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SPOLEČNOST

Znojmo povede koalice 
ČSSD, ANO a ODS 

V  komunálních volbách vítěz-
ná ČSSD uzavřela koalici s hnutím 
ANO 2011 a ODS. 

Koaliční smlouvu podepsaly stra-
ny 10. října 2018. Starostou Znojma 
zůstává Jan Grois (ČSSD). Konkrétní 
jména dalších zástupců vedení města 
budou jasná až po ustavujícím zastu-
pitelstvu, nejdříve 30. října. Statu-
tárním místostarostou bude dle ko-
aliční smlouvy nominant za ČSSD. 
ANO 2011 a ODS budou mít po jed-
nom místostarostovi. 

Výsledku voleb bude odpovídat 
i složení rady, v níž bude mít ČSSD 
i hnutí ANO 2011 čtyři členy, ODS 
bude mít jednoho radního. 

V jednatřicetičlenném zastupitel-
stvu bude mít koalice 19 hlasů. Pro své 
návrhy bude koalice hledat podporu 
napříč politickým spektrem a bude se 
snažit o dialog s ostatními politickými 
stranami.  zp

Radnice ukáže i nové figury podzemí
S  barevným podzimem na  vás 

čekají mnohobarevné zážitky – prim 
v nich bude hrát atraktivnější Zno-
jemské podzemí obohacené o nové 
figury. 

Lidé je uvidí 17. listopadu v rámci 
pestrého programu Dne otevřených 
dveří radnice. Na klasické trase pod-
zemí najdou několik zbrusu nových 

figur stylizovaných do scén připomí-
najících historii nejvyhledávanější pa-
mátky města Znojma. Znovu přijede 
sv. Martin na bílém koni, aby pokřtil 
letošní jiskřivá vína a přivítal veřej-
nost na ochutnávce Svatomartinských 
a mladých vín pod klenbami domi-
nikánského kláštera. V Noci divadel 
se podíváte do zákulisí městského di-

vadla, kde během listopadu uslyšíte 
z jeviště zpívat Annu K, hrát na kytaru 
Lubomíra Brabce nebo vyprávět zná-
mého cestovatele. V závěru listopadu 
vás v Chatce uvítá třetí roční charita-
tivního Šmukbazaru a v Louckém kláš-
teře cimbálové muziky. Více o mnoha 
podzimních akcích ve Znojmě najdete 
uvnitř LISTŮ.  lp, foto: Archiv ZL

Polévka pro lidi 
bez domova

Oblastní charita Znojmo bude 
lidem bez domova vydávat od 5. 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. 

„Příchozím budou poskytovány 
také informace o možnostech další 
podpory a pomoci při řešení jejich 
životní situace a o možnosti využití 
teplého ošacení z charitního šatníku.

Cílem je zabezpečit základní lidské 
potřeby těchto osob jako je hlad, žízeň 
a teplo,“ uvedla Lucie Tomášková, ve-
doucí Charitní poradny.  lp

Slavnostní otevření revitalizo-
vané části Jubilejního parku bude 
stěžejní událostí znojemských oslav 
k 100 letům založení Československé 
republiky.

Významné výročí připomene 
ve Znojmě několik akcí – odhalení 
busty prezidenta zakladatele T. G. Ma-
saryka, vysazení stoleté lípy, mimořád-
né baletní představení s hudbou Dvo-
řáka a  Janáčka i koncert Pěveckého 
sdružení Vítězslav Novák, ve kterém 

100 let republiky otevře Jubilejní park
zazní skladby předních český i  svě-
tových skladatelů. Na mnoha akcích 
odkazujících k významnému výročí 
republiky se podílí také několik zno-
jemských škol.

V neděli 28. října pak oslavy re-
publiky vyvrcholí. A to v 9.00 hodin 
slavnostním otevřením revitalizované 
části Jubilejního parku, kde bude veřej-
nost přítomna odhalení busty Tomáše 
Garriqua Masaryka i tradičnímu piet-
nímu aktu.

Jubilejní park byl vedením města 
vybrán jako důstojné místo k oslavám 
záměrně, neboť byl založen k 10.  ju-
bileu vzniku republiky. Jde o  jeden 
z  nejlépe zachovaných a  současně 
nejvýznamnějších menších objektů 
zahradní architektury. Cílem nynější 
pečlivé památkové obnovy je navrá-
cení jeho historické podoby tak, jak ji 
v roce 1928 navrhl přední zahradní ar-
chitekt první republiky Josef Kumpán. 
Více na str. 8 a 9.  lp
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UCTÍ DEN VETERÁNŮ
Město Znojmo si u příležitosti Dne 
veteránů připomene památku 
hrdinů, kteří neváhali bojovat 
a položit životy za naši vlast. Pietní 
akt proběhne v neděli 11. listopadu 
v 9.00 hodin na Louckém hřbitově 
ve Znojmě. Historie významného 
dne se váže k ukončení první svě-
tové války 11. listopadu 1918. Toto 
datum se stalo v demokratických 
zemích světa Dnem válečných ve-
teránů na paměť obětem nejstraš-
nější války, jakou lidstvo do té doby 
poznalo. Symbolem vzpomínko-
vých akcí a událostí ke Dni veteránů 
je květ vlčího máku.

KOVÁŘSKÁ UZAVŘENA
VŽDY V SOBOTU
Do konce roku musí řidiči počítat 
s  uzavírkami na  ulici Kovářská 
ve Znojmě. Půjde vždy o jednoden-
ní uzavírky (vždy v sobotu) v obou 
směrech, a to v úseku od křižovatky 
s ulicí Dolní Česká po křižovatku 
s nám. Komenského. Důvodem je 
umístění jeřábu pro účely opravy 
střechy kostela sv. Kříže. Do konce 
roku bude Kovářská uzavřena 
v termínech 27. října, 3., 10., 17. 
a 24. listopadu, 1., 15. a 22. prosince, 
vždy od 7.00 do 18.00 hod.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ NA PŘÍČNÍ
Na ulici Příční ve Znojmě právě 
vzniká nové parkoviště. Nevzhled-
né a nepraktické betonové panely 
nahradí moderní dlažba, pracuje 
se na nové části silnice přilehlé 
k parkovišti a revitalizací projde 
i okolní zeleň. Nové parkoviště 
nabídne dvaašedesát míst, z toho 
tři vyhrazená k parkování vozidel 
osob se sníženou schopností pohy-
bu a orientace. Do oprav investuje 
město 5 milionů korun. Hotovo 
bude do konce října.

NA DUŠIČKY OTEVŘENO DÉLE
Památku všech zesnulých, lidově ře-
čeno Dušičky, si lidé připomínají ka-
ždý rok 2. listopadu. Od 1. do 4. listo-
padu bude kvůli Dušičkám rozšířena 
otevírací doba na Městském hřbito-
vě ve Znojmě, a to až do 20.00 ho-
din. Na hřbitově budou také zesíleny 
hlídky městské policie.

OPRAVA LÁVKY 
Odstranění havarijního stavu je 
cílem oprav lávky přes Švýcarskou 
zátoku na Vranově. Převážnou část 
nákladů (17,3 milionu z 19,3 milionu 
korun) uhradí Jihomoravský kraj. 
S dokončením se počítá v červ-
nu 2019, kdy bude současně do-
končená rekonstrukce koruny hráze 
Vranovské přehrady.

Znojemští občané rozhodli o tom, 
které návrhy spoluobčanů na zlepšení 
města Znojma se díky participativní-
mu rozpočtování zrealizují. Nejvíce 
hlasů dostala úprava nevzhledné te-
lefonní budky špičkovým designerem.

V pilotním ročníku participativ-
ního rozpočtování projektu Tvoříme 
Znojmo byly vyčleněny tři miliony 
korun pro projekty v městských čás-
tech a tři miliony pro město Znojmo. 
Po sečtení hlasů z obou kol hlasování 
(offline a online) vzešlo pořadí (viz 

Rozhodli jste, co se nejen ve městě zlepší
tabulka), které určilo, že v příštím roce 
bude realizováno šestnáct projektů – 
osm ve městě a osm v městských čás-
tech. Nejvíce hlasů 1 389 získal projekt 
úpravy telefonní budky na rohu ulice 
Kolárovy při vstupu z nám. Republiky. 
O její novou podobu se postará uzná-
vaný pedagog a jeden z nejvýraznějších 
českých designerů Maxim Velčovský.

„Do žádného hlasování se nám 
nezapojilo tak velké množství lidí jako 
do  ankety Tvoříme Znojmo. Chtěl 
bych všem moc poděkovat,“ uvedl 
místostarosta Jakub Malačka.

Celkem o přízeň bojovalo 27 ná-
vrhů. Lidé jim rozdali 13 299 hlasů – 
11 163 kladných a 2 136 záporných (kaž-
dý občan měl možnost udělit 5 kladných 
a 2 záporné hlasy). Informace o jed-
notlivých projektech jsou zveřejněny 
na www.tvorimeznojmo.cz.  zp, lp

Pořadí projektů – město Znojmo
1.  Telefonní budka od Maxima 

Velčovského

2.  Basketbalové hřiště pro veřejnost
3.  Vyhlídkové lavičky
4.  Vybavení pro lesní MŠ – klub 

Svatojánek
5.  Revitalizace zeleně náměstí Armády 
6.  Rozvoj skateboardingu a nových 

sportů ve Znojmě
7.  Cyklostezka Pražská 
8.  Houpačky pro děti na vozíčku

Pořadí projektů – městské části
1.  Klidová-relaxační zóna ve starých 

Příměticích
2.  Víceúčelové hřiště pro hasičský 

sport
3.  Konice u Znojma – náves
4.  Umístění vícegenerační skluzavky 

na koupališti v Mramoticích
5.  Zatraktivnění koupaliště 

v Mramoticích
6.  Revitalizace parku za čekárnou, 

zakrytí požární nádrže
7.  Renovace Božích muk a úprava 

jejího okolí
8.  Úprava nejstarší části Přímětic

Participativní rozpočet funguje 
po celém světě. Jde o skvělou mož-
nost, jak zapojit občany do roz-
hodování o dalším rozvoji města. 
Princip je takový, že město uvolní 
část peněz z rozpočtu a obyvatelé 
vypracují a  odevzdají projekty 
s návrhy, jak finanční obnos využít 
k vylepšení města. Své návrhy ná-
sledně autoři projektu prezentují 
veřejnosti, která o nich hlasuje.

 Hasiči, starosta Jan Grois a místostarosta Jakub Malačka při společném symbolickém 
přípitku.  Foto. Archiv ZL

 Michaela Charvátová se starostou.
 Foto: zp

I  letos město Znojmo podpoři-
lo své dobrovolné hasiče, tentokrát 
jednotku hasičů v Načeraticích, která 
před pár dny převzala zbrusu nový 
hasičský automobil.

„Doufám, že nové auto bude jed-
notce dobrým a dlouholetým sluhou 
při hašení požárů a ochraně našich 
obyvatel. Byl bych samozřejmě daleko 
raději, pokud by vozidlo nemuselo vy-
jíždět vůbec. Ale když už k nějakému 
neštěstí dojde, je potřeba, abychom 
na něj mohli adekvátně reagovat,“ řekl 
starosta Znojma Jan Grois.

Cena auta vyšla na 1 200 000 ko-
run. Dobrovolným hasičům se podaři-
lo získat dotaci od Ministerstva vnitra 
(450 000 korun) i od Jihomoravského 

Načeratičtí hasiči dostali nové vozidlo

kraje (300 000 korun), město nákup 
vozu dofinancuje částkou 450 000 ko-
run. Ve svých řadách má Znojmo ještě 
jednu jednotku dobrovolných hasi-
čů, a to v Mramoticích. Ti se z nového 
moderního hasičského auta radovali 
v roce 2016. Koupit se mohlo díky do-
taci Jihomoravského kraje a financím 
z městského rozpočtu. 

Starosta v souvislosti s hasiči také 
neopomenul zmínit jméno Michaely 

Charvátové, která je odmalička člen-
kou SDH Tasovice. „Míša nás všechny 
a vlastně celý kraj reprezentovala na mis-
trovství ČR v Liberci, kde ve výstupu 
na věž obsadila pěkné 8. místo! Jako 
profesionál trénuje ve Starém Lískovci 
a perličkou je, že její maminka vede kon-
kurenční hasiče v Hodonicích, a tak je 
na závodech, jak Míša prozradila, někdy 
hodně veselo,“ usmíval se starosta, který 
mladé hasičce pogratuloval.  zp



nebude. Osobně bych nechal zádlaž-
bu provizorní a dal areálu definitivní 
podobu, až v něm bude vše hotové, 
protože se bavíme o dlažbě, která ne-
bude stát jeden milion. To už ale bude 
na novém vedení města. 

Věříte v ještě větší oživení areálu?
Určitě. Pan Harašta už požádal 

o pronájem další části pivovaru na dva-
cet let, mělo by tam být i Muzeum gas-
tronomie a počítá se, že do  jednání 
vstoupí i Jihomoravské muzeum.

Jak vidíte budoucnost dalších dvou 
velmi diskutovaných témat – Louc-
kého kláštera a obchvatu?

Na obchvatu se pracuje a práce 
postupují směrem k železniční tra-
ti, kde bude muset být přemostění. 
Jinak se ke kruhovému objezdu pod 
Baumaxem nedostaneme. Myslím si, 
že v nejbližších pěti letech se podaří 
část obchvatu dostavět, ale celý, až 
na hranice, určitě v nejbližších letech 
nebude hotový. Tady má zásadní vliv 
Ředitelství silnic a dálnic.

A co budoucnost Louckého kláštera?
V tuto chvíli je třeba říct, že hodně 

pro oživení kláštera dělá Znovín Znoj-
mo. Má velkou zásluhu na tom, že se 
klášter dostal do povědomí veřejnosti, 
návštěvníků Znojma. Teď Znovín žádá 
o další pronájem prostor na dvacet 
let. Je tedy jasné, že plánuje v klášteře 
pokračovat. Rozhodnout o tom musí 
opět již noví zastupitelé. Několik mi-
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OPRAVA UZAVŘELA LOUCKOU 
Do 10. listopadu je úplně uzavřen 
krátký úsek ulic Loucké a Klášterní. 
Důvodem je oprava průjezdu Louc-
kého kláštera. Úplná uzavírka ulice 
Loucké se týká úseku od křižovatky 
s ulicí Klášterní po vjezd do nádvoří 
Louckého kláštera (k sídlu firmy 
Znovín). Průjezdem tak v tento ter-
mín nebude možné projet. Druhá 
část uzavírky se týká ulice Klášterní, 
a to pouze vozidel, jejichž hmot-
nost přesahuje 3,5 tuny. Ulice se 
uzavře v úseku od křižovatky s ulicí 
Loucká po křižovatku s ulicí Anin-
ská. Objízdná trasa není stanovena. 

DOBOVÉ MÁZHAUZY
DOSTALY ODMĚNU
Město Znojmo letos ocenilo čtyři 
dobové mázhauzy Znojemského 
historického vinobraní. Do soutěže 
se přihlásily čtyři mázhauzy. Hod-
notila se dobová hudba, dobové 
oblečení, dobový vzhled a sorti-
ment prodávaného zboží. Za každé 
splněné kritérium získal mázhauz 
1 000 korun. Odměnu 4 000 korun 
získaly mázhauzy Morava – Horní 
náměstí 16, Stará pekárna – Velká 
Mikulášská 3 a Chatka – Masary-
kovo náměstí 14. Mázhauz U Jin-
dřicha z Lipé – Slepičí trh 2 dostal 
odměnu 3 000 korun.

ZIMNÍ STADION JE HOTOV
Skončily práce na opravě zimní-
ho stadionu. Veřejnost si v nové 
sezoně 2018/2019 poprvé zabrus-
lila 1. října. Na stadionu probíhala 
od května rekonstrukce chladicího 
systému. Šlo o jednu z největších 
investic města letošního roku. 
Oprava sportovní plochy „spol-
kla“ více než 12 900 000 korun. 
Rekonstrukce zkomplikovala začá-
tek letošní sezóny A-týmu HC Orli 
Znojmo. Hokejisté proto hráli první 
přátelská utkání na venkovních 
kluzištích. Nyní již odehráli na nové 
ledové ploše několik zápasů.

MĚSTO PRONAJALO
RESTAURACI
Novými provozovateli restaurace 
na zimním stadionu jsou Petr Irmann 
a společnost GATO production s.r.o., 
která poskytuje restaurační a gast-
ronomické služby. Plně vybavené 
funkční prostory restaurace, která 
je součásti Sportovní haly Dvořáko-
va – tedy majetku města Znojma –, 
nabídlo město k pronájmu v úno-
ru tohoto roku. Město bude re-
stauraci pronajímat provozovateli 
za 372 000 korun ročně. Nájemce 
uhradil všechny náklady spojené 
s  rekonstrukcí restaurace (nový 
vchod a interiérové změny).

STALO SE

Šestnáct let pracoval na znojem-
ské radnici. Nikdy nevyměnil stranic-
ký kabát, a je na to hrdý. I když ho 
přemlouvali, na volební kandidátce 
KSČM se už jeho jméno neobjevilo. 
Prý nastal čas na změnu. Sedmase-
dmdesátiletý zastupitel a místosta-
rosta Znojma Ludvík Hekrle se roz-
hodl odejít z  komunální politiky. 
Svůj čas bude věnovat rodině a svým 
koníčkům. V rozhovoru trošku vzpo-
mínal, trošku bilancoval a čestně při-
znal jeden nesplněný úkol. 

Řekl jste: „V komunální politice 
platí, že pokud chci něco prosa-
dit, musím nejdříve hledat spo-
jence.“ V kom jste ho našel vy?

V dobrém slova smyslu to byl 
starosta Pavel Balík. Dokázal na-
slouchat, vyslechl si názory dru-
hých, i oponentů, a když viděl, 
že jejich názory jdou vedle sebe 
nebo dokonce proti sobě, řekl: 
„Odložíme to a budeme o  tom 
ještě diskutovat.“ A sám hledal 
spojence pro nejlepší řešení. 
Dobře na takový způsob jednání 
slyšeli i tehdejší místostarostové 
pan Molín a doktor Kraipl. Byli 
ve svém jednání diplomaté, dalo 
se s nimi o všem hovořit. Nic se 
neřešilo lámáním přes koleno.

Který projekt se vám podařilo, 
i díky spojencům, prosadit? Čím 
se rád pochlubíte vnoučatům?

V prvním volebním období 
to bylo určitě koupaliště v Louce. 
Rád také vzpomínám na vyřizo-
vání záležitostí kolem penzionu U Le-
síka. Škoda jen, že se nemohlo udělat 
o jedno patro více, protože nová lůžka 
se velmi rychle zaplnila. V období ve-
dení radnice ODS jsem kritizoval, že 
koupila pivovar. Teď ale vidím, že ten 
areál nabírá na síle a postupně ožívá. 
Hodně tomu pomohl ředitel pivova-
ru pan Harašta. Líbí se mi i projekt, 
co tam chce dělat vinařství Lahofer, 
a i přes počáteční starosti se podařila 
také Expozice pivovarnictví. Areálu ale 
chybí definitivní dlažba. 

Ta je ovšem v plánu.
To ano, ale osobně mám trošku 

jiný názor na výběr finálního zadláždě-
ní povrchu. Podle projektu architekta 
Poláčka má do areálu přijít drobná 
mozaika. Tím, že se tam ale ještě plá-
nují bourací práce ležáckých sklepů, 
mám obavu, že té nové dlažbě mo-
hou tyto stavební práce uškodit. Byl 
jsem ovšem přesvědčován, že tomu tak 

Jsem v první řadě občan Znojma 
a teprve pak politik

lionů investovalo na výrobu nových 
oken do kláštera také město. A viděl 
jsem, co dovedou s podobou budovy 
udělat nová okna vedle těch starých. 
To je neskutečné srovnání. Myslím 
si, že mnoho občanů Znojma nemá 
vůbec představu, jak obrovské pro-
story v klášteře jsou. A  ten, kdo by 
v nich mohl být, se stále hledá, protože 
pro nás ještě platí podmínka státu, že 
tam nemůže být žádný nový komerční 
subjekt. A důležitá je pro mě i rekon-
strukce zimního stadionu. To považuji 

za velmi dobrý počin přesahující  
hranice města.

Co se nepodařilo, i když jste 
udělal maximum možného?

Určitě mám jeden nesplněný 
úkol a tím je stavba překladiště 
komunálního odpadu. To proto, 
že v roce 2024 končí skládková-
ní na skládku v Únanově a ko-
munální odpad se bude muset 
spalovat. Nepodařilo se mi na-
jít vhodný pozemek a nejbližší 
spalovna, tedy pokud nás vůbec 
vezme, je v Brně. Odvoz a spa-
lování tun odpadu, které by tam 
město případně mohlo vyvážet, 
také něco bude stát. Teď se tím už 
bude muset zabývat nové vedení 
města a zastupitelé.

Máte pro ně nějaký vzkaz?
Neměli by zapomínat, že jsou 

v první řadě občané Znojma, te-
prve pak komunální politici. Ne-
měli by si představovat, že jsou 
funkce na doživotí, a měli by se 

k sobě chovat, co nejslušněji. Ze zku-
šenosti vím, že když se jedná slušně, 
vyslechne se názor oponenta, daleko 
lépe se pak hledá společné řešení. Bez 
ohledu na to, v jaké je kdo partaji. Vě-
domí moci dovede zvlášť slabší povahy 
nepěkně semlít. 

Co byste na svém politické kariéře 
změnil?

Asi jsem měl dělat straně větší 
propagaci, aby lidé viděli, co se nám 
povedlo.

Odcházíte lehce?
Lhal bych, kdyby nepřiznal, že se 

na odchod připravuji. A zase tak jed-
noduché to nebude, protože stále ko-
lem sebe cítím a slyším podporu lidí. 
I teď mi říkají, že jsem to mohl ještě 
jedno volební období zkusit, ale hned 
na to řeknou, že mé rozhodnutí skon-
čit chápou. Těším se, že si odpočinu. 

 Ľuba Peterková

 Ing. Ludvík Hekrle.  Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve  čtvrtek 29. listopadu 2018, 
uzávěrka je 19. listopadu. 

VÝBĚH PRO PSY
Na  Přímětické ulici ve  Znojmě 
(naproti restauraci Bristol) nechalo 
město zřídit oplocený výběh pro 
psy. V těchto prostorách mohou 
psi volně pobíhat bez vodítka, což 
v jiných částech města nelze.

KOZÍ RODINKA PRO VŠECHNY
U Domova pro seniory U Lesíka je 
nová ohrada s kozí rodinkou, která 
těší nejen seniory, ale také jejich 
návštěvy. Jména koza Róza, kozel 
Lojza a kůzle Líza vybrali senioři, 
veřejnost a Městská zeleň, která 
se o prostor a zvířata stará. Ohrada 
s kozí rodinou je přístupná zdarma 
i veřejnosti. Jedinou podmínkou je 
zapsat se při návštěvě na vrátnici 
Domova.

ZIMNÍ ČAS
Standardní (zimní) čas nastane 
v noci 28. října 2018. Hodiny se 
posunou ze 3.00 na 2.00 hodiny. 

SVOZ BIOODPADU 
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden. Pro 
tento rok skončí svoz ve 47. týdnu 
(19.–23. listopadu).

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

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 ko-
merční a soukromé inzerci jsou 
uveřejněny na www.znojmocity.cz 
nebo je  z ískáte na  e-mai lu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné za-
půjčit si kostým na maškarní, kar-
neval či jinou zábavu. Na zápůjč- 
ce je nutné se předem domluvit, 
na  tel. 515  300  240. Zapůjče-
né kostýmy není třeba po  po-
užití prát ani čistit, jen je vrátit  
neponičené!

Pozorným divákům určitě ne- 
unikla v neděli 30. září ve večerním 
televizním zpravodajství informace 
o akci v Divadle ABC v Praze. Nadace 
Charty 77 zde pořádala slavnostní 
předávání cen Senior/ka roku 2018 
a Nejlepší klub 2018. Mezi 73 nomi-
nacemi byli i senioři ze Znojemska, 
kteří byli za svoji práci oceněni.

Místostarosta Znojma Jan Blaha, 
který úspěšné seniory přivítal na rad-
nici, k tomu říká: „Bylo mi ctí nomi-
novat Marii Strakovou z Chvalovic 
a Znojemské Grácie. Jsem rád, že se 
v kategorii Senior roku 2018 umístila 
Marie Straková v první desítce a do-
stala od poroty za svou vitalitu a čin-
nost pro druhé čestné uznání. Stejným 
oceněním byly odměněny i Znojemské 
Grácie, a to v kategorii Nejlepší klub 
roku 2018. Svou aktivitou a elánem 
strhávají ostatní, aby ani v podzimu 
svého života nerezignovali na radostné 
a šťastné žití.“

Marie Straková svůj bohatý a plod-
ný život věnovala ve prospěch spoluob- 
čanů. Pracovala v  kulturní oblasti, 
pro seniory organizovala řadu akcí 
a různorodých činností. Vedla 26 roků 

Naše senzační Grácie ocenili v Praze

obecní kroniku. V práci se seniory 
pokračovala i po odchodu do důchodu. 
V roce 2007 založila seniorský taneč-
ní soubor Znojemské Grácie. Ten má 
za sebou cca 230 vystoupení pro veřej-
nost, a to nejen v rámci naší republiky, 
ale i v zahraničí (Litva, Chorvatsko). 
U příležitosti 10. výročí svého založení 

vydal soubor kalendář, který názorně 
prezentuje druhy tanců. Marie Strako-
vá po návratu z Prahy uvedla: „Vím, že 
takového ocenění se nezískává každý 
rok. Moc si ho já i celý soubor vážíme. 
Je to pro nás povzbuzení do další práce 
a pro mě je to ten nejkrásnější dárek 
k mým letošním 70. narozeninám.“  zp

 Oceněné seniory přijal na znojemské radnici místostarosta Jan Blaha (druhá řada druhý 
zprava), vedle něho vlevo stojí Marie Straková.  Foto: Archiv ZL

Do 21. listopadu 2018 musí řidiči 
počítat ve třech etapách s částečnou 
uzavírkou ulice Vídeňská ve Znojmě. 
Důvodem je oprava povrchu silni-
ce I/38 v úseku od křižovatky s ulicí 
Hakenova až po  křižovatku s  ulicí 
Brněnská. 

První etapa (od 16. do 29. října) 
se týká obou jízdních pruhů ve směru 
z centra města Znojma. Ve zbylých 
dvou pruzích (tzn. ve směru do centra) 
bude veden obousměrný provoz řízený 
dopravním značením. V křižovatce 
ulic Vídeňská a Brněnská nebude při 
cestě z centra možné odbočit vlevo 
na ulici Brněnskou (směr OC Albert, 
omezení se netýká autobusů). Objízd-

Vídeňskou omezuje částečná uzavírka
ná trasa pro vozidla jedoucí na ulici 
Brněnskou bude vedena po ulici Hake-
nova, Kotkova, Družstevní a Brněnská. 
Autobusová zastávka Znojmo, Vídeň-
ská u školy pro směr z centra města 
bude dočasně zrušena. Pro spoje míří-
cí z ulice Vídeňská na ulici Brněnskou 
bude dočasná zastávka za křižovatkou 
těchto ulic.

Druhá etapa (od  30.  října 
do 19. listopadu) se týká obou jízd-
ních pruhů ve směru do centra města 
Znojma v úseku od křižovatky s ulicí 
Brněnská po křižovatku s ulicí Ha-
kenova. Ve  zbylých dvou pruzích 
(tzn. ve směru z centra) bude veden 
obousměrný provoz řízený dopravním 

značením. V křižovatce ulic Vídeňská 
a Brněnská nebude při cestě z centra 
možné odbočit vlevo na ulici Brněn-
skou (směr OC Albert, omezení se ne-
týká autobusů). Objízdná trasa pro vo-
zidla jedoucí na ulici Brněnskou bude 
vedena po ulici Hakenova, Kotkova, 
Družstevní a Brněnská. Autobusová 
zastávka Vídeňská u školy pro směr 
do centra města bude dočasně zrušena.

Třetí etapa (od 20. do 21. listo-
padu). Jedná se o přibližně 50 metrů 
dlouhou uzavírku jednoho jízdního 
pruhu ve směru do centra města, a to 
v místě připojení k budoucí prodejně 
Lidl. Provoz bude veden ve vedlejším 
(levém) jízdním pruhu.  zp

V ulicích Bala a Na Vyhlídce se 
prodlužuje doba ukončení staveb-
ních oprav do roku 2019.

V obou ulicích stále probíhají prá-
ce související s budováním vodovodu 
a kanalizace, které tu provádí svazek 
Vodovodů a kanalizací Znojemsko. 
Původně měly být ukončené letos. 
Nyní je jisté, že se práce protáhnou. 
Z  toho důvodu se také posouvají 
do roku 2019 i avizované práce na re-

V ulicích Bala a Na Vyhlídce se práce protáhnou
konstrukci opěrné stěny, chodníků 
a silnice, jejichž investorem je město 
Znojmo.

V ulicích Bala a Na Vyhlídce je 
v plánu rekonstrukce, na kterou má 
město vyčleněnou částku 11 milionů 
korun. Na Vyhlídce proběhne rekon-
strukce opěrné stěny podél komuni-
kace o celkové délce 148 metrů a až 
poté přijde na řadu samotná oprava 
komunikace (cca 210 metrů), která 

zasahuje i do ulice Bala. V rámci této 
části stavby bude vybudován nový 
chodník kolem silnice a  také nová 
římsa na opěrné zdi a osazení nového 
zábradlí. V obou ulicích bude také 
vyměněno i stávající veřejné osvětle-
ní za nové s LED svítidly. Stejný typ 
osvětlení je v  této lokalitě k vidění 
od loňského roku i v nedalekých uli-
cích Dvořákova a také v další ulici a to 
doktora Mareše.   zp, lp
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STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI SRNU
Strážníci z nezajištěného přibliž-
ně dva metry hlubokého kanálu 
v areálu bývalého školního statku 
v Příměticích zachránili uvězněnou 
srnku. Zvíře bylo po vysvobození 
bez vizuálních zranění, a tak ho 
vypustili zpět do přírody. Hlídka 
poté nebezpečné místo zajistila. 
Na nehodu upozornil strážníky 
muž, který v místě venčil svého psa.

NAPADENÍ STRÁŽNÍKA
Zatímco v roce 2017 nedošlo ani 
k  jednomu útoku na  strážníky 
Městské policie Znojmo, od června 
letošního roku jich bylo už pět. A to 
včetně toho, který se stal na ulici 
17.  listopadu poblíž diskotéky. 
Strážník si všimnul venku sedícího 
mladého muže, který měl na sobě 
v chladném počasí pouze tílko a vy-
kazoval známky velmi silné podna-
pilosti. I kvůli nízké venkovní teplotě, 
aby u něho nedošlo k podchlazení, 
přivolal strážník k dvaadvacetileté-
mu muži pomoc zdravotníků. To se 
ale nelíbilo kamarádovi podnapilé-
ho muže. Chtěl ho dopravit domů. 
Když mu to strážník nedovolil, 
dvaatřicetiletý muž ho udeřil zezadu 
do vrchní části těla. Strážník násled-
ně muže spoutal. Jelikož šlo o útok 
na úřední osobu, což je trestné, byl 
případ předán Policii ČR, aby případ 
prošetřila. O mladšího muže se po-
starali zdravotníci.

LIKVIDOVALI STŘÍKAČKY
Na desítku injekčních stříkaček 
sebrali strážníci na ulici Holandská 
a Masarykově náměstí, aby je ná-
sledně odvezli k likvidaci. A na slu-
žebnu přijali oznámení o injekčních 
stříkačkách, které ležely ve dvoře 
domu na Čermákově ulici. Stráž-
níci několik injekčních stříkaček 
s jehlami posbírali a opět odvezli 
k odborné likvidaci.

ZAKÁZANÝ SEX U SILNICE
V nedělní dopoledne řešila hlídka 
strážníků přestupek prostitutky, 
která v rozporu s vyhláškou města 
nabízela sexuální služby u silnice 
na  jihu města. Údajně čekala 
na zákazníka. Jelikož to nebyl její 
první takový přestupek, vysloužila 
si čtyřtisícovou pokutu.

ŽENY SE POHÁDALY
Nad ránem řešili strážníci konflikt 
dvou žen, z nichž jedna měla být 
agresivnější a své sokyni poničit 
oblečení a zatahat ji za vlasy. Spor 
začal už na diskotéce a pokračoval 
na ulici. Strážníci případ předali 
přestupkové komisi.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Znojemští se v letošním roce opět 
podíleli na  tvorbě pocitové mapy, 
a to v rámci dubnového Fóra Zdra-
vého města. Výsledky si lze nyní pro-
hlédnout prostřednictvím webové 
prezentace.

Veřejnost měla možnost za pomo-
ci různě barvených špendlíků na mapě 
města znázornit, jak se v dané lokalitě 

Nahlédněte do pocitové mapy Znojma
cítí. Tato mapa sloužila jako podklad 
pro vytvoření její elektronické podoby. 
Pocitovou mapu tvořili občané jednak 
v  rámci Fóra (5. dubna), tak i pro-
střednictvím její elektronické verze 
(do 4. května). Celkově se do  tvor-
by pocitové mapy zapojilo přibližně 
200  občanů, kteří zaznačili dohro-
mady přes 4 400 bodů. Ke každému 
bodu také mohli vyjádřit, co se jim 
v dané lokalitě líbí nebo naopak, co by 
chtěli zlepšit. Všechny tyto podněty 
byly předány příslušným odborům. 

Výsledky nyní najdete na stránkách  
www.znojmo-zdravemesto.cz.  pm

Lidé označovali následující pocity

 zde rád trávím volný čas
 zde je zanedbané prostředí
 zde je příjemné prostředí
 zde se necítím bezpečně ve dne
 zde se necítím bezpečně v noci
 zde hrozí dopravní nebezpečí
 zde se nedostanu pomocí MHD

Turistickou oblast Znojemsko 
a  Podyjí přijeli poznávat novináři 
z České republiky a ze Slovenska. Je-
jich mediální výstupy už překonaly 
milionovou hranici.

Na pozvání destinační společnosti 
ZnojmoRegion, která v oblasti ces-
tovního ruchu zastupuje celý býva-
lý znojemský okres, přijely na press 
trip v červnu dvě skupiny novinářů – 
sedm novinářů ze Slovenska a deset 
z českých médií. Pro každou skupinu 
byl připraven odlišný víkendový pro-
gram s cílem ukázat aktuální novinky 
a méně známé turistické cíle našeho 
kraje. Zároveň také umožnit novi-
nářům zažít zde konkrétní akce jako 
například Pivní slavnosti a atmosféru 
otevřených sklepních uliček ve Chva-
lovicích a další. O aktivní zábavu se 
postarala Vranovská pláž a Cyklo Klub 
Kučera, Hudební festival Znojmo či 

ZnojmoRegion oslovil novináře.
Jejich články lákají turisty

Muzeum Terra Technica. Pro oba press 
tripy poskytl komfortní ubytování Ho-
tel Savannah. 

„Novináře na navštívených mís-
tech vítali starostové či zástupci ve-
dení jednotlivých organizací a firem. 
Vždy to zanechalo velmi silný a dobrý 
dojem. Řada našich členů a partne-
rů poskytla své služby za  nadstan-
dardních podmínek nebo dokonce 
zdarma. Patří jim opravdu velký dík,“ 
uvedla Šárka Janderková, předsed-
kyně představenstva spolku. Není 
proto divu, že se už počátkem prázd-
nin začaly v českých a  slovenských 
médiích objevovat pochvalné články 
a reportáže představující turistickou 
oblast Znojemsko a Podyjí. „Mediální 
výstupy z obou press tripů průběžně 
sledujeme a monitorujeme také je-
jich finanční efektivnost,“ informuje 
tajemnice spolku, Irena Navrkalová. 

„Jen do konce září jsme zaznamenali 
články a reportáže v celkové hodnotě 
přesahující 1 160 000 korun z českého 
a 19 000 € ze slovenského press tripu. 
Je naprosto nereálné, že bychom tak 
velký mediální prostor mohli pořídit 
formou běžné placené inzerce,“ vy-
světluje smysluplnost organizovaných 
výletů pro novináře.

Podle slov Šárky Janderkové bude 
ZnojmoRegion v podobné mediální 
spolupráci pokračovat i v budoucnu: 
„Příští rok, ještě před zahájením hlavní 
turistické sezóny, chceme zorganizo-
vat poznávací press trip pro novináře 
z Rakouska. Na jejich výběru a oslo-
vení spolupracujeme s oficiálním za-
stoupením CzechTourism ve Vídni. 
V plánu máme i speciální foto trip pro 
vybrané fotografy, ze kterého bychom 
rádi získali kvalitní vizuální propagaci 
regionu.“  lp

U  špatně zaparkovaných vozi-
del došlo od 1. října 2018 ve Znojmě 
k výrazné změně. Strážníci již nedá-
vají takzvané botičky, ale řidičům 
stále hrozí za nesprávné parkování 
potrestání. 

Při řešení dopravních přestupků po-
stupují strážníci Městské policie Znoj-
mo následovně:
  podle toho, jestli vozidlo tvoří/ne-

tvoří překážku provozu, vyhodnotí 
strážník, zda je nutný bezodkladný 
odtah vozidla či postačí na okno vo-
zidla umístit výzvu pro nepřítomné-
ho řidiče, 
  v případě výzvy má řidič 7 dnů na to, 

aby se dostavil na služebnu MP, kde 
s ním bude přestupek vyřešen. Pokud 

Botičky nejsou, ale tresty zůstávají
se na služebnu nedostaví, je doku-
mentace k přestupku předána správ-
nímu orgánu k dořešení, 
  v závislosti na míře nebezpečnosti 

přestupku (například omezení ply-
nulosti dopravy), vyřeší strážník pře-
stupek na místě pokutou až do výše 
2 000 korun. Pokud řidič neuzná 
přestupek či nesouhlasí s výší pokuty, 
předá strážník věc správnímu orgánu 
k dořešení. 

Přestupky (hlavně zákazy zastave-
ní, stání na přechodech, na chodnících 
nebo v křižovatkách), které zachy-
tí kamerový systém a nejsou řešeny 
strážníky na místě, jsou ve lhůtě něko-
lika dnů posílány správnímu orgánu 
k dořešení, kde může řidič očekávat 

pokutu až 2  500 korun (v  případě 
započetí správního řízení i poplatek 
1 000 korun). V odůvodněných pří-
padech může správní orgán od po-
platku upustit. Od 1. října 2018 ovšem 
nelze za přestupky v parkování uložit  
napomenutí.  lp

 Příklad špatného parkování. Ilustr. foto.
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PLACENÁ INZERCE

INVESTUJTE
DO KOMERČNÍCH
NEMOVITOSTÍ
V ČR
Zhodnocení za rok 2017: +5,17 %, 
od založení: +14,3 %, 
www.czech-fund.cz

Zprostředkovatelem investičních nástrojů je společnost EFEKTA investiční zprostředkovatel s.r.o. Výše uvedené 
údaje o výkonnosti se týkají minulého období. Historické výnosy nezaručují podobné výnosy v budoucnu. 
Investování do podílových listů je obecně spojeno s  určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy těchto 
investičních nástrojů, z  právních předpisů a  zvyklostí příslušných fi nančních trhů, resp. zemí. Investor nese 
plně riziko své investice, včetně možné ztráty. Prezentované zhodnocení v minulých letech je již očištěno 
o nákladovost fondu (TER), konečný výnos investice však může být ovlivněn v důsledku vstupního/výstupního 
poplatku, který musí investor v souvislosti s investicí do fondu provést. Výnos od založení je za období 
23.02.2016–31.07.2018. Informace jsou čerpány ze statutu fondu a webových stránek Liechtenstein Investment 
Fund Association.

Budova DORN
Dornych 510/38
BRNO

+420 727 840 537
brno@fund.cz
www.czech-fund.cz

Sdílíme pobočku s 
NEY spořitelní družstvo

Nechcete chodit na pobočku?
Mobilní poradce přijede za Vámi.

Ing. Dušan Čejka
+420 778 749 660

Za  unikátní fotografií Znojma 
z vesmíru, kterou město získalo, stojí 
americký astronaut Andrew Feustel.

Aktuální velitel Mezinárodní ves-
mírné stanice ISS ji poslal v rámci spo-
lupráce se vzdělávacím programem 
Do kosmu s Krtkem 2018. Po fotogra-
fiích Prahy a Brna tak jde o další dvě 
fotografie měst České republiky. A to 
Plzně a právě Znojma, ke kterému má 
astronaut osobní vztah, neboť zde žijí 
blízcí příbuzní jeho manželky Indiry. 

Vzdělávací projekt Do  kosmu 
s Krtkem 2018 navazuje na projekt 
Do kosmu s Krtkem, který vznikl při 
příležitosti letu amerického astronauta 
Andrewa Feustela v  roce 2011, kdy 
vzal na palubu raketoplánu Endeavour 
symbol mnoha generací – Krtka z po-
hádek Zdeňka Milera. Tou dobou už 
byl astronaut znám spojením s Českou 
republikou.

Andrew Feustel navštívil Znojmo 
osobně v srpnu 2009. Doprovázela ho 
manželka se dvěma syny. Byli přijati 
na radnici, prohlédli si Muzeum mo-
torismu a na znojemském hradě pak 

Americký astronaut má vztah 
ke Znojmu. Vyfotil město z vesmíru

astronaut v zaplněném Sále předků 
odpovídal veřejnosti na četné dotazy. 
Andrew Feustel byl vybrán za člena 
posádky raketoplánu Atlantis určené 
k opravě Hubbleova kosmického da-

lekohledu. Mise byla poslední servisní 
misí, kterou NASA naplánovala. An-
drew Feustel tak byl posledním člově-
kem, který se Hubbleova dalekohledu 
dotkl.  lp

 Fotografie Znojma z vesmíru vznikla přesně v pátek 17. srpna 2018 v 15.41 hodin.
  Zdroj: Znojmo z paluby ISS (foto Andrew Feustel/NASA, © Do kosmu s Krtkem 2018).

Z rukou starosty Jana Groise a ře-
ditelů jednotlivých škol si úspěšní žáci 
ze ZŠ JUDr. Mareše, ZŠ Mládeže a ZŠ 
Pražská odnesli certifikáty z anglic-
kého jazyka.

Jazykové vzdělávání na  školách 
město podporuje už od roku 2013, a to 
v rámci projektu Kolumbus – Znojmo 
mluví anglicky. Těm, kteří mají trvalé 
bydliště ve Znojmě a jeho městských 
částech, město tyto certifikáty proplatí. 
Od roku 2013 této možnosti využilo už 
více než 370 žáků a studentů.

„Z  rozpočtu města podporuje-
me i  samotnou výuku cizích jazyků 
na školách, školy například díky tomu 
mohou mít hodiny s rodilými mluv-
čími, více hodin jazyků obecně nebo 
z těchto peněz hradí speciální hodiny, 
které žáky na certifikáty připravují. 
Tato podpora samozřejmě nerozlišuje, 
kde má žák trvalé bydliště,“ doplňuje 
starosta Grois a dodal: „Je vidět, že 
podpora vzdělávání v rámci projektu 
Kolumbus má smysl.“  zp

Další certifikáty 
z angličtiny
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PRÁCE V ČESKU
Agentura Sluníčko
hledá na brigádu
CHŮVIČKY/ANIMÁTORKY
také pro práci v Dětském koutku 
Sluníčko/Freeport. 
Zájemkyně mohou poslat 
stručný životopis, svoji 
fotografii a informaci, jakou 
představu o práci s dětmi mají, 

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

na softplay@email.cz. Vhodné 
pro studentky SŠ, VŠ.

Do ALBERTU ZNOJMO,  
Vídeňská 69/684
přijmeme brigádníky listopad až 
prosinec na stánkový prodej. 
Fyzicky nenáročná práce vhodná 
i PRO SENIORY. Informace na tel. 
569 429 077 nebo e-mail: ucetni@
beranekknihy.cz.

Pro prodejnu BAUMAX ZNOJMO 
hledáme nové kolegy na pozici:
DOPLŇOVAČ/KA ZBOŽÍ – pozice 
je určena pro OZP/OZZ. Nástup 
možný ihned. Životopis zašlete 
na kadrycz7@baumax.cz nebo volejte 
na tel. 267 289 176. Staňte se členem 
našeho týmu! Těšíme se na Vás.

  

JOPP Automotive s. r. o. hledá 
pro svá pracoviště ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ a TŘEBÍČI nové 

kolegyně a kolegy do svých řad: 
 

• Montážní dělník/-ce (Velké Meziříčí) 
• Operátoři RTM strojů (Velké Meziříčí) 
• Operátoři CNC strojů a zařízení (Třebíč) 
• Operátoři pro lisování plastů (Velké Meziříčí) 
• TEAM LEADER – dlouhotočné automaty (Třebíč) 
• OBSLUHA DLOUHOTOČNÉHO SOUSTRUHU (Třebíč) 

Náborový příspěvek 7.000,- Kč 
 

Firemní benefity: stravenky, příspěvek na PP a ŽP, 
závodní stravování, cafeterie a další. Doprava na dané 

pracoviště je zajištěna a hrazena zaměstnavatelem. 

 Více informací o nabízených pracovních pozicích na: 
www.jopp.com         Tel. 563 031 231 

Facebook – JOPP Automotive Česká republika 

 

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka

Jsme přední světový výrobce transformátorů,
elektronických a magnetických komponentů.

Dveře jsou u nás otevřené pro studenty,
absolventy a všechny, kteří hledají práci.

Odměníme Vás mzdou po zaškolení
až ve výši 28.500,- Kč.

Aktuálně máme
volné pracovní pozice:
• Dělníka v elektrotechnice
•  Technika zkušebny 

transformátorů
•  Administrátora logistiky 

a zákaznického servisu
•  Pracovníka systémové 

podpory výroby

Na spolupráci se těší personální oddělení:
Hakenova 3789/22, Znojmo

tel.: 515 284 746, 775 599 086
e-mail: prace@tamura-europe.co.uk

TAMURA EUROPE LIMITED, organizační složka

Jsme přední světový výrobce transformátorů,
elektronických a magnetických komponentů.

Dveře jsou u nás otevřené pro studenty,
absolventy a všechny, kteří hledají práci.

Odměníme Vás mzdou po zaškolení
až ve výši 28.500,- Kč.

Aktuálně máme
volné pracovní pozice:
• Dělníka v elektrotechnice
•  Technika zkušebny 

transformátorů
•  Administrátora logistiky 

a zákaznického servisu
•  Pracovníka systémové 

podpory výroby

Na spolupráci se těší personální oddělení:
Hakenova 3789/22, Znojmo

tel.: 515 284 746, 775 599 086
e-mail: prace@tamura-europe.co.uk

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Znojmo
zve veřejnost na akci 

BURZA PRÁCE
V OBLASTI VÝROBY A SLUŽEB

Středa 28. listopadu od 9.00 do 13.00 hodin.
Burza Práce vám nabízí možnost přímého kontaktu se zástupci 

zaměstnavatelů, nabídku volných pracovních míst a různých 
pracovních příležitostí.

Úřad práce ve Znojmě, nám. Svobody 8, zasedací místnost IPS (vchod 
z pravé strany budovy). VSTUP ZDARMA.

Zvolte si své povolání je akce, 
kterou každoročně pro rodiče i žáky 
pořádá Střední odborná škola 
na Dvořákově ulici. Letos se tak stane 
v pátek 2. listopadu. 

Rodiče i žáci druhého stupně zá-
kladních škol si budou moci od 8.00 
do 16.00 hodin v budově střední školy 
projít a prostudovat bohatou nabídku 
studijních a učebních oborů na ško-

Zvolte si své povolání
lách nejen v okrese Znojmo pro školní 
rok 2019/2020. Účastníky akce jsou 
Úřad práce ČR, Okresní hospodář-
ská komora Znojmo, zaměstnavatelé 
znojemského regionu, střední školy 
a učiliště znojemského okresu a další 
střední školy a učiliště z jiných okresů. 
Pro žáky, kteří si vybírají své budoucí 
povolání, jde o skvělou příležitost, jak 
získat přehled o možnostech.  lp

HLEDÁM PRÁCI
Hledám práci – úklid bytu, restaura-
ce apod. Tel. 721 784 970.

Hledám práci – rozvoz potravin, 
zboží apod., ŘP skupiny B mám. Tel. 
601 151 564.
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V neděli 11. listopadu vás v kláš-
teře dominikánů na ulici Dolní Česká 
přivítají Slavnosti Svatomartinského 
a mladého vína roku 2018.

Znojemská Beseda připravila spo-
lu s vinaři ochutnávku vín na celý den 
od 11.00 do 20.00 hodin.

Vše vypukne v 11 hodin a 11 minut 
v přilehlém kostele Povýšení sv. Kříže, 
kde Svatomartinské víno ročníku 2018 
pokřtí sv. Martin spolu s děkanem 
Mons. Jindřichem Bartošem. Po této 
tradici nastane pravý čas k prvnímu 
přiťuknutí si mladým vínem a vinaři 

Svatomartinská a mladá vína 
v dominikánském klášteře

 I letos přijede sv. Martin, aby zase naplnil číše svěžím vínem.  Foto: Archiv ZL

 Lípy – náš národní strom už 170 let – jsou vysazovány při významných výročích jako 
symbol svobody našeho státu.  Foto: Archiv ZL

začnou nalévat vzorky svěžích vín z le-
tošní úrody. Do 20.00 hodin mohou 
návštěvníci ochutnávat mladá vína 
z několika znojemských vinařství for-
mou placené pochůzkové degustace. 
Nabídku lahodných vín doplní gastro-
nomické dobroty a vínu do noty ladí-
cí muzika cimbálovek Denár a Neo- 
veská. Těšit se můžete i na průvod 
Sv. Martina na bílém koni, který vyjde 
v 16.00 a také v 18.00 hodin z Dolní 
České směrem k Hradebnímu příko-
pu a zpět okolo Vlkovy věže. Vstup je 
zdarma.  lp

Znojemské oslavy 100. výročí republiky

Znojemské podzemí každoročně 
navštíví na 50 000 lidí. Nejnavštěvo-
vanější turistický cíl města brzy do-
zná změny, aby byl pro návštěvníky 
ještě atraktivnější.

Naučná stezka čili klasická pro-
hlídková trasa – Tajemné znojemské 
podzemí – bude do konce roku obo-
hacena o nové figury. Návštěvníci uvi-
dí v podzemních výklencích, slepých 
ramenech a chodbách ukázky nových 
scén jako například budování podzemí 
ve 14. století, úkryt před švédským 
vojákem z období 17. století i ukáz-
ku toho, jak bylo využíváno podzemí 
v minulosti, kdy ve 14. a 15. století 
složilo jako sklep měšťanského domu 
nebo jako úkryt před válečným běs-
něním a požáry v 16. století. Přibydou 
i  figury živočichů žijících v podze-

Znojemské podzemí 
se stane atraktivnější

mí – netopýři a další. Scény by měly 
doplňovat světelné a zvukové efekty.

Kromě instalace nových figur bu-
dou rekonstruovány stávající figury 
skřetů a alchymisty i vlhkem poškoze-
né rekvizity. Práce bude provádět firma 
Konfroň Production & Advertising, 
která v e-aukci podala nejvýhodnější 
nabídku. Náklady na instalaci nových 
scén a rekonstrukci těch stávajících 
vyjdou na 900 000 korun. „Vše bude-
me dělat za plného provozu. Návštěv-
ní doba Znojemského podzemí tak 
nebude pro návštěvníky omezena,“ 
doplňuje František Koudela, ředitel 
Znojemské Besedy, která významnou 
památku města provozuje. Naučná 
stezka i s novými figurami bude kom-
pletně k vidění poprvé 17. listopadu 
v Den otevřené radnice.  lp 

Oslavy k 100. výročí založení Čes-
koslovenské republiky se ve Znojmě 
promítnou do několika aktivit. Vedle 
otevření revitalizované části Jubi-
lejního parku to bude vysázení Lípy 
republiky.

Už v sobotu 27. října zve městské 
divadlo veřejnost na mimořádný ve-
čer Pražského komorního baletu, kde 
zazní díla Janáčka a Dvořáka v choreo-
grafii uznávaného umělce Pavla Šmoka 
(více o představení píšeme na str. 12).

V neděli 28. října v 9.00 hodin 
u příležitosti otevření části revitalizo-
vaného Jubilejního parku si v těchto 
místech představitelé města a veřej-
nost připomenou výročí Dne vzniku 
samostatného československého státu. 
Až do 11.00 hodin budou pro zájemce 
připraveny také komentované prohlíd-
ky parku. Významný den bude příštím 
generacím připomínat Lípa republiky, 
jejíž výsadbu v Dolním parku provede 
starosta Znojma Jan Grois ve 12.00 ho-
din. Lípa se tak zařadí mezi ostatní, 
které byly ve Znojmě vysázeny v rámci 
krajské akce 100 lip – 100 oslav.

Důstojným zakončením dne pak 
bude na znojemském hradě Slavnostní 
koncert k 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. V provedení míst-
ního Pěveckého sdružení Vítězslava 
Nováka a Smíšeného pěveckého sboru 
Karla Němečka z Moravského Krum-
lova uslyší posluchači díla předních 
českých skladatelů i úpravy lidových 
písní. Koncert se uskuteční pod zá-

V Dolním parku bude 
růst Lípa republiky

štitou města Znojma a ve spolupráci 
s Jihomoravským muzeem. Vstupné: 
80 Kč, předprodej v TIC na Obrokové 
a na místě. Koncert v Císařském sále 
začne v 17.30 hodin.

OSLAVY REPUBLIKY
V REŽII ZNOJEMSKÝCH ŠKOL

V pátek 26. října jsou připraveny 
tři aktivity.

V 9.00 hodin pořádá ZŠ nám. Re-
publiky akci REPUBLIKA REPUBLICE. 
V rámci ní dojde za účasti starosty města 
k setkání žáků u pomníku na nám. Re-
publiky, kam žáci položí vlastnoručně 
vyrobený věnec s lipovými květy a vzka-
zy republice. V 9.30 pak škola vysadí 
svou lípu u Městského divadla.

Ve stejný den v 11.00 hodin dojde 
v areálu ZŠ Přímětice k slavnostnímu 
ZASAZENÍ LÍPY před školou, které 
bude doprovázeno zpěvem hymny. 
Ten den ve škole probíhá i barevný 
den, žáci mají přijít oděni v červené, 
modré nebo bílé barvě, díky čemuž 
následně společně poskládají vlajku.

A za zmínku stojí také další zají-
mavá aktivita v Příměticích. Josef No-
vák má za  svým domem ve starých 
Příměticích čtyři stoleté lípy, které 
v říjnu 1918 zasadil jeho dědeček Josef 
se svým synem Janem. Slavnostního 
setkání na místě samém (ulice Lipová) 
se opět v pátek 26. října v 13.30 ho-
din zúčastní i  starosta Jan Grois. 
O  hudební vložku se postarají děti  
ze ZŠ Přímětice.  lp, zp
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 V zasedací místnosti rady nahlédnete do několika kronik města Znojma. Foto: Archiv ZL

Den otevřených dveří radnice 17. 11. 2018

V sobotu 17. listopadu se otevřou 
dveře znojemské radnice, aby posed-
mé přilákaly k návštěvě širokou ve-
řejnost. Pokaždé se Den otevřených 
dveří radnice těší velkému zájmu.

Den otevřených dveří radni-
ce vzpomene symbolicky Den boje 
za svobodu a demokracii. Letošním 
nosným tématem bude Centrum ob-
novy společenského kulturního dědic-
tví, o kterém podá zájemcům informa-
ce i starosta města. 

Prohlídky radnice budou začínat 
v čase od 9.00 do 12.30 hodin a to vždy 
po půl hodině.

Ve vestibulu radnice přivítá ná-
vštěvníky cimbálová muzika Vinohrá-
dek. Na pěknú notečku tady bude hrát 
až do 13.00 hodin. Na dvou panelech 
zde najdou lidé informace k projektu 
Centra obnovy společenského kul-
turního dědictví v Louce. Budou mít 
možnost se podepsat do návštěvní kni-
hy a nová kavárna BALANCE coffee/
wine jim nabídne ke koupi výbornou 
kávu.

V  prvním patře radnice uvidí 
pracovnu starosty a dalších zástupců 
vedení města. Dále fotografie partner-
ských měst a v zasedací místnosti rady 
nahlédnou do kronik města Znojma.

Prohlídka zasedací místnosti za-
stupitelstva v přízemí uvítá návštěv-
níky fanfárami trubačů, vlajkonoši 
a  pážaty v  dobových kostýmech. 
Na neformálním setkání je zde přivítá 
starosta Znojma Jan Grois, který bude 
připraven diskutovat na téma Cent-
rum obnovy společenského kulturního 
dědictví.

NOVINKY, KTERÉ POTĚŠÍ
Největší novinkou v rámci Dne 

otevřených dveří radnice bude zajis-
té prohlídka Znojemského podzemí 

Přijďte si prohlédnout nové figury Znojemského 
podzemí i starou školu v Louckém klášteře

obohacená o zcela nové figury a scény. 
Podívat se na ně bude možné zdarma 
17. a 18. listopadu (So 10.30–16.00, 
Ne 13.30–15.00).

Další novinkou je jízda vláčkem 
do staré školy v Louckém klášteře. Od-
jezd je z Masarykova náměstí v 10.30, 
11.30 a 12.30 (jízdenkou bude mince 
s klášterem) a s tím spojené komen-
tované prohlídky ve staré škole a také 
pro zájemce představení projektu 
Centrum obnovy společenského kul-
turního dědictví v 11.00, 12.00 nebo 
13.00 hodin.

Dům umění zve ve  stejný den 
hlavně děti na akci s názvem Mami, 
tati, budu muzejníkem! Jak se předmět 
stane exponátem? Co vše je schované 
v  depozitářích a  co vlastně obnáší 
práce v muzeu? To vše se návštěvníci 
dozvědí mezi vitrínami a exponáty 
muzejní výstavy Sbírky promlouvají. 
V průběhu celého dne (9.00–17.00) 
pro děti a  jejich rodinné příslušníky 
budou připraveny samoobslužné sta-
noviště, díky nimž se z nich na chvíli 
stanou zaměstnanci muzea. zp, lp

DOPROVODNÉ AKCE (9.00–14.00):
  návštěva obřadní síně a matriky 

(Obroková 10),
  návštěva zasedací místnosti v me-

zipatře (Obroková 10), zde uvidíte 
výstavu vítězných prací výtvar-
né soutěže na téma Vzpomínka 
na  letošní vinobraní, oceňované 
propagační filmy města Znojma 
od bratří Otrubových,
  zdarma výstup na  radniční věž 

a komentovaná prohlídka věžních 
hodin,
  Noc divadel – zdarma prohlídka zá-

kulisí a bohatý program Městského 
divadla ve Znojmě.

13.30 OTEVÍRÁME DIVADLO – pro-
hlídky zákulisí s herci DS Rotunda 
(13.30, 14.15, 15.00)
16.00 NĚCO PRO DĚTI – MAGDA 
REIFOVÁ a její hudební představení 
Kočka leze dírou
17.00 Zpíváme s mladými talenty – 
žáci Hudebního centra Bez Hranic 
Znojmo
17.45 Vyhodnocení soutěžního kvízu 
o ceny
18.00 TVÁŘE PETRA RYCHLÉHO 
ve Znojmě
19.45 Zazpívejte si s námi u baru – 
LEA VRBKOVÁ A VÁCLAV OSTROVSKÝ

Zveme vás do divadla na neopa-
kovatelný večer v doprovodu herců 
Divadelního spolku Rotunda Znojmo. 
Nebudete litovat!

V sobotu 17. listopadu se počtvrté 
připojí Městské divadlo Znojmo k me-
zinárodnímu projektu Noc divadel. Ná-
vštěvníkům dá možnost prohlédnout 
si běžně nepřístupné prostory našeho 
krásného kulturního stánku a užít si 
připravenou programovou nabídku. 
Pro odvážnější i  takříkajíc na vlastní 
hlasivky. V nabídce je totiž společné 
zpívání na divadelním baru. Kompo-
novaný večer je připraven tak, aby se 
v něm bavili všichni příchozí. Třeba 
dospělé nejspíše potěší přítomnost her-
ce Petra Rychlého, ale nuda nehrozí ani 
dětem. Za těmi přijede jejich známá 
kamarádka z televizní Kouzelné školky 

V Noci divadel očekávejte 
divadlo, jaké neznáte

herečka Magda Reifová. A o tu je vždy 
velký zájem a tak doporučujeme udělat 
si rezervaci v TIC na Obrokové ulici. 
Čeká vás divadlo, jaké neznáte!  lp

Město Znojmo u příležitosti Dne 
otevřených dveří radnice opět vyhlá-
silo výtvarnou soutěž pro žáky ma-
teřských, základních a středních škol 
ve Znojmě. Tématem 
je Vzpomínka na  le-
tošní vinobraní. 

Úkolem účastníků 
je jakkoliv výtvarně 
ztvárnit své zážitky či 
dojmy ze Znojemské-
ho historického vino-
braní 2018. Práce musí 
děti zaslat nejpozději 
do 7. listopadu na Od-
bor školství, kultu-
ry a památkové péče 
města. Hodnotit jejich 
výtvarnou podobu 
bude komise složená 

Vzpomínka na vinobraní 
ve výtvarné soutěži

ze zástupců města Znojma a přizvaných 
výtvarníků a expertů. Ti vyberou tři 
nejlepší práce v každé kategorii. In-
formace o výsledcích budou poté zve-

řejněny na interneto-
vých stránkách města 
Znojma.

Samotné vyhodno-
cení soutěže proběhne 
na Dni otevřených dve-
ří radnice 17. listopadu 
od 14.00 hodin v zase-
dací místnosti měst-
ského úřadu. Autoři 
oceněných děl budou 
odměněni věcnými ce-
nami. Vybraná díla uvi-
dí veřejnost na výstavě 
v prostorách městského 
úřadu.  lp
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Charitní pečovatelská služba 
Znojmo slavila pětadvacet let od své-
ho založení. Ke své práci nyní dostala 
velký dárek v podobě stotisícového 
příspěvku na pořízení auta.

Po celou dobu poskytuje charita 
terénní pečovatelské služby především 
seniorům a lidem se zdravotním zne-
výhodněním přímo v jejich domácím 
prostředí, tak aby tito lidé mohli zůstat 
v prostředí, kde se cítí dobře. 

Nadace přispěla charitě na auto
Pečovatelskou službu dělají pra-

covníci charity nejen v pracovní dny, 
ale i o víkendech. A ke své práci často 
potřebující auto. „Děkujeme a velice 
si vážíme pomoci Nadace ČEZ, která 
nám přispěla částkou 100 tisíc korun 
na nákup auta. Poslouží k lepší dostup-
nosti pro klienty Charitní pečovatelské 
služby, a to především v odlehlých čás-
tech Znojemska,“ uvedl ředitel zno-
jemské charity Evžen Adámek.  lp 

Dobrovolnické centrum ADRA 
Znojmo připravilo školení pro nové 
dobrovolníky. 

Úvodní  školení  pro zájem-
ce proběhne 25. října a 7. listopadu  
od 15.30 do 19.30 v Dobrovolnickém 
centru na Dolní České 13 ve Znojmě. 
Dobrovolníci působí jako společní-
ci především osamělých klientů so-
ciálních a  zdravotních organizací 

Stačí hodina pomoci týdně
ve Znojmě a okolí, se kterými trá-
ví smysluplně volný čas. Povídají si 
s nimi, čtou časopisy a knihy, chodí 
na procházky, hrají hry, doprovází je 
na společné výlety apod. V případě 
zájmu kontaktujte DC ADRA, Dolní 
Česká 13, Znojmo, tel: 607 144 090, 
mail: zdenka.severinova@adra.cz,  
www.adraznojmo.cz. Stačí darovat ho-
dinu týdně Vašeho času.  lp

Koláč vydělal 72 000 korun

Seniorská obálka pomůže všem 
seniorům usnadnit řešení v  situa-
cích, kdy se dostanou do  tísně 
a ohrožení zdraví nebo života.

Seniorská obálka obsahuje I.C.E. 
kartu, kterou najdete na  stránkách 
www.seniorskapolitikajmk.cz – se-
nior si kartu vytiskne (nebo mu s vy-
tištěním pomohou přátelé či blízcí), 
vyplní do ní základní údaje o svých 
alergiích, nemocech, lécích (včetně 

Obálka, která pomůže seniorům
dávkování), kontakty na  své blízké 
osoby a praktického lékaře. Kartu pak 
umístí na viditelném místě ve svém 
bytě nebo domě - na dveřích ledni-
ce nebo vnitřní straně vchodových 
dveří. Integrované složky záchran-
ného sytému Jihomoravského kraje 
(zdravotnická záchranná služba, ha-
siči a policie) jsou o umístění karty 
informováni a budou ji hledat vždy 
na těchto místech.  lp

 Slavnostní tabule inspirovaná 28. říjnem 1918. Foto: Archiv školy

 Ředitel znojemské charity Evžen Adámek (druhý zleva) s  usměvavými pomocníky. 
 Foto: OCH Znojmo

Vznik Československa a  konec 
I. světové války jsou dvě významné 
události, o kterých hovoří letos více 
než v jiných letech studenti znojem-
ské střední školy na Přímětické ulici.

Od obou dějinných událostí uběhlo 
sto let. A právě 28. říjen a život za první 
republiky si mladí lidé připomněli tema-
ticky pojatou výstavou v budově školy.

„K vidění je tu slavnostní tabule, 
ke které usedli významní muži 28. října 
1918. Vedle prvního československého 
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 
můžeme vidět jména Edvarda Beneše, 
Antonína Švehly, Rastislava Štefánika, 
Karla Kramáře a Aloise Rašína. Na menu 
najdeme vejce Benedikt, křepelčí polév-

Dvě výročí prezentují 
na jedné výstavě

ku s domácími nudlemi, vídeňský řízek 
s bramborovou kaší, švestkové knedlíky 
sypané mákem, Masarykovy suchárky 
a vídeňskou kávu. Z nápojů je to sekt de 
Lux Brut, vídeňské desetistupňové nefil-
trované pivo, Pinot Noir, Pálava a Stará 
myslivecká,“ říká učitelka odborných 
předmětů Jarmila Dřevojanová, která 
připravovala celou slavnostní tabuli a se-
stavovala sváteční menu.

Studenti se zde prezentují výtvar-
nými pracemi, návštěvníci si mohou 
prohlédnout dobovou literaturu a do-
konce i bustu Masaryka. Na školním 
baru jsou pro studenty připraveny také 
vědomostní kvízy. Výstavu je možné 
navštívit do konce listopadu.  KK, lp

Znojemská střední škola na Pří-
mětické ulici – SOU a  SOŠ SČMSD 
s.r.o. Znojmo – pořádá v jeden den 
dvě akce pro širokou veřejnost.

Střední škola na Přímětické zve veřejnost
Ve čtvrtek 15. listopadu akce Ře-

meslo má budoucnost (8.00–13.00) 
a Den otevřených dveří (14.00–17.00). 
Vstup je zdarma.

Na  jednodenní akci Koláč pro 
hospic se mohla veřejnost seznámit 
se službou Domácí hospicová péče 
a zakoupením chutného koláče sou-
časně přispět na tuto stále využíva-
nější službu. 

Ve středu 3. října proběhla v cen-
tru města Znojma na Obrokové ulici 
a  také ve městě Moravský Krumlov 
akce s názvem Koláč pro hospic. Při 
ní se mohla veřejnost seznámit s Do-
mácím hospicem Znojmo a součas-
ně za dobrovolný příspěvek obdržet 
chutný koláč a tím přispět na důležitou 
službu lidem. Velké poděkování patří 
všem, kteří při realizaci akce pomá-
hali – organizátorů, dobrovolníkům, 
pomocníkům, kteří chodili v ulicích 
a oslovovali v rámci akce Koláč pro 
hospic veřejnost. 

Hospicová péče vychází z  úcty 
k životu a k člověku jako jedinečné 
a neopakovatelné bytosti. Jejím cílem 

není jen prodlužování pacientova ži-
vota, ale zároveň usiluje o udržení co 
nejvyšší kvality života nevyléčitelně 
nemocných. Specializovaný tým ošet-
řujícího personálu a lékařů poskytuje 
potřebným nepřetržitou péči sedm 
dnů v  týdnu, působí jako podpora 
a pomoc rodinám pacientů a posky-
tuje poradenství v průběhu nemoci. 
Každý člověk si zaslouží důstojné stáří 
a o tuto službu je velký zájem.

„Srdečně děkuji všem, kdo jste 
přispěli nebo se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na této akci. Do zapečetěných 
pokladniček a na platební terminál se 
vybrala úctyhodná částka 72 147 Kč!“ 
říká ředitel znojemské charity a do-
dává: „Tato suma je určena výhradně 
na činnost charitní služby Domácí 
hospic Znojmo. Díky této službě mo-
hou nevyléčitelně nemocní a umírající 
lidé zůstávat v láskyplném a klidném 
prostředí svých domovů.“  lp
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Plemeno: kříženec středního vzrůstu | Věk: asi 3 roky
Baryk je velmi hodný, umazlený pejsek, ale má problém s jinými psy. Je 
žárlivý a tak vhodnější by byl jako psí jedináček. Baryk je také notorický 
útěkář. Nejlépe by mu bylo v rodinném domě s oploceným dvorkem. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Baryk

Den otevřených dveří a adventní 
jarmark pořádá pro veřejnost Mateř-
ská škola, základní škola a praktická 
škola Znojmo.

V  areálu budovy na  Jezuitském 
náměstí 1 čeká návštěvníky ve středu 
28. listopadu od 8.30 do 15.00 hodin 
vystoupení žáků školy, ukázky jejich 
prací, sladké pohoštění s vánočním 
punčem i tvořivé dílny, v rámci kterých 
bude možné vyrobit si dáreček. Dobro-
volným příspěvkem za dáreček přispě-
jete na pomůcky a materiál pro žáky 
a další akce školy. V Den otevřených 
dveří bude také možnost prohlédnout si 
všechny budovy školy na adresách Hor-
ní Česká 15, Jezuitské nám. 1, ul. Vese-
lá 8, Mládeže 10 a sv. Čecha 15. lp

Navštivte školu 
a její jarmark

„Vyučuji předmět Volba povolání 
a chtěla jsem dát žákům možnost vy-
zkoušet si práci se starými lidmi. Ne-
chtěla jsem zůstat jen u přednášek, 
ale jít přímo do terénu,“ říká Maryla 
Vlková, učitelka na Základní škole 

Na první kontakt se stářím
vymysleli korálková srdíčka

nám. Republiky ve Znojmě, která stojí 
za skvělým nápadem přiblížit mla-
dou generaci těm dříve narozeným.

Získala podporu vedení školy 
a k realizaci se přímo nabízelo datum 
1. října, tedy Den seniorů. „Navštívili 

 Žáci při společné práci se seniory.  Foto: MV

 Alex (vlevo) a  Emily jsou nadšené z  krás Znojma i  ze 
svých studentů.  Foto: Archiv ZL

Na dvou znojemských středních 
školách pracují jako asistentky mladé 
Američanky, které pomáhají studen-
tům rozvíjet jazykové dovednosti.

Alexandra Saulenas vystudova-
la biologii na  univerzitě v  Massa-
chusetts a nyní pomáhá studentům 
na GPOA. Emily Kohlman zase stu-
dovala na pennsylvánské státní univer-
zitě žurnalistiku a ruštinu a pomáhá 
na SZŠ a VOŠZ Znojmo. Obě praco-
valy v různých zemích světa a vedle 
rodného jazyka předávají svým žákům 
své zkušenosti z cest.

„Miluju cestování a vyprávění pří-
běhů a těším se na spoustu těch příbě-
hů od mých studentů. Když jsem byla 

Američanky pomáhají 
znojemským studentům

před pár lety v Praze, Brně a Ostravě, 
zamilovala jsem se do České republi-
ky – zejména do Jižní Moravy. Věděla 
jsem, že se sem jednou vrátím,“ říká 
usměvavá Emily. O tom, proč si pro 
svůj dočasný pobyt vybrala Českou 
republiku, se rozpovídala i Alex:

„Zajímají mě české dějiny, zejmé-
na vaše nedávná historie. Na vysoké 
škole jsem studovala také obor sociál-
ní práce s komunitou a myslím si, že 
Česká republika je dobrým příkla-
dem společnosti, která dokázala usku-
tečnit velkou změnu, a ráda bych se 
o této zkušenosti dozvěděla co nejvíc. 
Také chci získat pedagogickou praxi 
v zemi, kde jsem nikdy nežila, a využít 

tak příležitost poznat ji-
nou kulturu. Chtěla bych 
pracovat ve státní správě 
jako specialistka na vzdě-
lávání s  cílem zlepšovat 
vzdělávací a zdravotnický 
systém. Proto jsem chtěla 
učit v cizí zemi, abych po-
chopila, jak funguje škol-
ství mimo Spojené státy.“ 
Pro znojemské studenty je 
studium angličtiny s rodi-
lým mluvčím i vyprávění 
zcestovalých asistentek 
velkým plusem.  lp

jsme Domov pro seniory U Lesíka, po-
starali se o klienty domova na křtu kozí 
rodinky a připravili jsme si program – 
tvoření, kdy žáci společně s vybraným 
klientem spolupracovali na  výrobě 
dřevěného korálkového srdíčka. S žáky 
jsme před samotnou akcí prošli velkou 
přípravou, povídáním o situacích, které 
mohou nastat. Věděli, co se může stát, že 
s nimi třeba klient domova nebude chtít 
mluvit, nebude schopný pracovat a vý-
robek zůstane jen na nich. Samozřejmě 
jsem věděla, že nikdy takovou zkoušku 
nepodstoupili a asi nikdy nebudou sto-
procentně připraveni, ale vše se povedlo. 
Bylo to skvělé! Pro naše deváťáky to byla 
první akce, první kontakt se stářím. A že 
se jim to povedlo, potvrdil i děkovný 
email od vedení domova. Pro mě doká-
zali nemožné a jsem moc ráda, že jsem 
se do akce pustila, i když musím přiznat, 
že do poslední chvíle to byly nervy,“ 
přiznává Maryla Vlková, pedagožka 
právem hrdá na své žáky. lp

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola zdravotnická

Jana Palacha 8, Znojmo,  
pořádá pro veřejnost

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
2. listopadu 2018 | 9.00–16.00 hodin.
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KOUPÍME BYT
Koupíme byt 2+1 až 3+1 v cihlovém 
domě, nejlépe v horní části Znojma. 
Uhradíme veškerý právnický servis 
a zajistíme rychlé vyřízení platby. 
Nejsme realitka. Kontakt 604 239 187.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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. 
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–11.35, 15.00–20.00
Neděle 9.00–11.35

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ŘÍJNU
Pondělí 18.00–21.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–21.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle zavřeno

Milovníci baletního umění si 
27. října přijdou ve Znojmě na své.

V působivém interiéru znojemské-
ho divadla mohou očekávat mimořád-
ný večer Pražského komorního baletu 
věnovaný profesoru Pavlu Šmokovi při 
příležitosti jeho nedožitých 90. naroze-
nin (1927–2017), v rámci kterého bude 
premiérován stejnojmenný třicetimi-
nutový dokumentární portrét v režii 
Ondřeje Kepky. V představení Feno-
mén Šmok budou uvedeny Šmokovy 
choreografie Po zarostlém chodníčku 
a  Holoubek. Jedinečné vystoupení 
připomene hudbu Janáčka a Dvořáka 
ve spojení tvorby jednoho z nejvýznač-
nějších československých choreografů 
20. století, zakladatele a dlouholetého 
uměleckého šéfa Pražského komorní-
ho baletu Pavla Šmoka. Baletní večer 
27. října začne v 18.30. Vstupenky jsou 
v prodeji v TIC, Obroková ul. lp

Fenomén Šmok skýtá v divadle
mimořádný baletní večer

 Představení Fenomén Šmok Pražského komorního baletu.  Foto: Archiv PKB 

Na pódiu znojemského divadla 
vystoupí jeden z nejlepších kytaristů 
světa Lubomír Brabec. Jako hosta 
si přizval talentovanou sopranistku 
Karolínu Žmolíkovou. Publiku se tak 
dostane luxusního hudebního bon-
bónku.

Lubomír Brabec patří mezi nej-
významnější kytaristy současnosti. 
Odborné kritiky jej dokonce řadí 
k nejbrilantnějším kytaristům světa. 
Výsostný muzikant zaujal nejširší po-

Koncert Lubomíra Brabce 
bude hudebním bonbónkem

sluchačskou veřejnost svými výlety 
do světa populární a  jazzové hudby. 
Jeho hlavní doménou však vždy byla, 
je a zůstane klasika, která také bude 
dominovat znojemskému recitálu.

Lubomír Brabec také často upou-
tává pozornost médií svými nekon-
venčními cestovatelskými a sportov-
ními aktivitami. Je aktivní jachtař. 
Zabývá se sjezdy na  divoké vodě, 
lyžováním ve volném terénu, canyo-
ningem a potápěním. Třikrát navštívil 

 Lubomír Brabec.  Foto: Archiv ZL

 Karolína Žmolíková studovala zpěv 
na Mozarteu v Salzburgu.  Foto: Archiv ZL

Antarktidu, kde jako první hudebník 
na světě uskutečnil v roce 1997 kon-
cert. Na recitál do Znojma si přizval 
vítězku písňové soutěže Bohuslava 
Martinů sopranistku Karolínu Žmo-
líkovou, která je také absolventkou 
pěveckých kurzů u operní pěvkyně 
Dagmar Peckové.

Oba umělci zahrají  v  Měst-
ském divadle ve Znojmě 8. listopa-
du od 19.00 hodin. Vstupenky jsou 
k mání v TIC, Obrokova ulice.  lp

Využijte k výletu 
Vinobus

Plánujete výlet po krásách na-
šeho regionu? Pak využijte Vinobus 
VOC Znojmo. Pronajmout si ho mů-
žete od podzimu do jara.

Užijete si zábavu, ale zavítá-
te i na známá a méně známá místa 
Znojemska, ochutnáte nejlepší zdejší 
vína a obdivovat budete moci krás-
nou přírodu Národního parku Podyjí, 
rozsáhlé vinice i nespočet pamětihod-
ných míst. Anebo vyrazte do úplně 
jiného koutu republiky. Pronajmout 
si Vinobus můžete s průvodcem či 
bez průvodce a  lze vyrazit po  jeho 
klasické trase i na výlety zcela mimo 
náš okres. Takto už byl Vinobus tře-
ba v Beskydech, na Vysočině nebo 
ve Vídni. VOC Znojmo může na vaše 
přání domluvit také individuální pro-
gram v rámci projížďky. Více infor-
mací o pronájmu Vinobusu je mož-
né získat na www.vinobus.cz v sekci  
Pronájem.  lp
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PLACENÁ INZERCE

Nákupem pěkné bižuterie čili 
šmuků za symbolické ceny si uděláte 
radost, vyberete dárek pod strome-
ček pro kamarádku a zároveň pomů-
žete nemocným. 

Letošní Šmukbazar na dřeň – do-
plněný o ukázky práce sklářů z Flo-
riánovi huti – uvítá každého přícho-
zího o víkendu 23. až 25. listopadu 
v útulném prostředí Wine bar Chatka 
na Masarykově náměstí ve Znojmě. 
Třetí ročník charitativní akce bude 
opět s vaším přispěním pomáhat zís-
kat peníze Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně.

„Milé dámy, darujte nám bižuterii, 
šátky a šály, které už doma nechcete. 
My je za symbolické ceny prodáme 
a celý výtěžek pak věnujeme Nadaci. 
Pomůžeme tak společně těžce nemoc-
ným pacientům,“ říká hlavní organizá-
torka akce Iveta Hlobilová. 

Bižuterii (vždy zabalenou samo-
statně v uzavřeném sáčku), šátky a šály 
můžete přinášet až do 22. listopadu. 
Sběrná místa jsou: prodejna Naturela 

Udělejte si radost 
v Chatce na Šmukbazaru

(ul. Dukelských bojovníků), Kadeřnic-
ký Salon IMAGE (Pražská ul.), Turis-
tické informační centrum na Obroko-
vé ulici nebo ateliér ArtFashion v ulici 
Přemyslovců, kam můžete vše přinést 
(po předchozí telefonické domluvě, tel. 
602 395 544) přímo Ivetě Hlobilové.

„Na Šmukbazaru rádi přivítáme 
každého hosta. Nabídneme ke koupi 
jiné pěkné věci, které vás, jak doufáme, 
potěší, ohřejete se u  teplého nápoje 
i něco na zub bude. A na místě bu-
dete moci vstoupit také do registru 
dárců kostní dřeně. Nezapomeňte vzít 
s sebou i děti. Určitě se rády podívají 
na práci sklářů nebo si ji i vyzkou-
šejí,“ říká šperkařka Iveta Hlobilová. 
Záštitu nad letošním charitativním 
Šmukbazarem převzal starosta Znojma 
Jan Grois.

Šmukbazar v Chatce bude otevřen 
v pátek 23. 11. (15.00–21.00), v  so-
botu 24. 11. (10.00–20.00) a v neděli 
25. 12. (10.00–18.00). Více informací 
na stránkách www.znojemskonadren.cz 
i na Facebooku.  lp

 Ilustrační plakát.

Vydlabané dýně se svítícíma oči-
ma jsou neklamnou známkou, že se 
blíží keltský svátek Halloween. Vyu-
žijte podzimních prázdnin a přijďte 
se společně s dětmi bát do Znojem-
ského podzemí.

V  úterý 30. ř íjna od  13.30 
do 17.00 hodin na vás čekají strašidla 
bloudící podzemními chodbami. Na jed-
notlivých stanovištích budou rozmístěny 
různé postavy a děti budou s rodiči pro-
cházet trasu, na jejímž konci dostanou 
za absolvování stezky odvahy malý dárek. 
Jednotné vstupné je 30 korun. Poslední 
vstup do Znojemského podzemí na Sle-
pičím trhu 2 bude v 16.45 hodin. Dětem 
mladším 6 let návštěvu Halloweenské 
stezky odvahy nedoporučujeme.  lp

Halloweenská stezka odvahy 
ve Znojemském podzemí

Historie a původ Halloweenu
Název Halloween je zkratkou spojení 
All Hallows‘ Eve, kterým se ve sta-
roangličtině označoval 31.  říjen – 
předvečer dne všech svatých. Lidé 
si ten den připomínají své zesnulé 
předky. První zmínky o svátku sahají 
přibližně do roku 1745, jméno se 
v průběhu let komolilo, až vznikl 
Halloween. Historie Halloweenu 
sahá k  slavnostem Samhain, kdy 
skotští Keltové slavili konec žní 
a příchod zimy, temnější části roku. 
Od 16. století bylo zvykem chodit 
v kostýmech od stavení ke stavení 
a výměnou za básničku či koledu vy-
bírat potraviny. Strašidelné kostýmy 
měly představovat duše zemřelých.

Expozice pivovarnictví letos ukon-
čila svoji sezónu již 15. října, aby se 
řádně připravila na novinku. Do nové-
ho roku totiž vstoupí již s celoročním 
provozem.

„Máme vysledováno, že turisty láká 
město Znojmo stále více i v zimě a hlav-
ně v adventním období. I proto není 
možné, aby byla tato památka provo-
zována pouze sezónně,“ říká František 
Koudela, ředitel Znojemské Besedy, kte-
rá expozici spravuje. 

Nyní se tedy pracuje na tom, aby 
i v zimě byla návštěva expozice příjemná 
turistům i těm, kteří se o ně starají. Bu-
duje se především nový systém topení 
pro udržení stálé teploty, který zajistí, že 
exponáty trpící vlhkem nebudou muset 
mimo sezónu do depozitáře. Vzniká 
zde nové zázemí pro průvodce a také 
pokladna, která bude nově součástí ex-
pozice. Úpravy za téměř 1,4 miliony 

Expozice pivovarnictví je 
zavřená. Připravuje novinku

korun jdou z rozpočtu města. Změna se 
v celoročním provozu bude týkat také 
časů samotných prohlídek. Nově ne-
budou pevně stanoveny, ale průvodce 
bude návštěvníkům flexibilně k dispo-
zici v průběhu celodenní otvírací doby.

Od nového roku 2019 se tak míst-
ní i turisté mohou znovu těšit na pro-
hlídky Expozice pivovarnictví, ve které 
uvidí například bývalou káď na výrobu 
kvasu – dnes jsou v ní umístěny obra-
zovky s videosekvencemi –, techno-
logii původního zařízení z roku 1930 
a další zajímavosti z tradice vaření piva 
ve Znojmě. Prohlídky nejsou určeny jen 
pro dospělé, koutek zde najdou i děti. 
Ty se zase mohou těšit na interaktivní 
úkoly s pivní kvasinkou. „Věříme, že se 
opravy stihnou dokončit a v novém 
roce bude Expozice pivovarnictví již 
s celoročním provozem,“ konstatoval 
ředitel Koudela.  lp

V  rámci cyklu scénického čte-
ní LiStOVáNí přijedou další knižní 
příběh zahrát 4. listopadu do Zno-
jemské Besedy Tomáš Drápela, Věra 
Hollá, Pavel Oubram.

Silný příběh otce a  jeho autis-
tického syna napsal v  knize Kluk 
z kostek spisovatel a novinář Keith 
Stuart. Alex svou ženu Jody miluje, 
ale zapomněl, jak jí to dát najevo. 
Zbožňuje i  syna Sama, ale nerozu-
mí mu, a pro Sama je svět hádankou. 
Až díky hraní počítačové hry Mine- 
craft se otec se synem začnou lépe  
chápat.  lp

V Besedě zahrají Kluka z kostek
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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. 
Zavřeno: říjen až duben.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne 
10.00–16.00 (poslední prohlídka 
30 min. před zavírací dobou).

Novinka! 
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Otevřeno denně duben 
až 31. říjen. Prohlídky v 9.30 
a v 15.30. Sraz vždy u Radniční věže, 
Obroková ul.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Od října pouze 
na objednání předem (min. 5 osob).

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–St, Pá–
Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45. 
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 9.00–17.00, 
Ne 14.00–17.00. Stálé expozice: 
Staré umění Znojemska, Mince zemí 
Koruny české, Medailérská tvorba 
J. T. Fischera.

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

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

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: říjen Út–Ne 9.00–17.00, 
listopad až únor So, Ne 9.00–17.00, 
popř. dle dohody.

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 až duben Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–13.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00.
JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA otevřena: 
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 Po–So 10.00–17.00, 
Ne, svátky 10.00–15.00.

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

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. 

26. 10. NÁVŠTĚVY U PANA 
GREENA
Dojímavý příběh lásky a odpuštění. 
Hrají S. Zindulka a D. Tůma. 19.00.

27. 10. PRAŽSKÝ KOMORNÍ 
BALET: FENOMÉN ŠMOK
Mimořádný večer Pražského 
komorního baletu věnovaný 
jeho dlouholetému uměleckému 
šéfovi profesoru Pavlu Šmokovi 
při příležitosti jeho nedožitých 
90. narozenin. 18.00.

13. 11. ZLATOVLÁSKA
Pohádku pro děti zahrají herci 
pražského Divadla Pohádka. 10.15.

14. 11. ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH
Madam Lilly si najímá Michaela, 
aby ji naučil šest tanců. Hrají: 
Ch. Poullain, M. Kraus. 19.00.

15. 11. PETR A LUCIE
Divadelní adaptace jednoho 
z nejslavnějších protiválečných děl 
20. století. Hrají: J. Nováčková / 
A. Fišerová, Š. Tuček / M. Šnajdr 
a další. 9.00, 11.00.

17. 11. NOC DIVADEL
V Městském divadle Znojmo počtvrté 
připravili pro zájemce pohled 
do zákulisí a bohatý program. 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00. Více na str. 9.

19. 11. SMÍM PROSIT?
Komedie o vášnivém tanečníkovi, 
který se musí oženit, aby získal 
dědictví. Hrají J. Révai, K. Janečková 
a další. 19.00.

20.–23. 11. PŘÍZRAKY ULICE
Taneční představení pro školy 
v podání profesionálů Vojenského 
uměleckého souboru ONDRÁŠ je 
zaměřeno na prevenci rizikového 
chování s důrazem na negativní 
následky užívání návykových látek. 
8.30, 10.30, (22. 11. v 10.45).

22. 11. MINDGAME – LÍBEZNÉ 
VYHLÍDKY
Thriller s ambicí diváckého prožitku 
jako při sledování krimi příběhu. Hrají: 
M. Etzler, M. Plánková a další. 19.00.

24. 11. AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Dětské představení na motivy slavné 
filmové pohádky v nastudování 
Hudebního centra Bez Hranic 
a Tanečního studia M&M. 17.00, 
19.00. Více na str. 15.

24. 11. HVĚZDA
One woman show o myšlenkách 
nejúspěšnější české seriálové 
herečky během nejdivočejšího týdne 
jejího života. V režii P. Hartla hraje 
E. Holubová. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina 
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY

25. 10. GABRIELA BEŇAČKOVÁ – 
LEGENDA SVĚTOVÉ OPERY
Městské divadlo – legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková, která 
více než 40 let reprezentuje Českou 
republiku na nejprestižnějších světových 
operních scénách, vystoupí společně 
s tenoristou Jakubem Pustinou. 19.00.

27. 10. SLAVNOSTNÍ KONCERT 
K 100. VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
Znojemský hrad / Císařský sál – 
účinkuje Pěvecké sdružení Vítězslav 
Novák / sbormistr J. Svoboda, Smíšený 
pěv. sbor K. Němečka, klavír – 
V. Bílková. Vstupenky v předprodeji 
TIC, Obrokova ul. 17.30.

8. 11. LUBOMÍR BRABEC
Městské divadlo – koncert 
významného českého kytaristy. Host 
Karolína Žmolíková (soprán). 19.00.

13. 11. ONDŘEJ HAVELKA 
A JEHO MELODY MAKERS
Městské divadlo – slavné evergreeny 
neméně slavných autorů. 19.00.

20. 11. ANNA K.
Městské divadlo – koncert české 
zpěvačky. 19.00. Více na str. 15.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla.

7. 9. – 16. 11. „1917 A 1918: STOLETÁ 
VZPOMÍNKA NA KONEC VELKÉ 
VÁLKY A VZNIK ČSR“
Minoritský klášter – klíčové události 
dvou závěrečných let Velké války 
v Evropě a na Znojemsku.
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 NENECHTE SI UJÍT

 MUZIKÁL
Ať žijí duchové! v našem divadle
Ať žijí duchové je oblíbený televizní muzikál, který ve vtipném a vizuál-
ně zajímavém provedení nastudovalo znojemském Taneční a pohybové 
studio M&M Znojmo. Příběh o kopretině Leontýnky, Jankovi a dětech, 
co zachraňují hrad, připravilo taneční studio se svými talentovanými 
dětmi a ve spolupráci se zpěváky Hudebního centra Bez Hranic. Ve zno-
jemském divadle si dětský muzikál rozhodně nenechejte ujít 26. listo-
padu v 17.00 a 19.00 hodin. Prodej vstupenek je v recepci studia MM, 
Husitská 1, Znojmo (nad prodejnou TS Bohemia).  lp

 KONCERT
Anna K. vyrazila na svoje první vánoční turné
Přestože má zpěvačka Anna K. ve své kariéře za sebou koncerty ve vel-
kých sálech, na největších festivalech nebo úspěšné akustické turné, vá-
nočním koncertům se zatím vyhýbala. To se nyní mění. Během listopadu 
a prosince vyráží do divadel českých a moravských měst s programem 
Světlo akusticky – Vánoční turné. Jeho součástí je i zastávka ve Znojmě, 
kde zpěvačku uslyšíme 20. listopadu v městském divadle. „Na turné za-
zní akustické aranže mých 
největších hitů. Celý pro-
gram bude hodně o  svět-
le a  světlých okamžicích 
s  naší hudbou a  krásné 
energii, kterou by před-
vánoční čas měl mít,“ říká 
Anna K. Vstupenky na kon-
cert lze zakoupit v  TIC 
(Obroková ul.) a  také v síti  
TicketLIVE. lp

21. 9. – 25. 11. SBÍRKY 
PROMLOUVAJÍ / 140 LET 
ZNOJEMSKÉHO MUZEA
Dům umění – průřez všemi 
oborovými částmi muzejní sbírky.

1. 10. – 31. 10. FORMOVÁNÍ 
HRANICE NA JIŽNÍ MORAVĚ 
PO ROCE 1918
Státní okresní archiv, 
Divišovo nám. 5 – otevřeno Po a St 
8.00–17.00, Út, Čt a Pá 8.00–14.00. 
Vstup zdarma.

12. 10. – 11. 11. ŽIVÉ HOUBY, 
JEDLÉ I JEDOVATÉ 
Dům umění – výstava barevných 
fotografií. 

20. 10. – 5. 11. 100 LET 
ČESKOSLOVENSKA – 100 LET 
ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK
Dům umění – výstava Klubu 
filatelistů Znojmo.

DALŠÍ AKCE

26. 10. LEOPOLD SULOVSKÝ 
VŠ Klub Harvart, Václavské nám. 6 – 
beseda s horolezcem, který jako první 
Čech zdolal Mount Everest. 19.30. 
Předprodej vstupenek na stejné 
adrese, tel. 515 221 865.

RODINNÉ CENTRUM MACEŠKA, 
Pražská 80, Znojmo
Podrobné informace  
na www.maceskaznojmo.cz.
27. 10. ŽENA, MATKA 
A MILENKA V NÁS
Seminář s automatickou kresbou 
s Kristýnou Armen. 10.00.

27. 10. V HARMONII S PŘÍRODOU
Zelenářská 16 – degustace oranžových 
a jiných přírodních vín v organizaci 
společnosti Navajn. 18.00.

4. 11. LISTOVÁNÍ: KLUK Z KOSTEK
Znojemská Beseda – Alex svou 
ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak 

jí to dát najevo. Hrají T. Drápela, 
P. Oubram a V. Hollá. 17.00.  
Více na str. 13.

11. 11. SLAVNOSTI 
SVATOMARTINSKÉHO 
A MLADÉHO VÍNA
Klášter dominikánů, Dolní Česká – 
křest Svatomartinského vína 
v kostele sv. Kříže. 11.00–20.00. 
Více na str. 8.

12. 11. LADISLAV ZIBURA – 
40 DNÍ PĚŠKY  
DO JERUZALÉMA
Městské divadlo – zážitky z cesty 
mladého muže. 19.00.

17. 11. ČIPERKOVÉ
SKC Dukla – nejpopulárnější dětská 
kapela v ČR. 10.00, 14.00.

17. 11. SVATOMARTINSKÁ 
A MLADÁ VÍNA
Vlkova věž, Kollárova ul. – řízená 
degustace v organizaci společnosti 
Navajn. 18.00.

18. 11. HLÍDALI JSME JEŽÍŠKA
Znojemská Beseda – cyklus 
Nedělní pohádky, Divadlo navětvi. 
15.00 a 16.30.

23. 11. SETKÁNÍ  
CIMBÁLOVÝCH MUZIK
Sál kláštera v Louce – na šestém 
setkání zahrají CM Antonína 
Stehlíka, CM Veltlínek 
a Vinohrádek (při Dětském 
folklorním souboru Dyjavánek) 
a děti z Hudebního kroužku při 
ZŠ Mládeže. Host CM Vonička 
z Havířova. 18.00.

23.–25. 11. ŠMUKBAZAR
Wine bar Chatka, nám. TGM – 
charitativní akce. Více na str. 13.

25. 11. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška 
Tomáše Pfeiffera. 17.00.

 Obálka knižní novinky Ivany Stenzlové. 
 Foto. Archiv IS

Na začátku měsíce října se na pul-
tech knihkupectví nejen ve Znojmě, 
ale v celé republice objevila knižní 
prvotina zkušené znojemské specia-
listky na výživu Ivany Stenzlové.

V knize DEJ TĚLU ŠANCI k při-
rozené rovnováze, štíhlosti a zdraví 
nabízí autorka všem lidem bez rozdílu 
věku klíč, jak porozumět vlastnímu 
tělu, dostat ho do rovnováhy, vyhnout 
se únavě, stresu, nadváze i nemocem 
a  jak si zachovat zdraví a  energii 
do vysokého věku. V několika kapi-
tolách se odborná bioložka věnuje 
odpovědím na často kladené otázky 
– jak se zbavit závislosti na sladkém, 
že zdravá strava není o disciplíně, ko-
likrát denně je vhodné jíst, zda je hla-
dovění cesta ke zdraví, že nejsme to, 
co jíme, ale to, co trávíme, a že výjim-
ky patří do našeho života. Čtenář se 
také dozví, proč není nutné omezovat 
tuky a proč je mýtus, že jsou vajíčka 
zodpovědná za vysoký cholesterol, jak 
jíst bezpečné obiloviny a proč sytost 
pokrmu je tak zásadní pro naše zdraví. 
Autorčin přístup je unikátní v  tom, 
jak propojila své poznatky moder-
ní biologie a dietologie s moudrostí 

Nová kniha odpoví, proč 
není nutné omezovat tuky

tradiční čínské medicíny a celostní-
ho přístupu. Ivana Stenzlová zároveň 
představuje čtenáři takzvanou pě-
tielementovou kuchyni a předkládá 
60  svých autorských pětielemento-
vých receptů, od polévek, přes saláty, 
hlavní jídla až po dezerty. Kniha, která 
učí, jak si sestavovat jídelníček přesně 
na míru, může být pro někoho prvním 
dárkem pod stromeček a pro jiného 
důležitým rádcem na cestě za trvalým  
zdravím.  lp

Středisko volného času Znojmo 
nabízí dětem a mládeži i dospělým 
poslední volná místa v zájmových 
kroužcích na období 2018/19.

Přihlásit se lze například na němčinu 
pro začátečníky i pokročilé, dále do zále-
sáckého klubu, rybářství nebo do chova-
telské přípravky Hrátky se zvířátky. Místo 
je i mezi filatelisty a děti od 7 do 18 let 
mohou navštěvovat kroužek Střelby ze 
vzduchové pušky. V bohaté nabídce ne-
chybí ani kroužky rukodělné, jako je 

Vyberte si kroužek
podle svého gusta

výtvarný ateliér, plastikové modelářství 
nebo keramika. Tu si mohou vyzkou-
šet dokonce i dospělí (věk 14–99 let). 
Sportovce by mohly zaujmout florbal, 
mediflorbal, stolní tenis i šachy. Nechy-
bí taneční kroužky zumby, moderního 
tance, country tanců. I zde se najde místo 
pro dospělé tanečníky a to v kroužku 
Moderní taneční styl (věk 16–80 let) 
nebo také Line Dance (věk 8–80 let). Po-
drobnosti získáte na www.svcznojmo.cz,  
tel. 515 222 641.  lp
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Festival dračích lodí na řece Dyji 
u  Sedlešovického mostu láká rok 
od roku stále více lidí. Pořadatelé už 
museli omezit přihlášky do hlavního 
závodu, který se koná v sobotu, a tr-
vání akce rozšířili na čtyři dny. 

Jízdu na dračích lodích si mohli 
letos vyzkoušet i předškoláci. Tradič-
ně už závodí základní i střední školy 
a znojemský festival je zároveň kvali-
fikací na školní mistrovství republiky. 
A  také letos byl jeden den věnován 
veřejnosti, která si mohla vyzkoušet 
nejen jízdu na vodě, ale také několik 
dalších disciplín a pobavit se v areálu. 
Vyvrcholením je ale tradiční sobotní 
Neoficiální mistrovství světa, které 
také letos nabídlo přehlídku atraktiv-
ních kostýmů jednotlivých soutěžících 
„států“ a samozřejmě také řadu napí-
navých soubojů dvacetičlenných po-
sádek s bubeníkem a kormidelníkem. 

Výsledky Festivalu dračích lodí
Základní školy
1. Tasanda 1 (ZŠ Tasovice), 2. Tornádo 
(ZŠ nám. Republiky), 3. Stehlíkova 
jednadvacítka (ZŠ Mikulovice).

Festival dračích lodí nabídl spoustu zábavy i sportu

Střední školy
1. GPOA Znojmo, 2. Bobři (SZŠ 
a VOŠZ), 3. SOU a SOŠ ČSMD Pří-
mětická.

Firmy
1. LaufenCZ (Švýcarsko), 2. Škoda 
Auto Team (Illinois), 3. Piráti SUSilnic 
(Bhútán).

Fun Mix
1. Grois tým (Tatarstán), 2. Neptun 
klub Piešťany (Brazílie), 3. Lizard 
Team (Japonsko).

Ženy
1. Dračice Znojmo (Francie), 2. Vra-
hovická sací jednotka W (Vatikán), 
3. Vajgarské sirény (Řecko).

Pohár řeky Dyje (open)
1. Nostradamus Draco cor (Kuba), 
2. VK Kvasice (mexiko), 3. S.T.B.T. 
DBT Hungary (Maďarsko)

Pohár Města Znojma (open)
1. Nautilus No a  Ne (New York), 
2. Kotvy Kvasice (Skotsko), 3. Dráčia 
légia Trenčín (Gálie).

Open
1. Vienna Police Dragons (Rakous-
ko), 2. Energy Financial Group (Honk 
Kong), 3. Pohodáři z Kodaně.

Neoficiální MS (mix)
1. Draci z prýglu (Fiji), 2. Chvalovice 
(Jamajka), 3. Perun Hluboká (Itálie)

Dračí biatlon 
Ženy
1. Vajgarské sirény, 2. Vrahovická sací 
jednotka W, 3. Dračice Znojmo.

Mix
1. Energy Financial Group, 2. Vien-
na Police Dragons, 3. Dráčia légia  
Trenčín. eks

Fotbalisté doma dvakrát za sebou prohráli
Po remíze ve Vlašimi a výhrách 

nad Ústím nad Labem a v Českých 
Budějovicích už se zdálo, že fotbalis-
té 1. SC Znojmo se odrazili k lepším 
výsledkům a  cestě vzhůru. Napo-
moci jim k tomu měly i dva domácí 
zápasy. Oba ale prohráli a nachá-
zejí se jen dva body nad pásmem 
sestupu.

Atraktivní byl zejména ten první, 
kdy do Znojma přijela ještě loni pr-
voligová Zbrojovka Brno. V kádrech 
obou mužstev působí řada hráčů, která 
oblékala i dres svého soupeře, a  tak 
bylo o napětí postaráno. Hosté se brzy 
ujali vedení gólem Bariše a pak už to 
byl víc než fotbal boj, který vyvrcho-

lil v 75. minutě červenou kartou pro 
domácího Štrombacha a následnou 
velkou strkanicí. Na výsledku 0:1 už se 
ale nic nezměnilo.

Ještě hůře dopadli Znojemští 
v posledním domácím utkání proti 
Pardubicím. Za celý zápas si praktic-
ky nedokázali vytvořit jedinou vel-
kou šanci a naopak hosté dokázali už 
do poločasu vstřelit tři branky. Když 
po přestávce přidali čtvrtou, zrodil se 
pro domácí nepříjemný debakl.

1. SC Znojmo je aktuálně se 
12 body na desátém místě druholigo-
vé tabulky a na soupeře před sebou, 
devátou Zbrojovku, ztrácí už pět bodů. 
Vede Jihlava s 26 body. eks

 Antonín Růsek (v červeném), dobře ve Znojmě známý ze svého loňského hostování, dělal 
domácí obraně velké problémy.  Foto: eks

Po týdenní pauze, kdy se nej-
vyšší florbalová soutěž nehrála 
z  důvodu Euro Floorball Tour, při-
vítá LAUFEN na domácí palubovce 
FbŠ Bohemians Praha. Znojmákům 
se v letošní sezoně nedaří nastar-

Florbalisté TJ Znojmo LAUFEN CZ vyzvou Bohemku
tovat své motory a zatím se trápí. 
Po vysoké prohře 15:4 v Ostravě již 
mají na svém kontě 5 proher v řadě 
a reprezentační přestávka by tak 
měla být ideálním načasováním  
ke změně.

Přijďte podpořit znojemské florba-
listy, kteří se utkají s mladým, ale velice 
technickým týmem z Prahy. Bohemka 
zatím dokázala v základní hrací době 
porazit jen brněnské Buldoky a Ot-
rokovice. Na druhou stranu sehrála 

vyrovnaná klání s Mladou Boleslaví či 
s vedoucí Spartou.

Utkání 10. kola základní části Tip- 
sport Superligy se odehraje v PÁTEK 
26. října od 19 hodin ve znojemské 
sportovní hale.  mp


