumilický mlýn, Bo-
humilická, Za Mostem, Středová, Pod 
Sklepy, U Pramene, Nesachlebská, Pod 
Šibeníkem, Šípková.

Vyhodnocení návrhů mají nyní 
v rukou členové příměstské komise pro 

Oblekovice (zveřejněno na webu měs-
ta Znojma v sekci Praktické odkazy). 
Schválení finálních návrhů pojmenová-
ní ulic je plánováno na rok 2018. pm



5ZNOJEMSKÉ LISTY 21. PROSINCE 2017 Městský úřad informuje



6 ZNOJEMSKÉ LISTY 21. PROSINCE 2017Městský úřad informuje

Jedním z významných bodů zastu-
pitelstva města bylo projednání odku-
pu sportovní haly na Dvořákově ulici 
za cenu 37 500 000 Kč z majetku pana 
Vlasáka do majetku města. 

Prodávající nechal vypracovat zna-
lecký posudek, podle kterého má ne-
movitost hodnotu zhruba 48 milionů. 
Po dalším jednání byla cena snížena 
na výše uvedenou kupní cenu. Je po-
někud zvláštní, že si kupec, tedy město, 
nenechal vypracovat oponentní znalecký 
posudek či neposoudil tržní cenu na zá-
kladě srovnání s obdobnými transakce-
mi v republice. Vedení města z nějakého 

Opozice: Nákup sportovní haly na Dvořákově ulici byl ukvapený
NÁZOR ZASTUPITELE

REAKCE NA NÁZOR ZASTUPITELE

důvodu spěchalo a patřičně nezvážilo 
další aspekty. Nikdo nezpochybňuje po-
třebu krytého sportoviště pro sportumi-
lovné občany. Je však také potřeba klást 
na misku potřeb i jiné investice. Vklady 
do sportovišť se nepochybně staly vel-
kou prioritou současné kolice. Peníze 
na sport jsou tak v celkovém rozpočtu 
města výraznou položkou a zcela logicky 
se tím snižují investice do oprav a vyba-
venosti města. O tom svědčí stav chod-
níků a místních komunikací, které jsou 
v zoufalém stavu (Lidická, Horní Česká, 
Kollárova, Vančurova, každý občan si 
jistě dosadí svoji ulici). Nemluvě ani 

Opoziční zastupitel hnutí Pro 
Znojmo pan Karel Fiala ve  svém 
článku ostře kritizuje nákup spor-
tovní haly (bývalá Ronja) na Dvo-
řákově ulici, a přitom si vůbec ne-
láme hlavu s  fakty. Bohužel. A ani 
nenabízí žádné alternativní řešení 
problému, kdy nám občané na ve-
řejných fórech opakovaně říkají, 
že je ve městě nedostatek krytých 
sportovišť. Rád bych tedy vše uvedl 
na pravou míru.

Znalecký posudek zpracovával 
znalec, který pro město Znojmo dělá 
asi 90 % všech znaleckých posudků. 
Znalec při vypracování znaleckého 
posudku musí postupovat přesně 
podle zákona, takže určuje cenu ne-
movitosti v  místě a  čase obvyklou 
s  ohledem na  všechny okolnosti. 
Znalec zohlednil například i  fakt, že 
hala stojí na pozemcích města.  Jak 
pan Fiala sám píše, cenu stanovenou 
znaleckým posudkem (tato cena byla 
48 milionů korun) se nám podařilo 
v jednáních s panem Vlasákem snížit 
o více než 10 milionů korun!!! Nemo-
vitost jsme koupili za 37,5 milionů, 
a  to včetně kompletního vnitřního 
vybavení, na které se znalecký posu-
dek nevztahoval. 

Vyjednali jsme také to, že platbu 
rozložíme do  tří let (bez navýšení), 
aby nákup haly rozpočet města moc 
nezatížil. Protože moc dobře víme, 
že peníze jsou potřeba i  jinde. Proto 
v návrhu rozpočtu na rok 2018 opět 
počítáme s  investicemi do komuni-
kací, nové parkoviště by mělo vznik-
nout na Pražské (na místě bývalého 
areálu Městské zeleně), a pokud pan 

Místostarosta Grois: Rád bych
vše uvedl na pravou míru

Fiala na minulém zastupitelstvu po-
slouchal, tak ví, že odkup pozemků 
u nádraží od Českých drah a vybudo-
vání odstaveného parkoviště na tom-
to místě tzv. visí na straně Českých 
drah – čekáme, až vše projde jejich 
schvalovacím procesem (ten bohužel 
urychlit neumíme).

Nejvíc mě mrzí podpásová a cy-
nická argumentace týkající se sociál-
ních služeb. Copak nesedíme ve stej-
ném zastupitelstvu, že si pan Fiala 
nevšiml, že za poslední dva roky jde 
na sociální služby o desítky milionů 
víc a město přispívá dotací i na mo-
bilní hospic???

Pokud ještě zabrousíme do stra-
tegického programu města, o kterém 
tvrdí, že jej Znojmo nemá, tak bych 
mu rád připomněl, že Strategický plán 
rozvoje města Znojma 2016–2022, 
kterým se řídíme, zastupitelstvo 
schválilo v  roce 2015! A  mohu ho 
uklidnit i  tím, že k žádnému úbytku 
obyvatel nedochází. Nejnovější demo-
grafi cká studie ukazuje, že pokud se 
někdo stěhuje ze Znojma, tak zakotví 
v některé z okolních vesnic, protože 
prostě hledá klidné místo pro svůj 
domeček.

Ale jaké řešení problémů města 
navrhuje pan Fiala? Na prosincovém 
zasedání finančního výboru navr-
hl zvýšení vstupného na znojemská 
sportoviště o 300 % a zrušení MHD. 
Prostě udělat město jen pro bohaté. 
A to já nikdy nepřipustím. Věřím, že 
nákup haly bylo správným rozhodnu-
tím a že bude co nejlépe sloužit Vám, 
našim občanům. Jan Grois

 místostarosta Znojma

o vybudování tolik potřebných nových 
parkovacích míst v centru města či od-
stavného parkoviště u nádraží (v každém 
normálním fungujícím městě by tu měl 
občan mít možnost ponechat své auto 
na celý den či více a dále pokračovat ve-
řejnou dopravou). Nepochybně bychom 
mohli vyjmenovat celou řadu toho, co 
městu Znojmu chybí. Například hospic 
pro staré a nemocné občany. O tomto 
potřebném zařízení se mluví léta, ale kde 
nic tu nic. Klienti takového institutu ale 
asi nejsou perspektivními voliči. Samo-
statnou kapitolou je vlastní strategický 
rozvojový program pro město, které-

mu každým rokem ubývají obyvatelé. 
Na rozdíl od jiných historických měst, 
jejichž radnice podle dobře promyšle-
né koncepce již dlouhé roky podporují 
podnikatele v průmyslu, obchodu či 
turismu, ve Znojmě tato potřebná vize 
naprosto chybí. Proto zde máme trvale 
vyšší nezaměstnanost a nižší mzdy. Přes-
to nepozbývám naděje, že se Znojmo 
znovu stane významným centrem a na-
vrátí se jeho význam. Chce to jen jedno 
– mít cíl. A dobrá sportovní vybavenost 
je jen jednou z mnoha podmínek dobré 
životní úrovně.

 Karel Fiala (PRO ZNOJMO)

INTERNET

125Kč/měs.
VČ. DPH

PODZIMNÍ AKCE
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

www.iwebs.cz

515 555 155

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, 267 289 176

PLACENÁ INZERCE
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PRÁCE V ČESKU
Tamura – Europe – Limited, o. s., 
přední světový výrobce 
transformátorů a elektronických 
součástí 

hledá na pozice

PLÁNOVAČ VÝROBY,

ADMINISTRÁTOR LOGISTIKY 
A ZÁKAZNICKÉHO SERVISU,

TECHNIK ZKUŠEBNY 
TRANSFORMÁTORŮ – ELEKTRIKÁŘ.

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 zaměstnance.
Těšíme se na Vaše 
reakce – personální oddělení,  
tel.: 515 284 746, 778 477 612.

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

PRÁCE V RAKOUSKU
Pomocný montér | Montagehelfer
Völker GmbH Personalbereitstellung, 
Horn, bewerbung@personalkrems.at,
+43 2732 71486. Zhotovení a montáž 
strojních dílů ve výrobně, kontrola 
kvality, příprava k expedici. Min. 
mzda dle KS 1.550 EUR / měs. btto.

Tesař/Truhlář/Skladník 
Zimmerer/Tischler/Lagerarbeiter
Holzbau Unfried GmbH, Gars am Kamp,
office@holzbau-unfried.at.
Mzda jako pomocný dělník dle KS 
11,29 EUR / hod. btto, jako odborný 
dělník od 13,35 EUR / hod. btto.

Skladník | Lagerarbeiter
Kurt Lichtenegger GmbH, Eggenburg, 
office@bier-lichtenegger.at, 
+43 2984 20850. Nabízíme celoroční 
práci v rodinném prostředí na plný 
úvazek. Nástup 2. 1. 2018. Výdělek dle KS 
1.528 EUR / měs. btto. + možné příplatky.

Truhlář | Tischler
Weiskircher GesmbH, Goggitsch bei 

Hötzelsdorf, koller@wgo.at, 
+43 2912 224 Maria Weiskircher.
40 hod. týdně. Min. mzda 1.900 EUR / 
měs. brutto.

Koordinátor Callcentra – mateřský 
jazyk čeština
Call Center Koordinator/in mit  
Muttersprache Tschechisch, 
Mediashop Holding GmbH, 
Neunkirchen 150 km

job@mediashop-group.com, 
+43 2635 90160.
Sestavování příruček v ČJ a SJ, 
překlady NJ/ČJ, kontrola kvality 
prodejních hovorů, hodnocení, 
školení v ČJ/SJ, příležitostné cestování 
(4 dny v měsíci). 
Dlouhodobé zaměstnání v mladém 
dynamickém týmu úspěšné firmy, 
flexibilní prac. doba. Mzda dle výkonu 
a kvalifikace.

DrMAX_Znojmo_inzerce_204x134_A_01.indd   1 4.12.2017   14:36:51

O  peníze z  kotlíkových dotací 
mohou žádat domácnosti v Jihomo-
ravském kraji. Dotaci až 127 500 ko-
run mohou využít na koupi nového, 
úsporného kotle. O dotaci lze žádat 
do 30. října 2018.

Peníze z kotlíkových dotací můžete 
využít na pořízení nového kotle či tepel-
ného čerpadla, jeho instalaci, související 
stavební úpravy i zpracování nezbytné do-
kumentace. Pokud výměnu kotle zkombi-
nujete se zateplením či jiným energeticky 
úsporným opatřením z programu Nová 

Získejte dotaci na úsporný kotel
zelená úsporám, získáte navíc bonus až 
40 000 Kč. Instalace nového zdroje vy-
tápění může být spojena také s instalací 
solárně termických soustav pro přitápění 
nebo přípravu teplé vody. Podrobnější 
informace jsou uvedeny na internetovém 
portálu Jihomoravského kraje. Občané 
se s dotazy (včetně pomoci s vyplněním 
elektronické žádosti) mohou obracet 
na projektové manažerky: T. Rosypa-
lová, tel.: 541 651 371, J. Skácelová, tel.: 
541 651 407, A. Gelová tel.: 541 651 231 
a K. Fafílková, tel.: 541 651 425.  lp

PLACENÁ INZERCE
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Rok 2017: Proměny Znojma v čase i místě.

 LEDEN
Na vyhlížený obchvat Znojma vjely bagry! Investor Ředitelství silnic a dálnic 
ČR zahájilo práce na stavbě druhé etapy obchvatu, která začala přemostěním. 
V prosinci 2017 tam mohl být zprovozněn most a silnice u Nové nemocnice. Práce 
na obchvatu budou pokračovat v únoru 2018.

 ÚNOR 
Jedna z dominant Znojma – Loucký klášter – byl prohlášen národní kulturní pa-
mátkou. Vedle rotundy sv. Kateřiny se město nyní pyšní druhou tak významnou 
památkou. Do areálu kláštera chodí lidé za vyhlášeným vínem i různými kulturními 
zážitky. Město nyní v areálu – v budově bývalé Staré školy – připravuje multifunkční 
Centrum obnovy společného kulturního dědictví se sálem pro 200 lidí.

 BŘEZEN
Lákadlem pro turisty, ale i místní obyvatele, jsou různě prezentované degustace 
znojemských vín. Město Znojmo proto na své Rajské vinici, o kterou dlouhodobě 
pečuje Vinařství Lahofer, opravilo degustační altán pod širým nebem v atraktivním 
místě vinice pod chrámem sv. Mikuláše.

 DUBEN 
Na začátek turistické sezóny se Znojmo připravilo novinkou, a to otevřením nové 
Expozice pivovarnictví přímo v areálu pivovaru. I přes později ztížený vstup kvůli 
nutným pracím s pokládkou nových inženýrských sítí a výzkumu archeologů 
přilákaly nové výstavní prostory tisíce zájemců.

 KVĚTEN 
Tradiční Májové slavnosti nabídly zábavu v mnoha podobách s bohatým progra-
mem pro všechny věkové kategorie. Znojemská Beseda a město navíc odstartovaly 
zbrusu novou kampaň #znojmochutna, ve které návštěvníci nalezli typické chutě 
lokálních potravin i vůně našeho krásného královského města.

 ČERVEN
Získali jsme nové partnerské město Chrudim. Bývalé královské město má se Znoj-
mem mnoho společného – památky, půvabné uličky mezi středověkými domy i přání 
prezentovat se jako otevřené moderní město otevřené návštěvám turistů. Oba sta-
rostové historických sídel pak v září svými podpisy deklaraci o spolupráci zpečetili.

ÚNOR 

BŘEZEN

ČERVEN
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Co uplynulých dvanáct měsíců přineslo.

 ČERVENEC 
S časem prázdnin věnovalo město Znojmo svým nejmenším občanům nové dět-
ské hřiště v Kolonce. Nezůstalo jen u něho. Postupně na různých místech města 
vybudovalo nebo revitalizovalo několik míst ke hrám. Děti si tak užívají radostí 
například na hřišti kousek od kláštera v Louce nebo v ulici Úprkova.

 SRPEN
Kulturní léto lákalo na Slavnosti okurek s ochutnávkami pokrmů a produktů 
z charakteristicky kyselé pochutiny. Milovníci Thálie mířili na originální i klasická 
představení festivalu Znojmo žije divadlem, rodiny s dětmi vyhledaly Pohádkové 
léto a přízni publika se v horkém srpnu těšili i herci Divadelního spolku Rotunda.

 ZÁŘÍ
Podzim je vždy ve znamení Znojemského historického vinobraní. Slavná oslava 
vína a úrody s historickým velkolepým průvodem krále Jana Lucemburského letos 
na třinácti scénách oslovila více než 80 000 návštěvníků. Lidé uvítali i novinku 
Středověkou krčmu na hradě a spontánně mávali také Michaele Filipové, nové 
představitelce královny Elišky Přemyslovny.

 ŘÍJEN
K zemi šly zdi bývalého areálu Městské zeleně na Pražské ulici. Vzniklá plocha 
potěší především řidiče, kteří zde v příštím roce najdou nové parkoviště. Možná 
na ně přijedou i auta štábu České televize Brno, se kterou uzavřelo Znojmo Me-
morandum o spolupráci, a to konkrétně při poskytnutí lokalit Znojma k natáčení 
nových dílu seriálu Četníci z Luhačovic. Vzniknout by tak měli Četníci ze Znojma.

 LISTOPAD 
Znojemská radnice pošesté otevřela své brány veřejnosti, která si prohlédla nejen 
pracovnu starosty či obřadní síň matriky, ale také hodinový stroj v radniční věži 
nebo Znojemské podzemí, dlouhodobě nejnavštěvovanější památku města.

 PROSINEC 
Advent se ve Znojmě vrátil na Masarykovo náměstí a do centra postavil nové 
umělé kluziště, největší v Česku. Na bílou plochu se ihned rozjelo několik desítek 
sportovních nadšenců. A zájem neopadá! Radost sportovcům udělala radnice 
i nákupem druhé sportovní haly v blízkosti zimního stadionu.

ŘÍJEN
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Jan Grois, místostarosta Znojma, 
zamířil za Dominikem Hammerem. 
Na návštěvu nešel s prázdnou. Přinesl 
dárky nejen Dominikovi, ale i  jeho 
kamarádům. 

Dominikovi je čtrnáct let a je au-
tista. Bydlí v Mramoticích, odkud ho 
denně maminka vozí do Praktické ško-
ly na Veselé ulici ve Znojmě. Dominik 
se už podruhé zúčastnil celorepubliko-
vé výtvarné soutěže pro žáky se speci-
álními vzdělávacími potřebami škol 
Jihomoravského kraje. Vloni získal 
čtvrté místo a úspěšný byl i letos – jeho 
obrázek tří medvědů, za který dostal 
zvláštní cenu za námět, se stal součástí 
nového kalendáře na rok 2018. 

„Bylo to milé setkání, protože Do-
minik je veselý, komunikativní a hodně 

Milé setkání s Dominikem
zvídavý kluk. Pořádně si mě prohlédl: 
nejvíc ho zaujaly moje boty, všimnul si, 
v které kapse mám mobil, a prý máme 
stejné vlasy i stejné zuby. Prozradil, že 
má rád auta – nejvíc tátovo BMW–, 
kuřecí maso, ale hlavně moc rád kreslí,“ 
popisuje s úsměvem setkání místosta-
rosta. „Rád jsem mu poblahopřál a při-
nesl dárek – plyšového medvěda po-
dobného tomu, jakého nakreslil, a také 
modelínu pro další tvoření. A protože je 
Dominik ve třídě s dalšími čtyřmi klu-
ky, dostali modelínu i oni, aby si mohli 
hrát společně,“ vysvětlil Jan Grois. Vel-
ký dík patří i paní učitelce Zdeně Wor-
bisové a asistentce pedagoga Monice 
Skálové, které se o kluky starají, trpělivě 
je učí a pomáhají jim v každodenních  
činnostech.  lp

 Jan Grois má k dětem blízko. Sám má doma dva syny, a tak s Dominikem probrali nejen 
jeho radost z kreslení, ale i „klučičí“ témata jako třeba auta a mobily.  Foto: lp

 Místostarosta Jan Blaha poděkoval Zdence Severinové kyticí.  Foto. Archiv ZL

 Prvenství získala Monika Pešková za rý-
žovou rolku plněnou listovým špenátem, 
sušenými rajčaty, ricottou a  tuňákem Rio 
Mare s mangovým dipem.  Foto: Archiv ZL

Monika Pešková ze Znojma vy-
hrála 5. ročník gastronomické soutě-
že Svačina roku s Rio Mare. 

Za první místo získala cenu v hod-
notě 7 000 korun. Její Střední odbor-
ná škola a Střední odborné učiliště  
SČMSD Znojmo dostala produkty Rio 
Mare ve stejné hodnotě. 

Letošního ročníku se zúčastnilo 
38 středních škol se zaměřením na gas-
tronomii. Ve  finále, které se konalo 
v Praze, soutěžilo patnáct kuchařek 
a kuchařů z celé republiky. Soutěžící 
měli za úkol připravit zdravou a chut-
nou svačinu za použití tuňákových 
výrobků Rio Mare. Nejlepší pokrm 
připravila právě Monika Pešková. No-
vinkou letošního ročníku bylo hla-
sování veřejnosti. Finálovým kolem 
provedla soutěžící herečka Markéta 
Hrubešová.  lp

Svačinu roku ovládla 
kuchařka ze Znojma„Hledáme pomoc v domácnosti 

u dědečka, 77 let. Děda je soběstač-
ný, jezdí i autem a vyřídí si prozatím 
sám vše, co potřebuje. Jen ty domácí 
práce nezvládá a konečně si nechá 
pomoct. Jde nám o to, že v budoucnu 
může potřebovat více péče a takto by 
si na někoho zvykl a bylo by to snad-
nější.“ Takto zní jeden z inzerátů lidí, 
kteří hledají péči pro svého starého 
rodiče či prarodiče. 

Starším lidem chybí možnost si 
popovídat, sdílet svoje radosti a sta-
rosti. Touží po užším spojení s dětmi 
a vnoučaty. 

V  tuzemsku tak vznikají služby 
nabízející starším lidem a  jejich po-
tomkům pomoc. Jednou z nich je Péče 
o seniory, kterou spouští Hlídačky.cz. 
Ocení ji například rodiny, kde babička 
nebo dědeček nechtějí do domova dů-
chodců a nejsou ještě odkázáni na péči 
ostatních. Pomůže i mladé rodině, která 
má starší příbuzné daleko. „Místo toho, 

Seniorům pomohou hlídačky
aby jeli hodinu tam a zpátky zkontrolo-
vat babičku, najdou si hlídačku, která 
to udělá. Navíc budou mít jistotu, že je 
babička v pořádku a někdo si s ní přes 
týden popovídá. Nebo naopak, někdo 
se stará o svoji nemocnou maminku 
non-stop a potřebuje si něco zařídit – 
i tady nová služba pomůže,“ vysvětluje 
Petr Šigut, zakladatel služby Hlídačky. 

Na  Hlídačky.cz najdou rodiny 
různě zkušené hlídačky. Některé po-
mohou s nákupem, úklidem nebo do-
provodem na úřady. Hlídačky se zdra-
votnickým vzděláním jsou schopné 
poskytnout klasickou pečovatelskou 
službu i u lidí s Alzheimerem, Parkin-
sonem nebo demencí. Více informací 
najdou na www.narrativemedia.cz.  lp

Služba Hlídačky.cz vznikla v Brně, 
ale pomocnou ruku mohou pro-
střednictvím služby získat i zno-
jemští občané, starající se o seniory.

Tradičně je 5. prosinec Meziná-
rodním dnem dobrovolníků a  při 
této příležitosti přijal místostarosta 
Znojma Jan Blaha na radnici Zdeňku 
Severinovou, vedoucí Dobrovolnické-
ho centra ADRA Znojmo, aby poděko-
val a ocenil práci, kterou v rámci této 
humanitární organizace vykonává. 

ADRA funguje ve  Znojmě již 
sedm let a za dobu svého působení vy-
slala 337 dlouhodobých dobrovolníků, 
kteří odpracovali téměř 22 000 hodin. 
„Velké poděkování je na místě. Dobro-
volnictví jako forma lidské solidarity 
a sounáležitosti patří i do moderních 
sociálních služeb a  zdravotnictví. 
ADRA pracuje profesionálně, má ne-
zastupitelnou funkci nejen na poli psy-

Dobrovolníci slavili svůj den

chosociálních služeb, ale i  jako zdroj 
metodické pomoci, programů a pro-
pagace dobrovolnictví ve společnosti 
v nejširším slova smyslu. Vlastní klíče 
k životu, kterými odemyká lidskou 
duši lidem, kteří to potřebují,“ říká 
místostarosta Blaha. 

 V současné době navštěvují dob-
rovolníci ADRY sedm organizací 
ve Znojmě a okolí. Pomáhají přede-
vším seniorům, osobám se zdravotním 
postižením nebo závislým na návyko-
vých látkách a dětem v programu Pět 
P.  Dobrovolníci si zaslouží poděkování 
a úctu za svůj čas věnovaný jiným.

Přidejte se i vy ke znojemským 
dobrovolníkům. Více informací najde-
te na www.adraznojmo.cz.  lp
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Věk: 1 rok | Plemeno: kříženec středního vzrůstu
Beník je odrostlé štěňátko, které hledá domov s milující rodinou. Takovou, 
která mu dá lásku a teplý pelíšek nejlépe na dvorku. S ostatními psy se snese 
dobře a ani nevyvolává konflikty.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz

Beník

 Zasloužená radost při převzetí ceny v České televizi Brno.  Foto: Archiv MP

Pokračování ze str. 1.
Třída plná zpěváků, tanečníků 

a muzikantů, hrající na  tři cimbály 
a mnoho dalších hudebních nástrojů, 
zaujala svými výkony nejen ředitelku 
soutěže Ivu Raškovou, která do zno-
jemské školy přijela poznat děti osob-
ně, ale i odbornou porotu. 

„Už postup přes krajská kola a no-
minace třídy mezi třicet nejlepších 
z celé České republiky znamenal vý-
znamné ocenění pro všechny soutěžící. 
Ovšem zisk jedné z deseti nejvyšších 
cen, která patří právě žákům 5. C z naší 
školy, potvrzuje mimořádné schopnos-

Zlatý oříšek mají páťáci z Pražské

ti a nadání našich dětí,“ říká o svých 
svěřencích třídní učitelka Marcela 
Přibylová.

Cenu Zlatý oříšek si převzaly děti 
a Marcela Přibylová v prostorách Čes-
ké televize v Brně.  Součástí prestižní 
ceny Zlatý oříšek 2017 je i  finanční 
odměna 10 000 korun, která je určená 
na podporu jejich další činnosti. 

Pogratulovat i poděkovat za vzor-
nou reprezentaci školy i Znojma při-
šli před pár dny přímo do třídy také 
místostarostové Jan Grois a Jan Blaha, 
kteří dětem i paní učitelce přinesli 
drobné dárky.  lp

Dětské centrum ve Znojmě (dále 
Centrum) nasadilo novou léčebnou 
metodu kryoterapii. Využít ji mohou 
děti od jednoho roku do osmnácti let.

Odborně vyškolené sestry zde ně-
kolik týdnů pracují se speciálním pří-
strojem pro lokální kryoterapii. 

Kryoterapie je léčba hlubokým 
chladem, při níž je organismus vy-
staven extrémně nízkým teplotám. 
Celková kryoterapie se provádí v kryo-
komoře, která je opakem sauny. V hlu-
bokém chladu musí člověk vydržet až 
tři minuty v klidu, což je v případě 
hlavně malých dětí mnohdy obtížné. 

Naopak při lokální aplikaci, kte-
rou přístroj umožňuje, je chlad za-
měřen pouze na malou oblast těla. To 

 Teplota páry na výstupu z přístroje na lo-
kální kryoterapii je –146 stupňů Celsia, přes-
to aplikace od fyzioterapeutky Zuzany My-
slíkové malého pacienta s problematickým 
svalem nebolí.  Foto: lp

V Dětském centru 
pomáhají léčit chladem

je vítáno hlavně u nejmenších dětí, 
u hyperaktivních nebo dětí s duševní 
či tělesnou poruchou, která jim neu-
možňuje být v klidu. A i při nutných 
opakovaných zákrocích, jde o bez-
bolestnou metodu ve velmi krátkých 
časových úsecích.

„Kryoterapie je účinná u degene-
rativních onemocnění pohybového 
aparátu jako je Bechtěrevova choroba, 
zmírňuje projevy lupénky a atopic-
kého ekzému, zmírňuje bolesti zad 
a kloubů. Pomáhá při léčbě svalové-
ho aparátu, mnoha kožních infekcí, 
astmatu a dalších. Urychluje hojení 
po zranění a příznivě ovlivňuje i psy-
chiku,“ vypočítává výhody kryoterapie 
ředitel Dětského centra ve Znojmě 
MUDr. Milan Špaček. 

Zájem o léčebnou metodu je velký, 
a tak prozatím na tři měsíce zapůjčený 
přístroj za 180 000 korun plánuje Cen-
trum od ledna 2018 zakoupit, aby vy-
hovělo poptávce pacientů i v budoucnu. 
S nákupem pomohou četní sponzoři.

„Jezdí k nám pacienti z celé repub-
liky. Za jeden zákrok zaplatí 50 korun, 
čímž pokryjí pouze náklady na pravi-
delnou výměnu bomby, která je pou-
žitelná maximálně na třicet zákroků,“ 
vysvětluje lékař.

Práci Dětského centra, které je je-
diné svého druhu v regionu, finančně 
podporuje také znojemská radnice. 
S výhodami speciálního přístroje se-
známil ředitel Milan Špaček místosta-
rostu Jana Blahu, který se o činnost 
Centra zajímá dlouhodobě. „Centrum 
je unikátní zařízení, má dlouhodobou 
tradici a profesionální úroveň. Jeho 
prestiž dalece přesahuje náš region, 
jeho pomoc potřebným dětem je velmi 
záslužná,“ konstatuje Jan Blaha.  lp

Hana Bílková, ředitelka Střediska 
volného času Znojmo (dříve DMM), 
pracuje se svým týmem už léta nad-
standardně pro děti a  mládež. Ač 
tak nečiní pro ocenění, nyní se jí ho 
zaslouženě dostalo.

Na celostátním semináři ředitelů 
SVČ a DDM převzala z rukou náměstka 
ministra školství ČR Karla Kováře uzná-
ní a poděkování od ministra školství, 
mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha 
za práci, kterou s láskou vykonává. „Jsem 
moc ráda, že si pan ministr uvědomuje 
význam a důležitost zájmového vzdě-
lávání ve vzdělávacím systému České 
republiky,“ uvedla Hana Bílková.  lp

Poděkování od ministra

 Hana Bílková.  Foto: Archiv SVČ
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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
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST je až 
do odvolání z důvodu havarijního stavu 
pánských šaten zrušeno. Zájemci mohou 
sledovat aktuální stav na www.snmz.cz

 Peter Lipa vystoupí se znojemským Big 
Bandem ZUŠ. Foto: Archiv ZL

 Zdeňka Mudráková s manželem. V ruce drží „sebe“ v oděvech ze 70. let, které tehdy oba 
nosili. Autorku výstavy představil také pořad Toulavá kamera z 5. 11. 2017.  Foto: lp

Na kluziště zdarma
Umělé kluziště na  Horním ná-

městí ve Znojmě je v provozu denně 
od 10.00 do 20.00 hodin. 

Vstup je zdarma. Platí zákaz vstupu 
na plochu v klasické obuvi, a to z důvo-
du nánosu prachu a špíny, vstoupit lze 
pouze v návlecích či bruslích. Na ploše 
se bruslí stejným způsobem a se stej-
ným vybavením jako na vodním ledu. 
Prvních cca 20 vteřin je třeba si zahřát 
nůž bruslí a následně začne plocha op-
timálně klouzat. Důležité je mít brusle 
dobře nabroušené. Na Horním náměstí 
je také k dispozici šatna, brusič a stánek 
s občerstvením.  lp

Jedenáctý JazzFest Znojmo bude 
od 19. do 30. ledna ve znamení lásky 
ke kvalitní hudbě a skvělému vínu.

Na každém koncertě najdou ná-
vštěvníci festivalu hudbu, ale také ří-
zenou degustaci vín některého z míst-
ních vinařů. A jazz v mnoha podobách 
bude znít v klubech, sklepeních, diva-
dle a na řadě dalších míst. „JazzFest 
2018 bude programovou vyvážeností 
umělců z domova i zahraničí jeden 
z nejhezčích, co se nám podařil při-
pravit. Krásně se na něm ukáže Peter 
Lipa i znojemští muzikanti, a protože 
náš tradiční Jazzový večer v klubech 
patří k nejoblíbenějším, otvíráme s ním 
poprvé celý festival,“ říká o novince 
prezident festivalu Jiří Ludvík. Jazzový 
večer v klubech rozehraje během jediné 
noci několik po sobě jdoucích koncertů 
na různých místech v centru města. 
Naváže na něj mrznoucí jazz před rad-
nicí i Swingová tančírna. Vynikající 
kytarista a zakladatel JazzFestu Brno 
Vilém Spilka zahraje v jazzovém sklepě 

Znojemský Big Band s Peterem
Lipou zahrají hodně jazzfestově

v rakouském Dosendorfu. Z Anglie 
přijedou nejlepší saxofonista Británie 
Alexander Bone a nejlepší bluesman 
roku 2016 Nigel Price. Svěží alternativní 
zjevení zpěvačka Sisa Feher dorazí ze 
Slovenska i s kapelou Fehero Rocher.

19. 1.  Jazzový večer v klubech 
  Novoroční koncert STADTMU-

SIK HOLLABRUNN v Městském 
divadle Znojmo 

20. 1.  Mrznoucí jazz před radnicí 
(Kouda‘s Trio)

20. 1.  Swingová tančírna (Django Jet)
21. 1.  Peter Lipa & Big Band ZUŠ Znojmo
24. 1.  Alexander Bone Quartet (UK)
26. 1.  Sisa Feher & Fehero Rocher (SK)
27. 1.  Vilém Spilka Trio
29. 1.  Nigel Price Trio (UK)
30. 1.  Peter Lipa & Milan Lasica

Patrona festivalu fenomenálního 
jazzmana Petera Lipu uslyšíte dvakrát. 
Nejprve vystoupí se skvělou hudební for-
mací Big Band ZUŠ Znojmo s dirigen-
tem Karlem Fojtíkem. Na druhý koncert 
si přizval slovenského divadelního barda 
Milana Lasicu, se kterým ho pojí přá-
telství i spolupráce na několika albech. 
Program na www.jazzfestznojmo.cz.  
Vstupenky jsou v prodeji na TIC (tel.: 
515 222 552, Obroková ul.).  lp

V 1. patře minoritského kláštera 
potkáte až do 2. února Marii Antoinet-
tu, římského vojevůdce, císaře Karla IV. 
i dámu v secesní róbě.

Panenky oblečené do přesných do-
bových kostýmů zde vystavuje Zdeňka 
Mudráková ze Zlína, která vedle oděvů 
vyrábí pro své panenky miniaturní boty, 
kabelky a další doplňky věrně odpovída-
jící historické době. Na koleně, s velkou 
lupou a ještě větší trpělivostí.

Výstava Střípky z dějin módy okouz-
lí malé i dospělé návštěvníky, kteří se 

Královna se přece nemůže zubit
na ní dozví o dějinách módy od starově-
ku až po osmdesátá léta minulého století.

Ke své vášni pro historii oděvů se 
prý dostala Zdeňka Mudráková tak, 
že si zapomněla přestat hrát. „A začala 
jsem studovat, jak se skutečně prin-
cezny oblékaly,“ směje se sympatická 
sběratelka a dodává: „Šaty, které šiji 
na panenky, nejsou vůbec moje fanta-
zie. To jsou přesné repliky šatů a doplň-
ků podle historických předloh. I látky 
si barvím nebo sháním z konkrétního 
období. Mám hodně knih o odívání 

a strašně ráda si v nich čtu a studuji 
je,“ vysvětluje. Doma má asi stovku 
panenek. Raději má ty starší, u těch mo-
dernějších jí nevyhovuje výraz obličeje 
s širokým úsměv a výrazným make-u-
pem. „Když vytvářím třeba královnu, 
není možné, aby se takhle zubila.“ 

Návštěvníci uvidí ve vitrínách nejen 
krále a princezny, ale i panenku jako au-
torčinu maminku v autentickém modelu 
z 60. let. Přesto nejoblíbenějším obdo-
bím je pro Zdeňku Mudrákovou zdobné 
rokoko a doba Marie Antoinetty. „Tu 
miluji. Měla komplikovaný život. Mám 
ji tady ve slavnostní toaletě se synem 
Ludvíčkem i jejím údajným milencem 
hrabětem Fersenem. Byla jsem v Paříži 
na výstavě o Marii Antoinettě, kde byly 
její šaty. Chtěla jsem vidět i boty, ale ani 
jedny tam nebyly. Mám o jejím životě 
spoustu knih a tak vím, že po ní zůstala 
velká sbírka bot. Asi jsou v soukromých 
sbírkách,“ posteskla si vyučená obuvni-
ce. Aby zjistila, jak dlouho trvalo ušití 
šatů doby rokoka, vyzkoušela to. Steh 
po stehu, ručně. Trvalo to dva měsíce. 
A lidé teď mohou obdivovat její precizní 
práci na jedné z vystavených figurín v ži-
votní velikosti.

Na sezónu se celá výstava přesu-
ne na hrad Veveří. A možná ji Zdeňka 
Mudráková doplní i o slušně se rozrůs-
tající sbírku dobových šatů, tentokrát ale 
ne pro panenky, nýbrž skutečné šaty.  lp

Soud: Noví přísedící 
Znojemský Okresní soud bude 

mít nové přísedící. Zájemci se mohou 
hlásit už nyní.

V roce 2018 proběhnou volby příse-
dících Okresního soudu ve Znojmě (OS) 
pro období 2018–2022. Kandidáty navr-
hují členové znojemského zastupitelstva. 
V případě zájmu se mohou uchazeči nej-
dříve obrátit na správu Okresního soudu 
ve Znojmě, a to na Miladu Švejdovou, 
ředitelku správy OS, která novým zájem-
cům předá informace o tom, jak proces 
volby přísedícího probíhá, kdo se jím 
může stát i to, jak se přihlásit. Kontakto-
vat ji lze na telefonním čísle 608 955 546  
nebo na e-mailové adrese reditelspravy@
usoud.zno.justice.cz. Jedná se o výkon 
veřejné funkce, který představuje pře-
kážku v práci z důvodu obecného zájmu, 
zaměstnavatel je proto povinen poskyt-
nout zaměstnanci pracovní volno pro 
její výkon. Přísedící by neměli zasedat 
více než dvacet dnů v roce. Odměna 
přísedícím dle zákona nenáleží.  lp
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pak 514krát. Téměř 2 500 návštěvníky 
se může pochlubit Informační centrum 
VOC Znojmo ve Vlkově věži. A když se 
v příštím roce vydají návštěvníci k bý-
valému opevnění města v těsné blízkosti 
Kapucínské zahrady, potkají v těchto 
místech dvě věže nové (o novince píšeme 
na str. 2 – pozn. red.).

Typické chutě města
Kladné ohlasy sbírá i  aktuálně 

nejnovější marketingová kampaň 
Znojemské Besedy k propagaci města. 
S názvem #znojmochutna vystihuje 
jedinečné chutě, které si lidé se Znoj- 
mem spojují.

 Chutné upomínkové předměty zakou-
píte v Informačním centru. 
 2x foto: Jana Polášková

 Horkou novinkou mezi propagačními předměty města jsou adventní hrníčky. Znojem-
ská Beseda připravila několik grafických podob s motivem adventu a Vánoc.

„Letos bylo naším cílem ukázat 
Znojmo jako město, kam je radost 
cestovat, jako město, které nabízí 
spoustu zážitků, a jako město, kam se 
lidé rádi vracejí, a tak vzniklo motto 
#znojmochutna,“ říká místostarosta 
Jan Grois. Jak si tedy vedly nejvý-
znamnější znojemské turistické cíle 
v číslech?

Pro radu si do Turistického infor-
mačního centra na Obrokové ulici při-
šlo úctyhodných 61 800 návštěvníků. 
O prvenství v návštěvnosti výletních 
cílů se ale opět nenechalo připravit 
Znojemské podzemí. Klasickou trasu 
navštívilo 50 487 turistů, do adrenali-
nové se odhodlalo 1 766.

Našinci, cizinci i rodiny s dětmi 
stále více preferují procházky k  im-
pozantní vyhlídce na město Znojmo 
u rotundy sv. Kateřiny. Přes Jižní pří-
stupovou cestu, kde se nachází druhé 
znojemské turistické informační cent-
rum, jich sem zavítalo 111 971.

A i přes opravy Hradní ulice, které 
stěžovaly vstup k letošní novince Ex-
pozici pivovarnictví, se do expozice 
přišlo podívat 13 691 návštěvníků. 

Do věží vystoupily
desetitisíce lidí

Znojemskými věžemi prošlo 
25 372 výletníků. Prvenství zde drží do-
minanta města Radniční věž, kde se dve-
ře otevřely 24 858krát. Ve věži Střelniční 

Téměř každý, jakmile uslyší slo-
vo Znojmo, si takzvaně „na  první 
dobrou“ vybaví znojemské okurky, 
lahodné víno z místních vinic a řízné 
pivo, a to vše spojené s bohatou historií 
a krásami okolní přírody. Tvůrci aktu-
ální kampaně toho využili při tvorbě 
nových upomínkových předmětů měs-
ta Znojma. Vznikl tak chutný balíček 
jednotlivých produktů, které všechny 
pořídíte v Turistickém informačním 
centru na Obrokové ulici. Zakoupili si 
je nejen turisté, ale staly se i vhodným 
dárkem pro studenty, kteří vyjíždě-
jí na výměnné pobyty do zahraničí 
a chutnými dárky propagují své město.

„Celou kampaň #znojmochutna 
tvořili dosud hlavně návštěvníci našeho 

krásného města. Díky sociálním sítím 
a hashtagu #znojmochutna tak víme, jak 
ho vidí právě oni, každý si v něm oblíbí 
totiž něco jiného. Budeme proto rádi, 
když svoje zážitky ze Znojma budou pod 
tímto heslem s námi sdílet i v nadchá-
zející turistické sezóně,“ uvedla Kamila 
Kolesová ze Znojemské Besedy.

Lákavá Dyje
Znojmo se stále více dostává 

do podvědomí i milovníků vodního 
dobrodružství. Řeku Dyji v roce 2017 
sjelo přibližně 3 800 vodáků. „Letos 
byl hlavní novinkou vodácký autobus, 
který velmi ulehčil a zjednodušil vodá-
kům pohyb kolem řeky a všichni si ho 
velmi pochvalovali. zp, lp

Ohlédnutí za sezónou aneb #znojmochutnalo

Příjemný zážitek v  podobě Vá-
nočního balíčku jako nejlepšího 
zážitkového dárku pod stromeček 
připravilo potřetí Městské divadlo 
Znojmo.

Ve Vánočním balíčku najdete pět 
představení pro dospělé a  jedno pro 
děti. V prvních měsících roku 2018 
se lze těšit například na představení 
Znovu a líp!, což je komedie, ve které 
exceluje nejen Kristýna Frejová a Ma-
rek Daniel. Pražské Divadlo R. Brzobo-
hatého přijede s představením Stvoření 
světa – bez cenzury, ve kterém mimo 
jiných hrají Valerie Zawadská a Vla-

Nadělte divadelní balíček
dimír Kratina. Známé árie Mozarta, 
Smetany, Dvořáka nebo operetní duety 
Strausse, Lehára nebo Kalmána přive-
ze Nové operetní Studio Brno v pořa-
du Večer s paní Operou a její sestrou 
Operetou. „Jako bonbónek přidáváme 
také to nejlepší z pantomimické tvorby 
nositele Ceny Thálie Radima Vizváry 
v představení Sólo,“ doporučuje ředitel 
Znojemské Besedy František Koudela 
další z nabízených představení. „Určitě 
stojí za  to se nabídkou divadelních 
dárků probrat. Zklamané nebudou 
ani děti, kterým je určeno představení 
Na kouzelném paloučku, ve kterém vy-
stoupí i oblíbené postavičky Jů a Hele,“ 
dodává. 

Zakoupit nebo rezervovat vstu-
penky, které se rozhodnete nadělit pod 
stromeček, můžete už nyní v Turis-
tickém informačním centru na Ob-
rokové ulici (tel. 515 222 552) nebo 
na  rezervačním webu Znojemské 
Besedy (www.vstupenkyznojmo.cz). 
Vstupenky se dají zakoupit i na každé 
představení zvlášť.  lp

Těsně před Vánocemi vyjde zno-
jemskému souboru Lucrezia Borgia 
nové dvojalbum Pověst o Obří hlavě se 
stejnojmennou zhudebněnou pověstí. 
Lucrezia nasadila i nový klip.

Nejznámější znojemská pověst je 
v jejich podání zasazena do období sta-
rých Slovanů, do časů Velkomoravské 
říše. Projektu se zúčastnili vedle členů 
souboru znojemští muzi-
kanti baskytarista Zdeněk 
Mařík, houslista Jiří Ludvík 
a  pěvecký soubor při ZŠ 
Republiky Libohlásek, ale 
také hosté Milan Schelinger, 
Jirka Zonyga, Zdeněk Kluka 
(Progres2) a další. Několik 
písní si v jedné z hlavních 
rolí příběhu střihl i dese-
tiletý Kuba Burda. Mimo 
jiné, třeba i v duetu s Jirkou 
Zonygou. Dvojcédéčko je 
vybaveno výpravným čtyři-
cetistránkovým bookletem, 

Slovanská Obří hlava 
podle Lucrezie Borgie

který je proložen četnými grafikami 
znojemského malíře Josefa Svobody.

Ukázky z  nového alba uslyšíte 
na facebooku souboru nebo YouTu-
be, kde je také nasazen zbrusu nový 
klip Kupadelná noc (Jan Křtitel – 
rusky Jan Kupala). Nové album Po-
věst o Obří hlavě můžete objednávat  
na lucrezia@seznam.cz.  lp

 Snímek z natáčení nového klipu Kupadelná noc. 
 Foto: Monika Baštová
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben  
Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou). 27.–30. prosince 
prohlídky v 11.00, 12.30, 15.00. 
Zavřeno 22.–26. prosince 
a 31. prosince až 1. ledna 2018.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno. 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Zavřeno do 15. ledna 2018 z důvodu 
umístění kabeláže vánoční výzdoby. 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Zavřeno.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

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

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

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

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

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben  
Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–13.00. 
27.–29. prosince 9.00–17.00. 
Zavřeno 25. a 26. prosince, 1. ledna. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ 
CESTA otevřeno: říjen až duben 
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00, 
dále 25.–26. prosince (13.00–17.00),
27.–30. prosince (9.00–17.00), 
31. prosince (9.00–12.00) a 1. ledna 
(13.00–17.00). Zavřeno 24. prosince.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno do března.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019, 
e-mail: provozni@vocznojmo.cz, 
www.vocznojmo.cz. 
Zavřeno do března. 

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

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

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

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

SILVESTR TROCHU JINAK! 
31. 12. SVATÉ NEŘESTI
Komický příběh o tom, co se stane, 
když se lidé budou chtít stát lepšími. 
17.00 a 20.00. Více na str. 15. 

7. 1. ANI ZA MILION!
Brilantní detektivní komedie, která svede 
dohromady bohatou a dobrosrdečnou 
Jacqueline a zodpovědného hlídače 
majáku Lamberta, které spojí velké 
tajemství. Hrají: J. Langmajer, 
A. Gondíková. 19.00.

8.–12. 1. ČERTŮV ŠVAGR
Divadelní společnost Julie Jurištové 
zahraje pro nejmenší diváky dětský 
muzikál na motivy pohádky Boženy 
Němcové. Předplatné MŠ. 8.30, 10.15, 
(8. ledna také 14.00).

13. 1. KDO JE TADY ŘEDITEL?
Dánská komedie. Ravn je ředitelem 
a zároveň majitelem firmy, to ovšem 
před svými kolegy skrývá a vydává 
se již deset let za pouhého řadového 
zaměstnance. V hlavní roli Michal 
Dlouhý. 19.00.

16. 1. KŘOUPAT ZDRAVĚ
DÁ SE HRAVĚ
Dialog na téma zdravého jídla, 
které mezi dětmi není většinou 
populární. Předplatné ZŠ 8.30, 10.15.

17. 1. ZNOVU A LÍP!
Situační komedie o lásce, manželství 
a přehodnocování. Hrají: M. Daniel, 
K. Frejová a další. 19.00.

18. 1. STVOŘENÍ SVĚTA – BEZ 
CENZURY
Komedie o tom, jak to tenkrát bylo 
doopravdy. Ještě stále věříte báchorce 
o jablku? Je čas dozvědět se konečně 
pravdu. Hrají: V. Zawadská, 
R. Hrušínský ml., V. Kratina a další. 
19.00.

23.–26. 1. KOMÁŘI SE ŽENILI 
ANEB ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO 
HMYZU
Bláznivou, pohádkově laděnou 
komedii napsal Vít Peřina. Předplatné 
ZŠ, 8.30, 10.30.

KONCERTY

4. 1. HRADIŠŤAN & JIŘÍ PAVLICA
Městské divadlo – ojedinělé seskupení 
s vysokou uměleckou i interpretační 
úrovní je zárukou mimořádného 
novoročního hudebního zážitku. 
Welcome drink – sekt Znovín Classic 
Sekt Brut od společnosti Znovín 
Znojmo. 19.00.

11. 1. HOP TROP
Městské divadlo – skupina 
HOP TROP zazpívá hity, jako je 
Amazonka, Tři kříže, Jonatán, 

z nichž mnohé už zlidověly. Pořad 
je proložen osobitým vyprávěním 
a videoprojekcí. 19.00.   

19.–30. 1. JAZZFEST ZNOJMO
Znojmo, různá místa – 11. ročník 
jazzového festivalu. Více na str. 12.

19. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 
STADTMUSIK HOLLABRUNN
Městské divadlo – 11. novoroční
koncert rakouského orchestru,
jehož výtěžek bude věnován projektu
dvojjazyčné Mateřské školky
bez hranic. Rakousko-česká
hospodářská společnost zve
k novoročnímu přípitku od 18.00
v předsálí divadla. Rezervace
a předprodej vstupenek – TIC
Znojmo nebo Rakousko-česká
hospodářská společnost, tel.: 603 543 021,
e-mail: rpavlikova@contrasta.eu. 19.30.

20. 1. VEČER S PANÍ OPEROU 
A JEJÍ SESTROU OPERETOU
Městské divadlo – Nové operetní 
Studio Brno uvede árie z Kouzelné 
flétny, Dona Giovanniho, Prodané 
nevěsty i písně Strausse, Lehára 
a další. 19.00.

VÝSTAVY

20. 10. – 30. 12. S IGRÁČKEM 
DO SVĚTA KNIH
Dům umění – fenomén Igráček 
a ilustrátor Vojtěch Kubašta 
na společné výstavě. 

28. 11. – 7. 1. VÝSTAVA 
ORIGINÁLNÍCH VÝROBKŮ 
Dům umění – výstava rukodělných 
výrobků klientů Ateliéru Samuel 
a Dílny sv. Kláry (Oblastní charita 
Znojmo).

1. 12. – 21. 12. VÁNOCE 2017
Dům umění – každoroční prodejní 
výstava Patchworkového klubu Znojmo.

8. 12. – 2. 2. STŘÍPKY 
Z DĚJIN MÓDY
Minoritský klášter – historie módy 
a průřez historickými epochami 
prezentovaný na rozsáhlé kolekci 
panenek v kvalitních replikách 
dobových oděvů od starověku 
až po módní salóny 20. století. 
Autorkou výstavy je Zdeňka 
Mudráková. Více na str. 12.

15. 12. – 1. 11. 2018 KDYŽ SE 
ROZBUŠÍ KOVADLINA 
Minoritský klášter – dlouhodobá
výstava volně navazující na stálou
muzejní expozici černého řemesla
představuje drobné kovářské práce,
vývěsní cedule a štíty, železo v době
válečné, lampy, lucerny a svícny,
krásu zámečnictví, ale také lékařské
nástroje či šperkařství se zlatnictvím.



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

20. 1. PLES MĚSTA ZNOJMA
Dukla – více na str. 1 a 2.

26. 12. VÁNOČNÍ BLESKOVÝ 
TURNAJ 
Turnaj jednotlivců v bleskovém šachu. 
Info: www.znojemskakralovna.cz 

26.–27. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE – 4. ročník setkání cestovatelů, 
kteří přinášejí zajímavé besedy o životě 
mimo hranice Česka. Hlavní host 
redaktorka zahraničního vysílání ČT 
Pavla Jazairiová pohovoří o svém 
životě v arabském světě. Více na str. 2.

XXXVIII. PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS JMM VE ZNOJMĚ  2018
Dům umění, Masarykovo nám. 11
vždy od 19 hodin
4. 1. ZNOJMO A JEHO 
PEVNOSTNÍ ÚLOHA 
NA MORAVSKO-RAKOUSKÉM 
POMEZÍ – 2. díl: V politice 
posledních Přemyslovců, Habsburků 
a prvních Lucemburků (1247–1348)
Přednáší: Jiří Kacetl (JMM)
11. 1. MARIE TEREZIE 
A ZROZENÍ MODERNÍHO STÁTU
Přednáší: Daniela Tinková (FF 
Univerzity Karlovy) 
18. 1. PODYJÍ V PROMĚNÁCH 
ČASU
Přednáší: Martin Škorpík (Správa NPP)
25. 1. ŽELEZNÁ OPONA NA JIŽNÍ 
MORAVĚ 
Přednáší: Ivo Pejčoch (Vojenský 
historický ústav Praha)

pátek 22. 12. Masarykovo náměstí
15.30 VÁNOČNÍ POHÁDKA, 
Divadlo Studna – Čertovská pohádka
17.00 JOSEF VÁGNER
sobota 23. 12.
18.00 přivítání BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA na Horním nám., 
průvod ke kostelu sv. Jana Křtitele 
na Masarykově nám., živý Betlém
neděle 24. 12. Masarykovo náměstí
8.00–11.00 VÁNOČNÍ 
ŠTĚDROVKA
7. ročník rozdávání vánočních 
pokrmů a polévek, vánočky, pokrmů  
z ryb, svařeného vína a čaje – vše 
zdarma, návštěvou podpoříte 
dobrou věc.
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 NENECHTE SI UJÍT

 SILVESTR 
Užijte si trochu jiný silvestr. Na náměstí i v divadle
Oslava posledního dne roku začne ve Znojmě v 16.00 hodin, a to na Ma-
sarykově náměstí dětskou silvestrovskou show s Milanem Mudrochem. 
V  19.00 hodin ji zakončí ohňostroj. Pro ty, kteří nechtějí trávit silvestr 
venku, bude v  divadle připraveno představení Svaté neřesti. Komický 
příběh o tom, co se stane, když se lidé budou chtít stát lepšími, sehrají 
Mirek Šimůnek, Pavlína Mourková, Bořek Slezáček, Jindra Kriegel a Lucie 
Linhartová 31. prosince v 17.00 a ve 20.00 hodin. Protagonisté hry bu-
dou řešit otázku, zda dokážeme žít bez drobných hříchů, kterým často 
(a rádi) podléháme - od čokolády po závislost na facebooku. A možná 
najdou odpověď na otázku, zda je láska všemocná.  lp

 CESTY SVĚTEM
Jak se jede kolem světa na bramboře
Po  roce se do  Znojma vrací fes-
tival Cesty světem. Už počtvrté 
ho budete moci navštívit v  aule 
Soukromé vysoké školy ekono-
mické 26. a 27. ledna. Dvouden-
ní setkání cestovatelů s  sebou 
přinese zajímavé příběhy, bese-
dy, fotografie, videa a především 
osobité vyprávění lidí, kteří ne-
váhají cestovat za  hranice naší 
republiky za  poznáním, prací 
i  dobrodružstvím. Dozvíte se, 
jak cestovat a studovat ve světě, 
jak se dá na bramboře jet kolem 
světa nebo Amerikou a  Kubou 
na kole. Na tropických ostrovech 
se ve  stínu kokosových palem 
potopíte za  velrybami, cestovat 
budete po Vietnamu. Pravděpo-
dobně největší zájem vzbudí be-
seda s Pavlou Jazairiovou. Bývalá redaktorka zahraničního zpravodajství 
a znalkyně arabského světa se podělí o své životní zážitky v jiné kultuře. 
Novinkou bude cesta v čase do doby našich Slovanských předků. „Víte, 
co jsou Slovanské Védy a odkud přišli naši předkové? To vše a mnohem 
více se dozvíte na Cestách světem,“ zve hlavní organizátor festivalu Bro-
nislav Mikulášek. Součástí festivalu bude v sobotu 27. ledna celodenní 
workshop sportu mladých – parkouru. Podrobný program přineseme 
ve vydání 25. ledna.  lp

 LiStOVáNí
S prvním LiStOVáNím v novém roce přijede Lukáš Hejlík
Do  Znojemské Besedy přijede 31. ledna zakladatel scénického čtení 
LiStOVáNí Lukáš Hejlík, aby „zahrál“ knihu Fredrika Backmana: Co by můj 
syn měl vědět o světě. Vstupné 120 korun je již v prodeji na TIC (Obroko-
vá ul). LiStOVáNí tak můžete věnovat jako zážitkový dárek pod strome-
ček. A zážitek to je s Lukášem Hejlíkem pokaždé!  lp

pondělí 25. 12.
10.00 VÁNOČNÍ BĚH 
ELEKTROKOV ZNOJMO, Horní 
park závod pro dorost, muže i ženy
neděle 31.12. Masarykovo náměstí
SILVESTR TROCHU JINAK
16.00–19.00 Dětská silvestrovská gala 
show s Milanem Mudrochem
19.00 Ohňostroj
17.00 a 20.00 SVATÉ NEŘESTI – 
silvestrovská komedie v Městském 
divadle

VÁNOČNÍ KONCERTY
23. 12. 17.00 kostel sv. Václava 
v Louce – IV. ADVENTNÍ 
KONCERT duchovní hudby
25. 12. 18.00 kostel sv. Mikuláše – 
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák
26. 12. 15.30 kostel Nalezení 
u sv. Kříže – VÁNOČNÍ KONCERT 
Znojemského komorního orchestru, 
sólistů a Chrámového sboru 
kostela Nalezení sv. Kříže, 
vstupné 100/60 Kč 
18.00 kostel sv. Mikuláše  – 
VÁNOČNÍ KONCERT 
CIMBÁLOVÉ MUZIKY 
A. STEHLÍKA
27. 12. 19.00 kostel sv. Mikuláše  – 
VÁNOČNÍ KONCERT LUĎKA 
MINKY a sboru CARMINA 
CLARA – sváteční písně, koledy, 
sborové vánoční písně včetně 
Rozhovoru s andělem. Host večera 
bývalý frontman skupiny Argema 
Jarek Filgas. 
21.00 Dům Na Věčnosti – večerní 
muzicírování Luďka Minky a jeho 
hudebních přátel

BOHOSLUŽBY
24. 12. 15.00 u sv. Mikuláše, 
16.00 u sv. Kříže, 21.00 v Louce, 
22.00 u sv. Kříže a na Hradišti, 
24.00 u sv. Mikuláše 
25. 12. 8.00 sv. Václava v Louce, 
8.00 a 10.00 u sv. Kříže, 
9.00 u sv. Mikuláše, 11.00 u sv. Alžběty, 
18.00 u sv. Michala
26. 12. 8.00 a 10.00 u sv. Kříže, 
9.00 u sv. Mikuláše, 11.00 
u sv. Alžběty, 18.00 u sv. Michala
31. 12. Poděkování na ukončení roku
8.00 a 10.00 u sv. Kříže, 
9.00 u sv. Mikuláše, 11.00 u sv. Alžběty, 
18.00 u sv. Michala, 
16.00 u sv. Václava v Louce

VÝSTAVY BETLÉMŮ 
do 7. 1. 2018
8.00–18.00 chrám sv. Mikuláše 
a kostel sv. Kříže – kostelní betlémy
14.00–16.00 kostel sv. Václava 
v Louce – betlémy a vánoční 
pohlednice (24. 12 a 31.12, 
14.00–16.00)

KLUZIŠTĚ, Horní nám.
10.00–20.00 denně, zdarma

26. prosince 2017 v 18.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě

vstupné – dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

Cimbálové muziky
Antonína Stehlíka

s hosty: Lukášem Kubkem
a CM Veltlínek DFS Dyjavánek

Cimbálové muzikyCimbálové muziky
tradiční vánoční koncert

 Pavla Jazairiová.  Foto: Archiv BM
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Hned po Štědrém dnu na Boží hod 
vánoční odstartuje už sedmatřicátý 
ročník Vánočního běhu Elektrokovu. 

Profil a trať jednoho z nejoblíbe-
nějších závodů Znojemského běžec-
kého poháru se nezměnily. Zhruba 
deset a půl kilometrů dlouhá trasa 
vede po asfaltové silnici Znojmo–Pří-
mětice–Kuchařovice–Znojmo.

Organizátoři přišli letos s novinkou 
pro ty, kteří si netroufají na hlavní zá-
vod. Připravili pětikilometrový okruh 
přes Městský lesík nejen pro běžce, ale 
i pro nordic walking. Účastníci tohoto 
vloženého závodu se nemusí registro-
vat, platit startovné a nebude jim zazna-
menáván čas. Obdrží pamětní medaili 
za účast. Přímo v Horním parku, kde 
mají předchozí dva závody start a cíl, 
nebude chybět již také tradiční běh 
o Vánoční hvězdu. Jedná se o  jeden 
okruh v parku dlouhý sedm set metrů.

Na Boží hod se koná tradiční Vánoční běh 
Elektrokovu, novinkou je trať pro nordic walking

Hlavní závod bude měřen čipovou 
metodou. Pro vítěze je nachystáno pře-
kvapení. Nebude chybět oblíbená tom-
bola, ve které mohou vyhrát i poražení. 
Stalo se už samozřejmostí, že běžci myslí 
na potřebné, a tak se bude dražit překva-
pení pořadatele ve prospěch dobrovolnic-
kého centra Adra ve Znojmě. Fanoušci 
na trati, startu a v cíli vítáni!  ros

VÁNOČNÍ BĚH ELEKTROKOVU
Datum: 25. prosince 2017
Prezence je nutná pouze pro 
účastníky hlavního závodu, koná se 
od 9.00 do 9.30. 
START: 
– 5 km v 9.00 hod. 
– 10,58 km (hlavní závod) v 10.00 hod. 
–  běh o Vánoční hvězdu (700 m) 

v 11.00 hod
Doplňující informace a propozice 
je možné najít na webu:
www.znojemskebehani.ic.cz.

 Vánoční běh ve Znojmě tradičně láká mnoho závodníků i diváků.  Foto: eks

 Jedna z mnoha fotografií zachycuje Vladimíra Vondráčka ve chvílích odpočinku v jižní Americe.

Přestože mu lékaři až do  jeho 
osmnácti let zakazovali kvůli sla-
bému srdci sport, stal se ze znojem-
ského rodáka Vladimíra Vondráčka 
reprezentant v  cyklistice, který se 
dokonce zúčastnil olympijských her 
v Montrealu v roce 1976. Nedávno 
vyšla kniha jeho fotografií s  pros-
tým názvem Vladimír Vondráček 
1972–1979.

Letopočty z obálky knihy rámují 
roky Vondráčkovy reprezentační ka-
riéry, během které získal v roce 1975 
bronz v  časovce družstev na  mist-
rovství světa a v roce 1976 ve stejné 
disciplíně páté místo na olympiádě 
v Montrealu. Ve své individuální ka-
riéře si nejvíce cení druhého místa 
na závodě Kolem Anglie. Vladimír 
Vondráček ale nebyl jen špičkovým 
cyklistou (medaili ze silničního mis-
trovství světa má v České republice 
pouhých čtrnáct mužů), nýbrž také 
zdatným fotografem, který svůj apa-
rát vozil stále s  sebou a na různých 
místech zeměkoule vznikaly zajímavé 
snímky, jejichž výběr nedávno vydaná 
kniha obsahuje. 

K focení Vladimíra Vondráčka při-
vedla maminka. „Moje máma fotila po-
řád. Jako kluk jsem s ní sedával v temné 
komoře, kde se dělaly za pomoci zvětšo-
váku černobílé fotky z flexaretu. U nás 

se fotilo neustále, tak jsem to převzal. 
Ale v reprezentaci jsem nebyl jediný 
fotograf, spolu se mnou fotil také hodně 
Vlasta Moravec. Co šlo, to jsme fotili, 
ale dnes mě mrzí, že jsme nefotili ještě 
víc,“ vzpomíná Vladimír Vondráček.

Ten žádnou vyloženě oblíbenou 
fotografii nemá. Výběr těch, které se 
v knize objevily, prý ponechal na svém 
synovci Jindřichu Janíčkovi, který kni-

Vyšla kniha znojemského cyklisty Vladimíra Vondráčka
hu uspořádal a vydal. „Já žádnou svoji 
fotografii vyloženě nevyzvedávám, ani 
jsem žádnou do knihy neprosazoval. 
Synovec si vzal čtyři sta mých fotek 
a z nich si vybíral ty, které se mu líbily. 
Já jsem mu do toho nemluvil. Udělal 
to podle své chuti,“ vysvětlil Vladimír 
Vondráček.

Ten svoji aktivní kariéru ukončil 
v  roce 1979 a  od  cyklistiky odešel 

úplně. Dodnes se ale rád na kole sve-
ze. „Když jsem končil v reprezentaci, 
skončil jsem i  svoji aktivní kariéru. 
V Uničově, kde jsem jezdil, mi nabíd-
li, že bych mohl dělat trenéra mládeže, 
ale musel bych vstoupit do komunis-
tické strany. Tomu jsem se do té doby 
úspěšně vyhýbal a tak jsem tuto na-
bídku odmítl a odešel jsem do Brna, 
kde mi kamarádi z cyklistiky pomohli 

sehnat práci i bydlení. 
Rozvážel jsem zeleni-
nu a začal nový život. 
Prostě  j edna etapa 
skončila a  nastoupila 
jiná. Na  kole ale jez-
dím pořád. Většinou 
s brněnskými cyklisty 
na různé vyjížďky, ale 
nijak to nehrotím jako 
někteří jiní staří cyklis-
té. Jezdím tak sedmde-
sát, sto kilometrů, ale 
ne pravidelně, většinou 
na  si lničním kole,“  
prozradi l  Vladimír  
Vondráček. 

Jeho knihu plnou 
barevných fotografií 
je možné ve  Znojmě 
sehnat například v ob-
chodě Pour Intérieur 
na Horní České ulici.


