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SPOLEČNOST

 Možná, že v ulicích města potkáte i fešné koledníky z Mackovic.  Foto: Archiv OCH Znojmo

 Milá setkání při rozsvěcování vánočních stromů.  Foto: zp

Ochutnejte 
štědrovku

Štědrovka, tedy tradiční česká 
vánočka, ale také rybí a čočková po-
lévka, slovenská zelňačka i cukroví 
budou zdarma podávány na Štědrý 
den v centru Znojma.

Vánoční štědrovku již pošesté 
pořádá Milan Jonáš s přáteli. Vánoč-
ní pokrmy, horký čaj i  svařené víno 
nabídnou lidem 24. prosince od 8.00 
do 11.00 hod. na rohu ulic Velká Mi-
kulášská a Zelenářská. Pokrmy budou 
zdarma, přispět ovšem může každý 
podle svého uvážení. Dobrovolný pří-
spěvek z Vánoční štědrovky bude ode-
vzdán jako každý rok potřebným.  lp

Darujte vinobraní
Se značným předstihem začal již 

v prosinci předprodej permanentek 
na Znojemské historické vinobraní, 
které se bude konat 13. až 15. září 2019.

Za zvýhodněnou cenu tak můžete 
pořídit pod stromeček zážitkový dárek 
pro své blízké. Do 30. dubna bude cena 
vstupného na vinobraní nejlevnější a to 
350 Kč za dvoudenní permanentku pro 
dospělé a 300 Kč pro studenty a seniory. 
Vstupné koupíte v Turistickém infor-
mačním centru na Obrokové ul.  lp

Ples města Znojma
Společenské centrum Dukla 

ve Znojmě bude 19. ledna od 20.00 
hodin dějištěm dalšího ročníku Plesu 
města Znojma. 

K tanci a poslechu budou hrát sku-
pina Onkels a Team revival Znojmo, 
ukázky tanců předvedou Jan a Kamila 
Tománkovi a v programu vystoupí také 
iluzionista Pavel Kožíšek. Večerem 
bude provázet moderátorská dvojice 
Hana Holišová a Ondřej Blaho. Vstu-
penky jsou již v prodeji v TIC (Obro-
ková ulice).  lp

Do nového roku vstupme s  lás-
kou k bližnímu svému. Příležitost do-
stane každý již 1. ledna, kdy startuje 
charitativní Tříkrálová sbírka 2019.

Tradiční celonárodní sbírka po-
trvá na  Znojemsku do  14. ledna, 
kdy se do ulic vydají koledníci, aby 
do pokladniček získali od dobrých 
lidí pomoc v podobě dobrovolného 
příspěvku. Získané peníze pak pomo-
hou potřebným. Tříkrálovou sbírku 
pořádá na Znojemsku Oblastní charita 
Znojmo. 

Pomoci můžete také prostřednic-
tvím dárcovské SMS ve  tvaru: DMS 
KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné 
DMS je 30 Kč, Charita obdrží z každé 
DMS částku 28,50 Kč), nebo může-
te přispět přímo na  tříkrálový účet: 
66008822/0800 (VS: 7776700). Svůj 
příspěvek můžete také předat osob-
ně v sídle Oblastní charity Znojmo 
na Dolní České 1 ve Znojmě. Podpo-
ru sbírky můžete také vyjádřit sledo-
váním Tříkrálového koncertu v pří-
mém přenosu 6. ledna od 18.00 hodin  
na ČT 1.  lp

Do nového roku vstupme s láskou

Milí spoluobčané,
blíží se konec roku, a tak se slu-
ší, abychom se za uplynulými 
dvanácti měsíci ohlédli. 

Ve Znojmě se udála spous-
ta věcí. Otevřeli jsme dvě nově 
zpřístupněné věže, podařilo se 
nám získat dotace na rekonstruk-
ci staré školy v Louckém kláš-
teře, odkoupili jsme Domeček, 
abychom mu vrátili lesk a punc 
společenského kulturního centra, 
a u příležitosti 100 let od výročí 
založení republiky jsme zrevitali-
zovali část Jubilejního parku. Taky 
jsme bedlivě dozorovali stavbu 
znojemského obchvatu, jehož do-

končení je pro nás velkým závaz-
kem do budoucna. Znojmo také 
zažilo komunální volby a chtěl 
bych Vám voličům i zastupite-
lům poděkovat za důvěru, díky 
které mohu nyní vést naše město 
cestou vpřed. Věřte, že to pro mě 
není pouhá fráze. Jsem člověkem, 
který se nebojí každodenní prá-
ce, odpovědnosti a rozhodování. 
Udělám vše pro to, aby rok 2019 
byl pro Znojmo rokem dobrým 
a  úspěšným. Rád bych Vám 
všem popřál krásné Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku. Ať Vás 
v roce 2019 provází zdraví a štěstí.

 Jan Grois, starosta města

Ať Vás provází zdraví a štěstí
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OPRAVA KAPLIČKY
POHNE SOCHOU
Jihomoravský kraj přispěje Znojmu 
na opravu kapličky v Kasárnách. 
Město ji plánuje opravit v příštím 
roce. Předpokládané náklady jsou 
1 766 000 korun, přičemž dotace 
z kraje činí 500 000 korun. Při opra-
vách kapličky dojde také k opravě 
jejího okolí i drobnému posunutí 
sochy sv. Jana Nepomuckého. 

SVATBY BUDOU 
TAKÉ V PÁTEK I LEVNĚJŠÍ
Od 1. ledna 2019 bude ve Znojmě 
nově obřadním dnem také pátek. 
Svatby v  tento den budou bez 
poplatku. Rada města také upravila 
podmínky pro „svatby v soubě-
hu“ – kde bude záležet na tom, 
kdy si snoubenci přijdou zamluvit 
termín (a přesný čas) svatby a zdali 
už bude obsazený. Pokud na obsa-
zeném termínu a čase budou trvat, 
pak budou muset uhradit poplatek 
8 000 korun – namísto současných 
10 000 korun. Případně mohou být 
snoubenci zařazeni do pořadníku 
za již nahlášené obřady a poplatku 
se tak zcela vyhnout.

PROVOZ POKLADEN
BĚHEM SVÁTKŮ
Během svátků bude omezen pro-
voz pokladen Městského úřadu 
ve Znojmě. Platby kartou budou 
možné jen do 21. 12. Hotovostní 
platby budou přijímány do 28. 12. 
(do 14.00 hod.).

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

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM
Svoz vánočních stromků bude 
probíhat 7., 14., 21. a 28. ledna 
a 4. a 11. února 2019. Stromky se 
budou svážet od sběrných míst. 
Prosíme občany, aby svůj vánoční 
stromek na určené místo donesli 
a dbali tak na čistotu kolem svého 
bydliště. Další možností je stro-
mek odevzdat ve sběrném dvoře 
na Dobšické ulici a v Příměticích. 
Tato služba je nadstandardem, kte-
rý nelze nárokovat – není součástí 
poplatku za odpad.

V  roce 2019 bude město Znoj-
mo hospodařit s  celkovými příjmy 
ve výši 875 milionů a výdaji ve výši 
924 milionů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude 
kryt přebytky rozpočtů z předešlých 
let. S přebytkem město hospodaří kon-
tinuálně od roku 2015. Při sestavování 
rozpočtu vychází radnice z několi-
ka různých prognóz příjmů a počítá 
s konzervativnějším a odpovědnějším 
přístupem k tvorbě rozpočtu.

„Právě díky odpovědnému hos-
podaření se nám podařilo výrazně 
snížit zadlužení města. Zatímco v roce 
2012 činil dluh v přepočtu na jednoho 
obyvatele 14 000 korun, v roce 2018 
už to byla už jen polovina, přesněji 
7 000 korun na obyvatele,“ uvádí jeden 
z nejdůležitějších rozpočtových ukaza-
telů starosta Znojma Jan Grois.

Co se týče příjmů, jsou vedle daňo-
vých příjmů výrazné i předpokládané 
finance plynoucí z dotací. V příštím 
roce se takto počítá s 30 miliony ko-
run. „Kromě částečného financová-
ní projektu rekonstrukce staré školy 
v areálu Louckého kláštera, která je 
rozložena do tří let, chceme opětovně 
získat dotace například na sanaci skal 
v údolí řeky Dyje nebo na další etapu 
výměny oken v Louckém klášteře,“ 
dodává Grois.

Vinná galerie v pivovaru
a parkovací dům v centru města 

Ve výdajích mají značné zastou-
pení opravy a investice. „I když se vli-
vem změn legislativy zvyšují náklady 
na provoz úřadu a na mzdy, za všech-
no zmiňme například stoupající platy 
v kultuře a sociálních službách, u kte-
rých se navíc mění systém financování 
a města jsou čím dál více odkázána 
sama na sebe, tak i přesto se nám daří 

Rozpočet města Znojma 2019:
Čtvrtina jde na investice

Podařilo se výrazně snížit
zadlužení města

realizovat proinvestiční strategii roz-
počtu. Do oprav a investic putuje příští 
rok 214 milionů korun, což je čtvrtina 
všech výdajů,“ vypočítává starosta.

Mezi největší investice patří za-
dláždění ulice Hradní v  areálu pi-
vovaru (12 milionů korun), který se 
pomalu stává výkladní skříní historic-
kého centra města. V příštím roce tu 
Znojemský městský pivovar plánuje 
otevřít restauraci se zahrádkou a firma 
Vinotrh, patřící do skupiny Lahofer, 
vinnou galerii a kavárnu. „Ukazuje 
se, že jsme pro rozvoj areálu pivova-
ru zvolili správnou strategii. Pro jed-
notlivé budovy v areálu jsme hledali 
vhodné investory a  jak je vidět, daří 
se nám je najít. Proto mám radost, že 
se nám letos podařilo dokončit vybu-
dování inženýrských sítí a příští rok se 
do zvelebování areálu pustí i soukromí 
investoři,“ připomíná avizované dění 
v areálu starosta Grois.

Opravy chodníků, mostu
a revitalizace sídliště

Mezi další velké investice patří fi-
nancování probíhajících rekonstrukcí 
ulic Bala a Na Vyhlídce (12 milionů), 
rekonstrukce mostu na Koželužské uli-
ci (7,5 milionů), rekonstrukce komu-
nikací ulic Otokara Březiny (6,5 mili-
onů) a U Rybníka (4 miliony).  Dalších 
8 milionů poputuje do dalších méně 
rozsáhlých oprav komunikací a chod-
níků. Revitalizace se dočká také sídliště 
ve vnitrobloku Sokolovská a Dukelská. 
Nové kanalizace se vybudují v ulici 
Hradišťská (7 milionů) a Kuchařovic-
ká (7,2 milionů), na Kuchařovické se 
bude navíc dělat i vodovod.

„Plánujeme také vybudovat mon-
tovaný parkovací dům v centru města 
a vypracování projektové dokumenta-
ce na parkoviště u nádraží. To chce-

me zprovoznit v roce 2020,“ doplňuje 
informace k problematice parkování 
starosta Jan Grois.

Dalších šestnáct projektů v celkové 
výši 6 milionů se ve městě Znojmě 
a  jeho městských částech bude rea-
lizovat díky pilotnímu ročníku par-
ticipativního rozpočtování Tvoříme 
Znojmo.

Nová Jubilejní
i nástavba základní školy

Podstatnou část financí město 
každoročně investuje do oprav škol 
a školek. Celkem se jedná o 35 milionů 
korun. Nejvýznamnější je rekonstrukce 
ZŠ Jubilejní park, kde se bude komplet-
ně měnit plášť budovy. Celkový rozpo-
čet oprav je 17 milionů korun, přičemž 
v příštím roce je v plánu proinvestovat 
12 milionů korun. Dále významnou po-
ložkou je dokončení nástavby ZŠ nám. 
Republiky, tato rekonstrukce probíhá 
díky IROP. Na předfinancování je pro 
rok 2019 počítáno s částkou 14 milionů 
korun. Z mateřských škol můžeme jme-
novat například dokončení rozšíření 
MŠ Loucká, díky kterému navyšujeme 
kapacitu školky o 16 dětí (1,7 milionů 
korun).

Miliony pro mladou
i starší generaci

Na další podporu vzdělávání dá 
radnice v roce 2019 v rámci projek-
tů Kolumbus a Kolumbus #2 celkem 
2 650 000 korun. Kromě jazykového 
vzdělávání podporuje radnice i talen-
tované žáky v různorodých oborech. 
Dalších 800 000 korun dostanou zá-
kladní školy na podporu výuky jazyků 
přímo do svých rozpočtů.

Důležitou podporovanou oblastí 
zůstávají sociální služby, tam příští rok 
poputuje celkem 34 milionů korun.  
Dalších 3,3 milionů radnice investuje 
do rekonstrukce střechy v domově pro 
seniory na Vančurově ulici.

Co se týče financí na podporu kul-
tury, sportu a volnočasových aktivit, 
pak jejich objem zůstává stejný jako 
v roce 2018, a to 26 milionů korun. zp

Stavba mostu přes Přímětickou 
ulici prodlouží uzavírku této ulice až 
do jarních měsíců.

„Provizorní provoz pod mostem, 
který jsem chtěl, nebyl z důvodu bez-
pečnosti povolen. Podařilo se nám nic-
méně dohodnout, aby byla už otevřena 
cesta kolem židovského hřbitova. Mys-
lím, že se Příměticím výrazně ulehčilo. 

Z Přímětic je možné jezdit kolem židovského hřbitova
Umožnili jsme tam jednosměrný pro-
voz pro osobní auta v jednom směru, 
a  to směrem z Přímětic do centra,“ 
říká starosta Znojma Jan Grois a do-
dává: „Další dobrou zprávou je, že 
díky tomu, že se uzavírka Přímětické 
protáhne už teď, se pak znovu tato 
ulice nebude muset na  jaře na delší 
dobu uzavírat.“

S  opětovným zahájením prací 
na  jaře 2019 se totiž v harmonogra-
mu prací na stavbě obchvatu počítalo. 
Celkový harmonogram prací se ani 
s ohledem na výše uvedené nemění. 
Aktuálně stavěná část obchvatu o délce 
cca 3,5 km od kasárenské po únanov-
skou křižovatku bude zprovozněna 
na podzim 2019.  zp



že v ten okamžik by další lidé neměli 
kde parkovat. A říct těm lidem NE, 
je to nejtěžší, s čím jsem se na úřadě 
setkal.

Předložil jste návrh udělat archi-
tektonickou soutěž na vodní prvek 
na Horním náměstí. Spolupracovat 
chcete s Českou komorou architek-
tů, ale i s veřejností. Znamená to, že 
architekti své návrhy upraví podle 
přání lidí?

V první řadě bych chtěl říct, že aby 
se město dobře rozvíjelo, musí fungo-
vat spolupráce a chuť se dohodnout 
v trojúhelníku tvořeném politiky, ob-
čany a odbornou veřejností. Architekti 
návrhy podle přání lidí neupravují. 
Návrhy jsou čistě v jejich režii, což je 
ale dobře, je potřeba mít určitou vizi, 
neboť takový prvek zde bude desítky 
let. Po vybrání vítězného prvku (hod-
notí se anonymní návrhy) probíhá 
veřejná prezentace, taková obhajoba 
návrhu a vysvětlení, proč je právě tak 
navržený. Protože nápad na obrázku 
se může jevit negativně, ale pokud 
architekt svůj záměr objasní, může 
se původně negativní postoj veřej-
nosti změnit v pozitivum. Bude zde 
nově fungovat komise, ve které budou 
mít většinu odborníci architekti, a to 
jak ze Znojma, tak mimoznojemští, 
a menšinu my zástupci města. Po těch 
veřejných projednáních je poslední 
fáze, kdy i s ohledem na přijetí návrhu 
občany, budeme muset rozhodnout 
o realizaci, nebo nerealizaci. 
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BŘEZINOVA DO LEDNA
UZAVŘENA
Ulice Otokara Březiny ve Znojmě 
je až do  31. 1. 2019 uzavřena. 
Úplná uzavírka zde platí z důvodu 
provádění stavebních prací při 
rekonstrukci vodovodu a kanali-
zace města.

MÁME ADVENTNÍ HRNKY

Město nechalo vyrobit 2 000 mod-
rých a 2 000 starorůžových hrn-
ků s vánoční tematikou. Staly se 
jednou z novinek letošního Zno-
jemského adventu a za 80 korun 
jsou k dostání u všech stánkařů 
na vánočních trzích. Hrnky jsou 
letos ještě nevratné, ale pro příští 
rok už radnice plánuje nastavit 
systém prodeje vánočních hrnků 
tak, aby bylo možné je případně 
stánkaři za vratnou zálohu vrá-
tit, hrnky umýt a znovu použít, 
jak je to běžné v jiných městech. 

DAROVALI NEJVZÁCNĚJŠÍ DAR
V minulých dnech převzalo oceně-
ní Zlatého kříže Českého červeného 
kříže šest dárců za 120 odběrů krve 
a plazmy. Dvacet sedm dárců bylo 
za 40 odběrů oceněno Zlatou me-
dailí MUDr. Jana Janského. Vyzna-
menání s poděkováním jim předal 
primář hematologicko-transfuzní-
ho oddělení znojemské nemocnice 
Jan Simonides. Slavnostního aktu 
se zúčastnil také místostarosta 
Znojma Jan Blaha a další zástupci 
nemocnice i Českého červeného 
kříže. Znojemská nemocnice má 
v databázi více než 4 200 lidí, kteří 
nejvzácnější tekutinu darují.

ŠMUKBAZAR VYDĚLAL
Třetí charitativní Šmukbazar 
v  Chatce vydělal, díky dobrým 
lidem, 25 336 korun. Celá částka 
byla odeslána na účet Nadace pro 
transplantace kostní dřeně. 

SCHVÁLILI DOTACI
Zastupitelé na svém posledním 
letošním zasedání schválili do-
taci od  Jihomoravského kraje. 
Milionem korun tak přispěje kraj 
Znojemské Besedě na rozšíření 
počtu školních představení pro děti 
a mládež. 

STALO SE

„Téměř rok mám tu čest být nejen 
místostarostou města Znojma, ale 
i politikem zodpovědným za projekt 
Znojmo Zdravé město a místní Agen-
da 21. Město Znojmo je do osvětové-
ho projektu zapojeno více než pět let 
a mám radost, že se nám daří neustá-
le posouvat dál,“ říká místostarosta 
Znojma Jakub Malačka.

Kam byste rád posunul projekt Zdra-
vého města v roce 2019?

Asi začnu překvapivě, ale občas 
přemýšlím nad tím, že bychom z Aso-
ciace Zdravých měst a místní Agendy 
21 odešli. Což ale neznamená, že by-
chom ji nedělali. Mně se moc líbí ta 
myšlenka zapojovat veřejnost do dění 
ve městě, dávat jí co největší prostor, 
zapojovat ji do rozhodovacích pro-
cesů, konzultovat s ní zásadní věci, 
které se ve městě dějí, ale na druhé 
straně vidím obrovský nárůst byro-
kracie, který je s tím spojený. Uvedu 
typický příklad – musíme dělat veřejná 
fóra, a i když je budeme dělat častěji, 
bude na ně chodit stále více občanů 
a my splníme jejich přání, nikam nás 
Asociace neposune. Pouze dostaneme 
čárku, že fórum proběhlo. Naproti 
tomu, pokud tady budou úředníci psát 
x nesmyslných zpráv a za rok uděláte 
tři audity, Asociace nás posune do vyš-
ší kategorie. Tedy nemusíme udělat 
vůbec nic pro občany, ale Asociace 
vyhodnotí Znojmo jako kvalitní město 
a posune nás do vyšší kategorie. Bude-
me-li pracovat pro lidi, tak nás Asoci-
ace nechá v horší kategorii. Myšlenka 
je tedy skvělá, ale forma té realizace je 
špatná. A nejsme jediné město, které-
mu se tento systém nelíbí a bojuje proti 
byrokratické zátěži.

Velmi úspěšné se jeví participativní 
aktivity. Budete v nich pokračovat?

Rozhodně! Myslím, že je to jeden 
z nejúspěšnějších projektů, co se za-
pojení občanů týče, který město vůbec 
kdy dělalo. Odezva mezi lidmi byla 
naprosto neuvěřitelná a v drtivé větši-
ně případů pozitivně přijatá.

Jak těžké je při finálním rozhodování 
zohlednit přání občanů?

Nejtěžší na mé práci je rozhodo-
vat systémově, rozhodovat v zájmu 
města, ne jednotlivců. To je někdy 
nesmírně těžké. Zvláště třeba při při-
dělování parkovacích míst. Chodí 
nám spousta žádostí a  s  každou je 
spojen nějaký příběh, a  i když bych 
moc chtěl, nemůžeme všem nechat 
vyhrazená místa na parkování, proto-

Nejtěžší je rozhodovat v zájmu
města, ne jednotlivců

A budou i další architektonické sou-
těže?

Moje přání by bylo udělat soutěž 
na ležácké sklepy v pivovaru a na Do-
meček, to ale ještě není rozhodnuto.

Máte v gesci strategický plán rozvoje 
města zahrnující i ekologii. Neuvažu-
jete, vzhledem ke stále více horkému 
létu, zřídit ve městě více vodních prvků?

Obecně, jak pozoruji, je v tomto ve-
řejnost, jak odborná, tak laická, rozděle-
na na dva tábory. Kdy jeden říká, běžte 
se zchladit mezi stromy do Gránic nebo 
do Národního parku, stromy na náměs-
tí nepatří, což je i argument památkářů 
a důvod, proč nejsou stromy na Hor-
ním náměstí, i když se o ně v minulosti 
několikrát žádalo. A druhý tábor chce 
logicky město ochladit. Nemusí to být 
ale nutně formou vodních prvků. Stále 
více populární na různých akcích jsou 
mobilní klimatizace, venkovní rosítka, 
mlžítka nebo průchodové tunely anebo 
se města snaží i hezkou designerskou 
formou zakrývat prostor – třeba hustě 
zavěšenými barevnými deštníky nad 
ulicí. A je to jedna z cest, kterou bych 
chtěl i ve Znojmě jít.

I nás se týká problém se zadržováním 
vody v krajině. Proč při rekonstruk-
cích a opravách i revitalizacích má 
stále navrch nad zelenými plochami 
zadlážděná plocha, kde se voda ne-
vsakuje, ale pouze po ní stéká?

Víte, téměř pravidelně dostáváme 
žádosti, abychom vykáceli celé řady 
stromů na Pražské, v  Jarošově ulici, 
aby měla kde parkovat auta. A chodí 
i žádosti o zrušení zeleně. Nám se daří 
tyto požadavky nepovolovat, byť opět 
tím dost lidí naštveme. Například při 
budování nájezdu na Pražské k hasi-
čům, kde jsme mezi domy dělali dvě 
parkoviště, nejsou plochy vylité as-
faltem, ale udělali jsme tam drenážní 
dlaždice, kde se voda může vsáknout 
zpět do země.

Hodně cestujete, máte tedy srovnání. 
Co se vám ve Znojmě líbí, a naopak, 
co vám zde chybí?

I když se to některým Znojmá-
kům nezdá, máme neuvěřitelné množ-
ství kulturních a společenských akcí 
po celý rok. A druhou věcí, kterou tady 
máme naprosto úžasnou, je národní 
park na hranici města. Chybí mi tady 
život na ulici – líbí se mi kavárny, street 
foody, malá bistra nebo osvětlený malý 
parčík, kde jsou stolečky a kde si sed-
nete s přáteli u vína nebo kávy. 

 Ľuba Peterková

 Jakub Malačka.  Foto: Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 24. ledna 2019, uzávěrka 
je 14. ledna. 

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádané městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v TIC na Ob-
rokové ulici nebo na webu www.
znojemskabeseda.cz/poradane-
-akce/akce-pro-seniory. Počet míst 
na akcích bývá zpravidla omezen.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
středu 2. ledna 2019 ve 12.00 hodin.

LÉKAŘSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(u l .  MUDr.   J .  Janského,  te l . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
NA ZNOJEMSKU
Zubní ordinaci, která na Znojemsku 
funguje i o víkendu, najdou pacien-
ti na Freeportu v Hatích. Otevřeno 
je denně od 10.00 do 21.00 hod. 
(tel. 737 461 230). Jde o nesmluvní 
zařízení. Na ošetření může přijít 
každý včetně dětských pacientů. 

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. 

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
V DOBĚ SVÁTKŮ 
24. 12. 2018  U  Zlaté Koruny 
(Obroková 23, tel. 515 226 438): 
12.00–16.00
25. 12. 2018 U Svatého Ducha 
(nám. Svobody 2, tel. 515 224 175): 
8.00–16.00
26. 12. 2018 Nová Nemocnice 
(MUDr.  Jana Janského 11, tel. 
515 223 216): 8.00–16.00
01. 01. 2019 Lékárna Na Holandské 
(Holandská 10, tel. 515 227 711): 
8.00–16.00

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. Na zápůjč- 
ce je nutné se předem domluvit, 
na  tel. 515 300 240. Zapůjčené 
kostýmy není třeba po použití prát 
ani čistit, jen je vrátit neponičené!

Jako vzpomínku na všechny pad-
lé vojáky se město Znojmo pustilo 
do rekonstrukce vojenského hřbitova 
v Louce.

Letos tu proběhla obnova 180 do-
chovaných betonových křížů. Město 
do  restaurátorských prací ze svého 
rozpočtu investovalo 180 000 korun, 
zbylé náklady, přibližně 700 000 ko-
run, pokryla dotace.

Vojenský hřbitov v Louce je kul-
turní památka. Nachází se zde váleč-

Oprava hřbitova padlých vojáků bude 
pokračovat zrestaurováním vstupní brány

né hroby pruských vojáků, zemřelých 
v roce 1866 na choleru, hrob s ostatky 
53 francouzských vojáků, kteří v roce 
1809 bojovali v bitvě u Znojma. Je tu 
pochováno více než 300 obětí 1. světo-
vé války různých národností (v jejich 
řadách byli Rakušané, Němci, Rusové, 
Židé i Italové). Na hřbitově je také upo-
mínka věnovaná památce obětí 2. svě-
tové války.

V příštím roce je na vojenském hřbi-
tově v plánu zrestaurování vstupní brány, 

u které je narušená statika, a na deskách 
jsou vybledlé nápisy. Dále obnovení ná-
hrobku s květináčem ve tvaru hvězdy, 
očištění sochy neznámého vojína a opra-
va její betonové podesty. Nakonec bude 
zhotovena replika původního dřevěného 
kříže s kamennou deskou, který stojí 
na místě hromadného hrobu. Dle před-
běžného rozpočtu činí náklady na tyto 
opravy více než 300 000 korun, přičemž 
80 % z nich opět pokryje dotace Minis-
terstva obrany.  zp

 Místostarosta Jan Blaha přebírá jmenovací dekret od  rektorky SVŠE Hany Březinové. 
 Foto: Archiv ZL

 Klenoty Mareš - vítězná výzdoba. 
 Foto: pm

Novým majoritním vlastníkem 
Soukromé vysoké školy ekonomic-
ké Znojmo (dále SVŠE) se stal David 
Melas, ředitel Vysoké školy meziná-
rodních a  veřejných vztahů Praha 
(dále VŠMVV). 

Dosavadní vlastník společnosti 
Pavel Štohl zůstává jednatelem školy 
a minoritním vlastníkem.

Vstup strategického partnera při-
nese v následujících letech nejen za-
chování a  rozvoj vysokého školství 
ve Znojmě, ale také rozšíření nabídky 
studijních oborů. Nejpozději v ho-
rizontu dvou let by mělo být možné 
zde studovat takové atraktivní obory, 
jako je cestovní ruch nebo psycholo-
gie. Od letošního akademického roku 
bylo ve  Znojmě díky VŠMVV his-
toricky poprvé zahájeno navazující 
magisterské studium v oboru Evropská 

Změny na znojemské vysoké škole

studia a veřejná správa. Akademická 
rada SVŠE se rozrostla o nové členy 
a to Jana Blahu, místostarostu města 

Znojma, Jitku Veselou, vedoucí kated-
ry na SVŠE, a Davida Melase, ředitele 
VŠMVV.  jb

Město Znojmo opět ocenilo ty, 
kteří svojí vánoční výzdobou v ulicích 
města, i v  jeho městských částech, 
dotváří sváteční atmosféru. Nejkrás-
nější vánoční výloha je letos k vidění 
na Obrokové ulici.

Porota soutěže Vánoční Znojmo 
vybrala nejlépe vyzdobenou výlohu 
v městské památkové rezervaci, nej-
krásnější stromeček na Obrokové uli-
ci, nejhezčí výzdobu domu a udělila 
zvláštní cenu.

Za výzdobu svého domu získala 
první místo Zdeňka Svobodová s bydli-
štěm v ulici Veselá. Druhé místo získala 
Lenka Klempová z Mramotic a  třetí 
místo Zuzana Přechová z Přímětic.

V kategorii O nejkrásnější vánoční 
výlohu v městské památkové rezerva-
ci zvítězila prodejna Klenoty Mareš 
na Obrokové ulici, druhé místo získala 
prodejna Obuv Svoboda na Horním 

Nejkrásnější výlohu mají Klenoty Mareš
náměstí a třetí Lékárna na Obrokové 
ulici. Porota také letos udělila zvláštní 
cenu za výzdobu domu v ulici Vese-
lá 19, ačkoli se jeho obyvatelé sami 
do soutěže nepřihlásili. 

Nezapomnělo se ani na ocenění 
pro děti, a  to za výzdobu stromeč-
ků na Obrokové ulici. Nejkrásnější 
stromeček patří ZŠ Václavské náměstí 
a MŠ Pražská – odloučené pracoviště 
MUDr. Jana Jánského. Zvláštní cenu 
si vysloužily i děti ze školní družiny 
ZŠ JUDr.  Josefa Mareše (Klášterní). 
Za odměnu se mohou těšit na vyjížďku 
turistickým vláčkem.

Výherci své ceny převzali v pátek 
14. prosince z rukou starosty Znojma 
Jana Groise. Za výzdobu domů a bytů 
získali poukazy na kapra nebo vánoční 
strom a za výzdobu výloh prodejen 
obdrželi poukazy do  Zahradnictví 
Městské zeleně.  pm



Znojmo se umístilo na skvělém 
pátém místě v Jihomoravském kraji 
v třídění odpadu.

Občané Znojma dlouhodobě 
úspěšně třídí odpad. Dokládají to data 
společnosti EKO-KOM, se kterou 
města a obce spolupracují při rozvoji 
systému třídění a recyklace obalových 
odpadů. A právě zmíněná firma oceni-
la obce za příkladné třídění v soutěži 
My třídíme nejlépe.

V prostorách hradu Špilberk v Brně 
převzali v minulých dnech zástupci 
nejlepších měst a obcí kraje ocenění 
za třídění odpadů v roce 2018. Ceny 
byly rozdány ve čtyřech kategoriích 
podle velikosti obce. Kategorii nad 
10 000 obyvatel, kde soutěžilo i Znoj-
mo, ovládla Břeclav, stříbro obhájil 
Kyjov a na třetím místě se umístila Ku-
řim. Do soutěže bylo zapojeno 665 obcí 
a měst Jihomoravského kraje.

Jen za třetí čtvrtletí vytřídili občané 
Znojma 728 tun odpadů a jejich snažení 
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ZA SEXUÁLNÍ SLUŽBY
PADALY POKUTY
Znojemští strážníci rozdali další 
pokuty za porušení vyhlášky měs-
ta, která reguluje sexuální služby 
na veřejnosti. Potrestání podle 
vyhlášky hrozí  prostitutkám 
i  jejich zákazníkům. Tisícikoru-
novou pokutu tak dostala nejen 
sedmadvacetiletá žena, ale i  její 
jednapadesátiletý klient. Krátce 
nato stejnou pokutu za sjednání 
sexuálních služeb vyfasovala 
jednačtyřicetiletá žena a její dva-
asedmdesátiletý zákazník. Obě 
události se odehrály na Evropské 
ulici na hlavním tahu na Vídeň. 
Naopak na  Jaroslavické ulici 
po 22.00 hodině načapali strážníci 
při stejné činnosti čtyřiatřicetile-
tou ženu a  jejího pětačtyřiceti-
letého zákazníka. Muže to stálo 
tisíc korun, ale ženu to vyšlo dráž. 
Jelikož nešlo o její první prohře-
šek, pokuta byla pět tisíc korun. 
V  letošním roce řešili strážníci 
celkem 27 případů porušení zmí-
něné vyhlášky.

FORENZNÍ ZNAČENÍ KOL
A VOZÍKŮ
Poslední listopadovou neděli 
proběhl další termín forenzního 
značení kol a  invalidních vozíků. 
Strážníci na služebně označili de-
sítku kol v celkové hodnotě přes 
200 000 korun a v pečovatelském 
domě na ulici Dukelských bojov-
níků označili seniorům tři invalidní 
vozíky. Ceny vozíků jsou podobné 
jako ceny jízdních kol a invalidní 
vozík je pro postižené jediná 
možnost, jak se dostat z bytu ven 
a udržet si svou kvalitu života.

ŘIDIČI PŘIVOLALI STRÁŽNÍKY
KVŮLI CESTUJÍCÍM
Profesionální řidiči to jistě nemají 
jednoduché, obzvláště pokud 
narazí na problémové cestující.  
V  jednu víkendovou sobotu byli 
strážníci Městské policie Znojmo 
u dvou takových případů. O po-
moc hodinu po půlnoci požádal 
řidič taxislužby kvůli podnapilému 
zákazníkovi, který mu nechtěl 
zaplatit za  odvoz. Po  příjezdu 
strážníků se vše ujasnilo. Zákazník 
si myslel, že jízdu uhradil již dříve 
někdo jiný, což nebyla pravda. 
Takže na místě dobrovolně za svou 
cestu zaplatil. Odpoledne pak 
přivolal strážníky řidič linkového 
autobusu kvůli cestujícímu, který 
se měl k němu chovat nevhodně. 
Za přítomnosti strážníků se cestu-
jící řidiči omluvil a ten mu dovolil 
nastoupit zpět do autobusu.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

 Za město Znojmo převzal v Brně diplom místostarosta Jakub Malačka, který má v gesci 
i problematiku třídění odpadů.  Foto. Archiv ZL

Znojmo páté v třídění odpadu

při třídění se přímo promítá do financí 
města. Firma EKO-KOM totiž za vytří-
děný odpad poskytuje městu finanční 
odměnu. Za bilanci třetího čtvrtletí 
roku 2018 Znojmo obdrželo odměnu 
více než 950 000 korun. O tuto částku 
tak byla ponížena fakturace od společ-
nosti FCC Znojmo, která městu posky-
tuje služby svozu odpadů.

„Páté místo v soutěži je skvělé, ale 
máme co zlepšovat. Cítím motiva-
ci ke zlepšení, příští rok bychom se 
mohli umístit ještě lépe. Děkuji všem 
občanům za to, že třídí a že jim není 
lhostejné naše okolí a příroda,“ uvedl 
místostarosta Jakub Malačka. Více in-
formací o správném třídění najdete 
na www.rodinaokurkova.cz.  zp, pm

Vyjadřovat svůj názor, sporto-
vat nebo soutěžit mohli Znojemští 
po celý rok 2018 také pod záštitou 
projektu Zdravého města Znojma. 
A hojně toho využívali.

Den Země, Den bez úrazu a Den 
bez aut, kampaně na téma životní pro-
středí, byly oblíbené u dospělých, ale 
především u dětí. Do těchto kampaní 
se jich zapojilo více než 2 000. 

Jaký byl rok 2018 se Zdravým městem?
Na jaře i na podzim si malí i velcí 

zatrénovali v rámci Dnů zdraví a ne-
chyběla ani květnová kampaň Do práce 
na kole, která podporuje čistou mobili-
tu. Spuštěn byl také pilotní ročník parti-
cipativního rozpočtování, projekt Tvo-
říme Znojmo. I tento se mezi občany 
těšil velkému zájmu i aktivitám. Toto vše 
by nebylo možné bez partnerů, kterých 
každý rok přibývá. Zaslouží si velký dík 

a město se již nyní těší na spolupráci 
i v dalším roce. Více informací o Zdra-
vém městě Znojmě či Rodině Okur-
kově se dozvíte na webových strán-
kách www.znojmo-zdravemesto.cz 
 a na www.rodinaokurkova.cz nebo lze 
kontaktovat koordinátorku Zdravé-
ho města Znojma a Místní Agendy 21 
Soňu Bystřickou, tel. 515  216  339,  
sona.bystricka@muznojmo.cz.  zp

Doplnění vodního prvku na Hor-
ním náměstí je opakujícím se poža-
davkem občanů, který se pravidelně 
objevuje i v anketách Zdravého měs-
ta Znojma. Nyní tedy radnice plní 
přání občanů a vypíše architektonic-
kou soutěž.

Jak bude vodní prvek vypadat, ale 
nechce vedení města rozhodovat samo. 
Všeobecně je doporučováno, aby ve-
řejná prostranství a  stavby s  nimi 
související byly realizované podle ar-
chitektonického návrhu, který vze-
jde z veřejné architektonické soutěže. 
„K tomuto se přikláníme i my, a proto 

Soutěž: vodní prvek na Horním náměstí
budeme v příštím roce realizovat veřej-
nou architektonicko-výtvarnou soutěž, 
do které se bude moci přihlásit každý. 
V porotě soutěže zasednou renomo-
vaní odborníci a architekti a do  fi-
nálního rozhodování chceme zapojit 
i veřejnost,“ uvádí místostarosta Jakub 
Malačka.

Část nákladů na  architektonic-
kou soutěž je možné uhradit z dotace 
z programu Podpora architektonic-
kých a urbanistických soutěží, který 
vyhlásilo Ministerstvo pro místní roz-
voj a do kterého se chce město zapo-
jit. Z podpory je možné uhradit 50 % 

uznatelných nákladů, jimiž jsou pouze 
ceny a odměny pro soutěžící, zbývající 
náklady hradí město.

Předpokládané náklady na zajiště-
ní architektonické soutěže na vodní pr-
vek na Horní náměstí jsou 600 000 ko-
run, přičemž dotace by mohla činit 
250 000 korun.

„Sami vidíme, jak se v letních mě-
sících nedá na náměstích být. Hlavní 
slovo tu ale vždy mají památkáři, kteří 
nám například nechtějí na náměstí 
povolit více zeleně. Věřím ale, že v pří-
padě vodního prvku najdeme shodu,“ 
říká starosta Znojma Jan Grois.  zp
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PLACENÁ INZERCE

Kultura & zážitky bez hranic – tak 
se jmenuje nová rozsáhlá publikace, 
která představuje turistická lákadla 
na obou stranách moravsko-rakous-
ké hranice.

Od prosince je na vybraných tu-
ristických infocentrech zdarma k do-
stání obsáhlá, více než stostránková 
česko-německá publikace přinášející 
informace o výletních cílech a turis-
tických možnostech moravsko-rakous-
kého pomezí. Oba regiony Retzer Land 
a ZnojmoRegion bude prezentovat 
i na jarních veletrzích cestovního ru-
chu mimo jiné ve Vídni, rakouském 
Welsu, v Mnichově, Praze, Brně nebo 
Bratislavě.

Turisté a  návštěvníci oblasti se 
díky publikaci Kultura & zážitky bez 
hranic snadněji zorientují v aktuální 
turistické nabídce, ve zdejších akcích 
a slavnostech anebo v ještě neokouka-
ných výletních cílech. Dvojjazyčné tex-
ty přinášejí přehled turistických atrak-
tivit, památek, přírodních krás i tipů 
na aktivní sportovní a kulturní vyžití. 
Publikace zahrnuje také praktické in-

Retzer Land a ZnojmoRegion propojují 
turistickou nabídku obou regionů

formace týka-
jící se dopravy 
a   parkování 
nebo regionál-
ních informač-
ních center.

Jde o  vý-
sledek vzájem-
né přeshranič-
ní spolupráce 
v  rámci pro-
gramu INTER- 
REG, kterou 
pomohla j iž 
v květnu 2018 
n a s t a r t o v a t 
exkurze pra-
covníků turis-
tických infocenter za památkami a za-
jímavostmi na obou stranách hranice. 

„Donedávna náš region končil 
hranicí, ale to již není pravdou. My 
dnes poprvé našim návštěvníkům na-
bídneme pozvánku a  tipy na výlety 
i do sousedního regionu v ucelené for-
mě,“ těší se partnerský tým destinační 
společnosti ZnojmoRegion a Retzer 

Land. Cílem jejich společného sna-
žení je kromě rozšíření spolupráce 
s  informačními centry a pracovníky 
v cestovním ruchu i různorodá a roz-
manitá nabídka pro návštěvníky, kteří 
v oblasti najdou dostatek vyžití a re-
laxace. Z  jejich delšího pobytu pak 
budou profitovat aktéři cestovního 
ruchu na obou stranách hranice.  in

 Po  29 letech od  otevření hranic vznikla publikace, která souhrn-
ně propojuje turistickou nabídku příhraničních regionů Retzer Land 
a ZnojmoRegion.  Foto: Archiv ZR

Dárkové vouchery a poukazy můžete zakoupit na pokladně  
Therme Laa, v SILENT SPA nebo online.

DARUJTE ZÁŽITEK
TERMÁLNÍ LÁZNĚ I SILENT SPA I DÁRKOVÉ KARTY

WWW.THERME-LAA.ATTherme Laa – Hotel & Silent Spa
Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya 
+43 (0) 2522 / 84 700 570  
therme@therme-laa.at

Vlastník médií: Therme Laa – Hotel & Silent Spa, Thermenplatz 1, 2136 Laa an der Thaya; Grafický: Studio Ideenladen, Krems 

Zajděte 
si zdarma 
zasportovat 

Místní i návštěvníci z okolí jsou 
zváni zdarma využít vybraná spor-
toviště, která patří městu. 

Město Znojmo se zapojilo do pro-
jektu Sváteční ZnojmoRegion 2018, 
který realizuje destinační společnost 
ZnojmoRegion. Znojemský advent 
tak doplní program na kluzišti a Zimní 
dny sportu. A kdy si můžete bez place-
ní zasportovat? 
V nabídce je:
Venkovní kluziště na Horním náměstí
Otevřeno denně od 9.00 do 19.00 hodin 
až do 17. února (vždy s pauzou na vy-
čištění v čase 13.00–14.00). U kluziště 
budou k dispozici uzamykatelné skříňky 
i brusič bruslí.
Městské lázně
27.–28. prosince od 18.00 do 20.00.
Zimní stadion
28. prosince od 17.00 do 18.00.

Více informací najdete na stránkách 
www.znojmo-zdravemesto.cz. Kom-
pletní akce Svátečního ZnojmoRegionu 
najdete na www.znojmoregion.cz.  zp, lp
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PRÁCE V RAKOUSKU
Výpomoc do kuchyně a na úklid
Küchen- u. Reinigungshilfe
BANNERT GmbH
Obermarkersdorf 25 km
office@weingutbannert.com
+43/2942/8337 Nicole Bannert
Motivace a kladný vztah k práci, 
cit pro čistotu a dobrá kuchyně. 
Pečlivost, veselá osobnost, němčina 
komunikativně. Úklid v domácnosti, 
výpomoc v kuchyni, péče o zahradu.
Mzda podle kolektivní smlouvy.

Zaměstnanec do vinohradu a sklepa 
Weingarten- u. Kellerarbeiter
Buschenschank Humer-Gily
Maissau 45 km
office@weinbau-humer.at 
+43/2958/82611 nebo 82340
Petra Humer
Znalost NJ, ŘP B, flexibilita. Práce 
ve vinohradu a ve vinném sklepě při 
výrobě vína. Hodinové odměny dle 
dohody.

Prádelna/čistírna 
Wäschereimitarbeiter/In
Schöberl GmbH
Hollabrunn +40 km
office@waescherei-schoeberl.at 
+43/2952/2195
Zkušenosti výhodou (ne podmínkou – 
zaučení), velmi dobrá znalost NJ, 
samostatnost a přesnost, spolehlivost, 
týmový duch, odolnost vůči stresu, 
zručnost, základní znalost PC, 
logické myšlení.
Nabízíme pracovní doby příznivé 
pro rodinu, práci v motivovaném 
týmu, spolehlivé místo v rodinném 
podniku, zaškolení a různorodou 
práci, atraktivní ohodnocení podle 
kvalifikace a praxe.
Min. 1.304,20 EUR/měs. dle KS.

Zemědělství 
Ladnwirtschaftlicher Mitarbeiter/In
Weiningen, Švýcarsko
peter.haug@buewin.ch 
+41 (0)79 281 9929 Peter Haug
Přijmeme ihned mladého, 
samostatného a motivovaného 
spolupracovníka na farmu s rostlinnou 
i živočišnou výrobou (produkce mléka, 
vína). Ubytování a strava k dispozici.

Zemědělství
Landwirtschaftlicher Mitarbeiter/In 
Luzern, Švýcarsko
hasenhusen4@hotmail.com
+41 (0)78 649 4114
Od února 2019 nebo dle dohody 
přijmeme spolupracovníka 

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

do zemědělství. Mléčná produkce, 
vepřín, orná půda, bioplynka. 
K dispozici ubytování.

Úklidová síla 
Reinigungsfachkraft
EGSTON Systém Electronics 
Eggenburg GmbH
Eggenburg 50 km
jobs@egston.com 
+43/2984/2226-1349 Jutta Gröschel
Zkušenosti v oboru, efektivní a pečlivý 
styl práce, samostatnost, spolehlivost. 
Základní úklid místností a soc. 
zařízení, mytí oken a mimořádné 
úklidy. Odklízení odpadu.

Pomocný zahradník/ce 
Gartenhelfer/In 
Gartenbau Franz Matthias Eder e.U.
Unterretzbach 10 km
office@gartenbau-eder.at 
+43/2942/2555 Andrea Eder
Týmový duch, spolehlivost, přesnost, 
motivace k učení, zručnost, němčina, 
ŘP B a vlastní auto. Práce na zahradách. 
Dobré pracovní klima ve stabilní firmě. 
Mzda od 1.500 EUR/měs. btto.

Recepční
Rezeptionis/In
Landgut & SPA Althof Retz
Retz 15 km
b.kleinschuster@althof.at 
+43/2942/3711 Bernd Kleinschuster
Vzdělání v oboru cestovního ruchu, 
zkušenosti z recepce (Fidelio), vynikající 
znalost NJ. Celoroční zaměstnání. 
Mzda od 1.560 EUR/měs. btto, slevy 
na ubytování v řetězci hotelů IPP.

Instalatér
Installateur 
Straka GmbH
Hollabrunn 40 km 
kremser@straka.at  
+43/2952/2683258 Edith Kremser
Vyučení v oboru, praxe, ochota 
pracovat i přesčas, komunikativní 
němčina, ŘP B, znalosti sváření. Mzda 
od 2.072,55 EUR/měs. btto + možné 
příplatky.

Kuchař/ka
Koch/Köchin
Therme Laa
Laa a.d. Thaya 45 km
bewerbung@therme-laa.at 
+43/2522/84700-708 Doris Schwarzl
Vyučení v oboru, zaměření na kvalitu, 
šetrné zacházení se surovinami 
s ohledem na náklady, týmový duch, 
flexibilita, orientace na klienta.
Mzda dle KS min. 1.550 EUR/měs. 
btto – dle kvalifikace a praxe.

Městská policie Znojmo hledá 
do svých řad nové posily. Na pozici 
strážníka obecní policie se mohou 
zájemci hlásit průběžně.

Základní předpoklady pro práci 
strážníka obecní police je státní občan-
ství ČR, věk minimálně 21 let, způsobi-
lost k právním úkonům, středoškolské 
vzdělání s maturitní zkouškou, bez-
úhonnost a spolehlivost (uchazeč nesmí 
být soudně trestán, ani stíhán).

K přihlášce je nutno připojit životo-
pis, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne 
starší než 3 měsíce) a ověřenou kopii do-
kladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
Další požadavky i náležitosti přihlášky 

Městská policie hledá strážníky
jsou k nalezení na www.znojmocity.cz 
pod odkazem na Městskou policii Znoj-
mo. Součástí výběrového řízení je po-
souzení fyzické zdatnosti (fyzické testy) 
a psychické způsobilosti (psychotesty).

Nabízíme náborový příspěvek, 
dobré finanční ohodnocení, pět týd-
nů dovolené, stravenky a další benefi-
ty. Přihlášku je nutno podat písemně 
na adresu: Městská policie Znojmo, Jana 
Palacha 2, 669 02 Znojmo, k rukám 
ředitele Ing. Bc. Ivana Budína. Obálka 
se vždy označí slovy: „výběrové řízení – 
strážník obecní policie“. Přihlášky je 
možné podávat kdykoliv. Předpoklad 
nástupu je ihned.  zp

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
hledá

PRŮVODCE
do objektů minoritský klášter a Dům umění od února 2019 

na zkrácený úvazek cca 7–13 dnů v měsíci.
Více informací poskytne paní Zapletalová, 

e-mail: zapletalova@muzeumznojmo.cz, tel.: 515 282 216.
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Dvanáct měsíců roku 2018, které měnily

 LEDEN
Poprvé byla veřejnost seznámena se záměrem citlivé památkové obnovy Jubilej-
ního parku. Město získalo do svého vlastnictví dům Charlese Sealsfielda v Popicích 
a chátrající altán v revitalizované části středního městského parku. Půvabná 
stavba se tak dočkala zasloužené obnovy. 

 DUBEN
Do areálu pivovaru vstoupil další investor – Vinotrh, patřící do skupiny Lahofer. 
Znojemská Beseda otevřela novou prohlídkovou trasu po hradebním opevnění 
a veřejnosti se představila destinační společnost ZnojmoRegion, usilující o rozvoj 
cestovního ruchu na Znojemsku.

 ÚNOR
První sezónu za sebou mělo mobilní venkovní kluziště v centru města. Veřejnost 
se s umělou ledovou plochou rozloučila karnevalem. Změnu hlásila radnice – 
novým starostou se stal Jan Grois, na jeho post místostarosty nastoupil Jakub  
Malačka.

 KVĚTEN
Květen ovládly programově bohaté Májové slavnosti, opět se těšící velkému zájmu 
návštěvníků. Na Pražské ulici byla v areálu Integrovaného záchranného systému 
otevřena nová hasičská stanice. A borci amerického fotbalu Znojmo Knights 
dominovali třetí nejvyšší rakouské lize.

 BŘEZEN
Odstartoval projekt Kolumbus #2, kterým město pokračuje v podpoře vzdělávání 
žáků a studentů místních škol. Posedmé zhlédli lidé burcující dokumenty festivalu 
Jeden svět a popáté se sešli k diskuzi na fóru Zdravého města, aby upozornili 
na problémy, které je tíží, a zapojili se do rozvoje Znojma.

 ČERVEN
Charitativní závod Extreme 790 ve výběhu na radniční věž nešetřil rekordy a znovu 
pomohl – šek v rukou Denisy Krátké šel mladé ženě Nelle Liškové. Radnice získala 
dotaci na rekonstrukci staré školy v areálu Louckého kláštera. Vznikne zde spole-
čenské centrum.  Foto: R. Lupač
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tvář a atmosféru krásného Znojma.

 ČERVENEC
Město spustilo projekt Tvoříme Znojmo a vtáhlo tak do rozvoje města desítky ak-
tivních občanů. Na parkovištích se nově platí i platební kartou. Čtrnáctý Hudební 
festival Znojmo přivezl světové hvězdy první velikosti operního pěvce Adama 
Plachetku a držitele Grammy soubor Il Giordiano Armonico.

 ŘÍJEN
Oslavy 100 let republiky otevřely revitalizovanou část Jubilejního parku, ve kte-
rém byla odhalena busta T. G. Masaryka. Po šestnácti letech na radnici odchází 
na zasloužený odpočinek místostarosta Ludvík Hekrle. Město prodalo lokalitu 
Malá Louka, vyrostou v ní moderní byty.

 SRPEN 
Naplno se rozběhly práce na stavbě největšího mostu obchvatu. Znojemští zod-
povědně třídí odpad a tak přibyly v ulicích kontejnery na kuchyňský tuk a olej. 
Novinkou aplikace Mobilní rozhlas, kterým město také komunikuje s občany, je 
poskytování nových informací o blokovém čištění i možnosti hlasování.

 LISTOPAD
Znojemské podzemí, nejnavštěvovanější památka města, obohatila prohlídky 
o nové figury a scény. Stovky lidí se přišly podívat na Den otevřených dveří radnice. 
Začaly záchranné práce na opravě kašny na Masarykově náměstí tak, aby v ní 
mohla být voda během celého roku.

 ZÁŘÍ 
Podzim byl ve znamení dvojitého úspěchu. Znojmo získalo legendární Domeček. 
Budově zamýšlí navrátit statut společenského centra a Znojemské historické 
vinobraní 2018 se stalo s počtem 87 672 návštěvníků nejúspěšnějším v novodobé 
historii.

 PROSINEC
Adventní čas rozsvítil vánoční stromy ve Znojmě i v jeho příměstských částech. 
Program nabídl Zimní kino, dřevěný betlém, vánoční trh i vystoupení mnoha 
účinkujících. Sváteční ZnojmoRegion společně s městem nabídly lidem zdarma 
sportovní vyžití na kluzišti či stadionu.
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Každý se občas ocitl večer za tmy 
na ulici. Jaké to ale je pro ty, pro něž 
se ulice stala domovem? Vyzkoušet 
si to mohl každý v rámci kampaně 
Noc venku. 

Důvodů, pro které se rozšiřují řady 
lidí bez domova, je hodně. Rozvod, 
ztráta zaměstnání, dluhy, závislosti 
a mnoho dalších. Realitu bezdomovec-
tví si mohli vyzkoušet lidé ve Znojmě 
22. listopadu na Mikulášském náměstí. 
Ze sto dvaceti příchozích přečkalo 
noc venku osmnáct. Noc venku je oje-
dinělá kampaň, která si klade za cíl 
seznámit širokou veřejnost s proble-
matikou života lidí bez domova a zpro-
středkovat jim zážitkovou formou bytí 

Vyzkoušeli na jednu noc 
být bezdomovcem

člověka žijícího na ulici. Popáté akci 
pořádal Azylový dům, jedna ze sociál- 
ních služeb Centra sociálních služeb  
Znojmo. 

O jídlo a pití na samotné akci se 
jako v minulých letech postarala střed-
ní škola na Přímětické ulici – SOU 
a SOŠ SČMSD Znojmo. Z vlastních 
zásob kuchaři navařili polévku, čaj 
a kávu a dobrovolníci – žáci oboru 
Sociální činnost – byli pravou rukou 
pořadatelům. V průběhu Noci ven-
ku také probíhala výstava literárních 
a výtvarných děl, do které byli zapojeni 
žáci zmíněného oboru. Zároveň se 
na akci vybralo 70 kg potravin pro lidi 
bez domova.  lp

Na brněnském výstavišti skončil 
listopadový Veletrh středních škol 
a  Festival vzdělávání. Jako jediná 
znojemská škola se do celorepubli-
kové akce zapojila SOŠ Dvořákova.

Jejím cílem byla propagace ze-
mědělských oborů. „Prezentace byla 
cílenou propagací zemědělské školy 
a představila rodičům a žákům mož-
nosti, kterými se jejich cesta po absol-
vování základní školy může ubírat,“ 
uvedl Leoš Cejpek, učitel odborného 
výcviku.

Žáky základních škol a jejich ro-
diče tak již z dálky lákal traktor Zetor 

Dvořákova se představila 
traktorem a Amálií

a kráva Amálie, na jejíž modelu v ži-
votní velikosti bylo možné vyzkoušet 
si ruční dojení. Amálie se tak stala 
objektem zájmu malých i  velkých. 
Návštěvníci se dozvěděli i  základní 
informace o škole. „Potěšilo nás, že 
i mezi brněnskými školami zaujal náš 
stánek mnohé příchozí. V naší expo-
zici si mohli návštěvníci vyzkoušet 
nejen ruční dojení, ale také svařování 
na svařovacím trenažéru, montáž a de-
montáž kola nebo poznávání země-
dělských plodin a jejich osiva,“ uvedl 
odborný učitel z Dvořákové Radovan 
Besednjak.  lp

 Návštěvníci zkoušeli svařovat na trenažéru.  Foto: Archiv školy

 Vítězové kategorie B – družstvo GPOA Znojmo, Vojta Kolář, Kryštof Michalica, Tomáš 
Frk, Pavel Jordán.  Foto: Archiv školy

Šachový klub GPOA Znojmo –
střední školy na Pontassievské ulici – 
upořádal, tak jako vloni, okresní kolo 
přeboru škol v královské hře. 

Organizace šachové soutěže se ujal 
vedoucí šachového kroužku Radek 
Skoumal. Losování připravoval hlavní 
rozhodčí Filip Smrčka. Pozváni byli 
šachisté ze všech škol znojemského 
okresu. Dorazilo rekordních 22 týmů, 
tedy 88 šachistů. Nejmladšímu bylo 
7 let, nejstarší skupinu tvořili maturanti. 
V nejpočetnější kategorii B, kde hráli 
šachisté od 11 do 15 let, zvítězil čtyř-
členný tým GPOA Znojmo, v kategorii 

GPOA hostila téměř 
stovku šachistů

nejmladších žáků vybojovalo 1. místo 
družstvo Bílých jezdců ze ZŠ Pražská. 
Vítězem středoškolských šachistů se stal 
tým Gymnázia Dr. K. Polesného. Všech-
na vítězná družstva postupují do kraj-
ského kola, které bude v lednu roku 2019 
v Břeclavi. Je potěšitelné, že šachová hra 
je na Znojemsku na vzestupu. Šachy 
podporují logické a analytické myšlení, 
soustředění, zlepšují paměť, prostoro-
vou představivost, všestranně rozvíjejí 
osobnost člověka. Školy mají možnost 
se zapojit do projektu Šachy do škol. 
Záštitu nad soutěží převzal ředitel školy 
GPOA Znojmo Leoš Gretz.  AP, lp 

Staň se prodavačem, bude o tebe 
rvačka. 

Po erudovaných ženách a mužích 
za pultem je totiž na trhu práce neustálá 
poptávka. Tříletý učební obor na SOU 
a SOŠ SČMSD ve Znojmě přináší řadu 
výhod a bonusů. Studium je zdarma. Ab-
solvent učebního oboru má možnost dál 
pokračovat ve studiu zakončeném ma-

O prodavače je rvačka
turitou. Škola spolupracuje s podnikateli 
a firmami po celém znojemském okrese. 
Největším partnerem je Jednota, spotřeb-
ní družstvo, Moravský Krumlov. Studenti, 
kteří vykonávají praxi v této firmě, mají 
možnost získat při dobrém prospěchu 
měsíční stipendium 1 000 korun. Po vy-
učení zde najdou okamžité uplatnění 
a řadu zaměstnaneckých výhod. kk, lp
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Plemeno: kříženec labradora | Věk: 5 let
Endy je OPĚT v nabídce pejsků, kteří hledají domov. Je to pohodový 
velmi čistotný pes, ale s ostatními psy si musí „sednout“. Miluje vycházky. 
Doporučujeme ho do rodiny, kde bude milován a také lásku mnohoná-
sobně vrátí. Ne do rodiny s malými dětmi a raději jako psího jedináčka.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Endy

Gymnázium Dr. Karla Polesného 
ve Znojmě uspořádalo pro základ-
ní školy a víceletá gymnázia okresu 
Znojmo dějepisnou soutěž k 100. vý-
ročí založení české státnosti. 

Školní kola proběhla formou his-
torického testu z českých dějin ko-
respondenčně na jed-
notlivých školách, 
finálové kolo se pak 
uskutečnilo na Gym-
náziu Dr.  Karla Po-
lesného. Postoupili 
do něj vždy dva nej-
lepší soutěžící z každé 
přihlášené školy. Sou-
těže se zúčastnilo přes 
sto žáků. Do  koneč-
ného finálového kola 
se dostalo čtrnáct stu-
dentů, z nichž vyšli tři 
vítězové. Na prvním 
místě to byl Jakub Kroutil, druhá Lucie 
Vávrová (oba GPOA Znojmo) a třetí 
skončila Adéla Veselá (ZŠ Blížkovice). 
V rámci objektivity je ale nutné říci, 
že jinak ve vědomostních soutěžích 
úspěšní studenti gymnázia Dr. Po-

Historie je baví, a tak soutěží
lesného se jako pořadatelé soutěže 
neúčastnili.

„Soutěž prověřila nejen znalosti 
žáků o naší historii, ale rovněž posílila 
jejich vlastenecké smýšlení a národ-
ní hrdost k vlastní zemi. Děkujeme 
základním školám a víceletým gym-

náziím, které se do soutěže zapojily, 
a těšíme se s nimi na další příjemnou 
spolupráci,“ uvedla předsedkyně před-
mětové komise dějepisu pedagožka 
gymnázia Ladislava Rivolová, která 
také všem vítězům poblahopřála.  lp

 Mladí lidé, kterým není lhostejná historie. Adéla Veselá, Lu-
cie Vávrová a vítěz Jakub Kroutil.  Foto: Archiv gymnázia KP

 Úspěšný tým SingleSideBand z GPOA.  Foto: Archiv školy

 Vivat vítězové, čest poraženým!  Foto: Archiv školy

„Bylo mi ctí a  národním svát-
kem,” jak by řekl můj tatínek, kdyby 
mohl zažít to, co studenti Gymnázia 
Dr. Karla Polesného ze Znojma, říká 
učitelka Miroslava Kubíčková.

Studenti totiž mohli v jediném zá-
vodě reprezentovat školu, město i Čes-
kou republiku najednou. A zhostili se 
toho se ctí. V listopadu tohoto roku se 
stali účastníky Školního sportovního 
festivalu v německém Geislingenu. 
Na závod tam dorazilo z Česka, Ně-
mecka, Itálie, Francie a Rakouska osm 
týmů složených 
z  225 studentů. 
Školní sportovní 
tým vždy tvoři-
lo patnáct dívek 
a patnáct hochů. 
Soutěžili v plavá-
ní, atletice, háze-
né a futsalu.

S t u d e n t i 
z n o j e m s k é h o 
g y m n á z i a  s e 
v  mezinárodní 
konkurenci ne-
ztratili. Závody 
v plavání hoši vy-
hráli, dívky byly 
druhé. Jejich at-
letické soutěžení 

bylo také završeno úspěchem – hoši 
byli druzí, dívky páté. V celkovém po-
řadí hoši obsadili třetí místo, dívky 
čtvrté. A tak dostali pozvání k účas-
ti na závodech v příštím roce, které 
se budou konat v  italském Bozenu. 
„Studenti k akci přistoupili velmi zod-
povědně a  tak jim děkujeme nejen 
za vynikající sportovní výsledky, ale 
i skvělou reprezentaci města Znojma 
a  České republiky,“ uvedla na  své 
studenty hrdá pedagožka Miroslava  
Kubíčková.  mk, lp

Studentský sportovní trojboj 
v mezinárodním měřítku

Do  finále ener-
getické olympiády, 
konané v prostorách 
elektrotechnické fa-
kulty ČVUT v  Praze, 
se probojovalo devět- 
advacet tříčlenných 
týmů. Mezi nimi byl 
i tým SingleSideBand 
ze školy GPOA Znoj-
mo ve složení Lubo-
mír Smrček, Daniel 
Buček a Kryštof Slaný.  

Soutěži byl věnován celý den. Do-
poledne studenti vyslechli přednášky 
odborníků na téma energetika. Tím 
jim byla přiblížena soutěžní témata. 
Hned nato si jedno z šestnácti témat 
soutěžící vybrali, aby poté pracova-
li na vlastních projektech a v závěru 
svoji práci v krátké prezentaci obhá-
jili. Hodnocena byla odborná úroveň, 
názornost a originalita. Znojemský 
tým SingleSideBand si vybral téma 

Energická trojice z GPOA 
má vysokou v kapse

využívání odpadu v České republice. 
Práci zvládl velmi dobře a vysloužil si 
tak skvělé 3. místo. Vítězná družstva 
získala věcné ceny a finanční odměnu. 
„Největší radost jsme měli z toho, že 
jsme si umístěním zajistili přijetí na ja-
kýkoli obor elektrotechnické fakulty 
ČVUT, a to bez přijímacích zkoušek. 
Vložená energie se bezpochyby vypla-
tila,“ říká jeden z úspěšných studentů 
Lubomír Smrček.  lp, ls
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Na  dva dny 26. a  27. ledna se 
do auly Soukromé vysoké školy eko-
nomické ve Znojmě nastěhuje festival 
Cesty světem 2019. Popáté jej organi-
zuje Bronislav Mikulášek se svým, jak 
říká, vyladěným týmem, tedy rodinou. 
„Jsou nejspolehlivější a prověření,“ 
směje se charakteristicky srdečným 
smíchem znojemský cestovatel.

Kde si vybíráš přednášející cestovatele?
Je to různé. Jednak mám spoustu 

známých, kteří mi doporučí, co kde 
viděli a  slyšeli zajímavého, a pak je 
zde faktor „zajiskření“. Vždycky se 
v průběhu roku najde někdo, kdo mě 
zaujme, ať už z médií, z mých cest, 
nebo třeba i náhodně.

Proč by měli lidé přijít na Cesty svě-
tem?

Být v osobní přítomnosti lidí, kte-
ří nás inspirují, je obohacující a pří-
jemné. Televize ani jiné médium vám 
nedá tolik, jako osobní setkání. Velmi 
důležitý je i kontakt s mnoha lidmi, 
kteří mají podobnou vášeň – cestování 
a poznávání jiných zemí a kultur.

Program bývá vždy velmi pestrý, ale 
přece jen, co je letos tím nej „špe-

Festival Cesty světem bude 
s tuk-tukem nepřehlédnutelný

kem“, který by si lidé neměli nechat 
ujít? Prozradíš svůj tip?

Dobrá, ale musím říct opravdu dva 
hosty. Nejdříve „odvážného“, skvělého 
učitele z gymnázia v Plzni Tondu Krá-
le. Jezdí totiž o prázdninách po světě 
na různé výpravy, které si studenti sami 
připravují. U nás bude hovořit o měsíč-
ní cestě do Malého Tibetu. Druhá perla 
je bláznivý nápad Tomáše Vejmoly – 

 Připravovat cestovatelský festival je pro zkušeného světoběžníka Bronislava Mikuláška 
radost. Na snímku se členem svého týmu, synem Kubou, na vandru po Kavkaze.
  Foto: Archiv BM

koupit si tuk-tuk (motorizovaná tříkol-
ka, používaná v Asii jako taxi – pozn.
red.) a dojet v něm z Thajska až domů. 
Trvalo mu to rok!

Koho bys rád z cestovatelů na Cesty 
i v budoucnu pozval? 

Už léta se přesvědčuji o tom, že na-
prostým snem jsou hosté, kteří nejsou 
prakticky vůbec známí, moc se o nich 
neví a jsou to zcela normálně pracující 
lidé. Jenže pak přijedou k nám, povídají 
o svých cestách, uskutečněných snech 
a zážitcích a vy jen sedíte s otevřenou 
pusou a zíráte! Zažijete naprostý šok, 
co lidé dokážou, jakou inspirací mohou 
být pro ostatní. Prostě ryzí nádhera bez 
famfár, sponzorů, velkých peněz a rekla-
my. Z každého festivalu bych vám jich 
mohl vyjmenovat několik. I letos mám 
svůj „tajný“ tip.

Budou Cesty i tentokrát spojeny s Ko-
lem pro Afriku?

Jasně, tradice je tradice. Svá kola, 
která chcete darovat, ale prosím ne 
totální vraky, přivezte před vysokou 
školu. Tam bude stanoviště, odkud se 
po festivalu povezou na sběrné místo 
a poté zamíří do Gambie. Je to mimo-
chodem jeden z projektů, který opravdu 
pomáhá a neničí lidskou důstojnost.

Přinese nový ročník nějaké novinky?
Novinkou bude naše promo jízda 

tuk-tukem přímo v centru Znojma. 
Naprostá výjimečnost, kdy znojemské 
ulice bude asi poprvé za dobu existen-
ce našeho středověkého města brázdit 
asijská rikša a svolávat diváky na festival 
CESTY SVĚTEM. Bude to velká a ne-
přehlédnutelná legrace.

  Ľuba Peterková

NĚMECKÝ JAZYK 
soukromá výuka 
Přímětice, tel. 739 825 328

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
Plavání pro veřejnost: Aktuální časy 
možnosti plavání během prosince 
i o svátcích najdete na webových strán-
kách lázní.
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne.

25.–26. 1. 2019

www.cestysvetem.cz

Soukromá VŠE
Loucká 21

Znojmo

Pátek 25. 1. – 18.00–21.00 hod.
Sobota 26. 1. – 10.00–21.00 hod.

Předprodej vstupenek:
TIC, Obroková 10

Znojmo

Vstupné: pátek 150 Kč
sobota 250 Kč

víkendová 300 Kč

ANTONÍN KOLÁŘ 
MALÝ TIBET
TOMÁŠ VEJMOLA 
TUKTUKEM Z THAJSKA DOMŮ
DALIBOR BENEŠ 
OD OCEÁNU K OCEÁNU 
NA KOLOBĚŽCE
JAN SUCHARDA 
ISLAND, ZEMĚ VČERA ZROZENÁ
FRANTIŠEK ŠESTÁK 
USA, „ROUTE 66“ NA KOLE
MANŽELÉ LÍBALOVI  
LIBYE, ZEMĚ NEZNÁMÁ
SLÁVEK KRÁL 
AFRIKA JINAK, AUTOSTOPEM
BRONISLAV MIKULÁŠEK 
RUSKO, TAJUPLNÉ DOLMENY
VILDA DVOŘÁK 
ČESKÝ BANÁT V RUMUNSKU
DAVID SURÝ A MART ESLEM 
KOLUMBIE, ZTRACENÉ MĚSTO

Cestovatelský festival

cestovka s duší

Dobrý skutek 
pro Podyjí

Správa národního parku Pody-
jí ocenila památkáře Jana Kozdase 
i opravu střechy vranovského zámku.

Ocenění Dobrý skutek pro Podyjí 
obdržel za dlouholetou ochranu kultur-
ní krajiny Jan Kozdas (na snímku). Zku-
šený památkář je výraznou regionální 
osobností, která požívá velkého respektu 
v odborných kruzích památkové péče 
i v rámci celonárodním. Vedení Správy 
parku také ocenilo opravu střechy vra-
novského zámku vstřícnou k rorýsům 
a netopýrům či Jana Šumpicha za jeho 
přínos k mapování a popularizaci po-
dyjských motýlů. Lidé v internetovém 
hlasování pak nejvíce podpořili šetrnou 
péči o louky a pastviny v okolí Hnanic, 
za kterou stojí Pavel Chvatík a znovu 
i památkáře Kozdase.  dg, lp
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 Mrznoucí jazz pod radnicí je mezi návštěvníky JazzFestu oblíbený. „Proto letos přidá-
váme ještě jeden koncert venku. A jako zajímavé zpestření nám přišlo propojit ho s brusle-
ním,“ říká Jiří Ludvík.  Foto: Archiv Hudba Znojmo

 Hokejové akce Orlů baví tisíce fanoušků.  Foto: Archiv HC Orli

Na více než patnáct koncertů se 
mohou od 18. do 27. ledna 2019 těšit 
návštěvníci dvanáctého JazzFestu 
Znojmo s podtitulem Wine Goes to 
Jazz.

V  klubech, vinárnách, na  ulici 
v centru města, na kluzišti a na dalších 
místech Znojma, ale také v hudebním 
muzeu v Hatích nebo v  rakouském 
Drosendorf budou znít různorodá jaz-
zová aranžmá.

Mezi muzikanty nebudou chybět 
uznávaní jazzmani ze zahraničí jako 

Lednový JazzFest nese lahůdku – Americké jazzové gastro
například Gottfried di Franco nebo 
Andi Wilding Groovetet. Hudebně se 
propojí znojemský festival s rakous-
kým JazzClubem v Drosendorfu.

Patron JazzFestu Znojmo Peter 
Lipa, jeden z nejvýznamnějších před-
stavitelů české a slovenské jazzové scé-
ny, se představí společně se Svetlanou 
Rymarenko, členkou vokální skupiny 
Fragile. JazzFest odstartuje ve Znojmě 
v pátek 18. ledna oblíbeným Jazzo-
vým večerem v klubech. „Koncerty 
následují hodinu po hodině, ale každé 

PROGRAM:
pátek 18. 1. 
19.00 Friday Jazz Session
 Hotel Lahofer
19.30 Stadtmusik Hollabrunn
 Městské divadlo Znojmo
20.00 Valer Miko Trio
 VŠ klub Harvart
21.00 JazzHunters
 sklepení U císaře Zikmunda
22.00 Lucky Joke
 Na Věčnosti
sobota 19. 1.
9.00–12.00 Mrznoucí jazz: Kouda‘s Trio
 Obroková ulice
10.00 Kopání písku pro Vídeň
 Nový Šaldorf – Šaldorfské sklepy 
19.30 Swingová tančírna: Jazz Archiv
 Nový Šaldorf – Obecní sál
neděle 20. 1.
13.00–16.00 Americké jazzové gastro 
 odpoledne s Michalem Smrčkou
 Terra Technika Muzeum

18.00 Jan Smigmator & Friends
 Terra Technika Muzeum
úterý 22. 1.
19.00  Jazz & Art Fusion: 

Martin Konvička +Tereza Damcová
 GaP
středa 23. 1.
19.00 Gottfried di Franco (AUT)
 sklepení U císaře Zikmunda
pátek 25. 1.
19.00 Andi Wilding Groovetet
 Athanský palác
sobota 26. 1.
17.00–19.00 Jazz na kluzišti: 
 Znojemský pozounový kvartet
 Kluziště, Horní náměstí
20.00 Josef Fečo Trio
 JazzClub Drosendorf / 
 vstupenky 
 www.jazzclub-drosendorf.at
neděle 27. 1.
19.00  Peter Lipa & Svetlana Rymarenko
 Městské divadlo Znojmo

z vystoupení trvá déle než hodinu, pro-
to nedoporučujeme kupovat si lístky 
na dvě akce navazující na sebe,“ upo-
zorňuje prezident festivalu Jiří Ludvík.

Mezi novinky tohoto ročníku patří 
například živá hudba hrající v okolí 
kluziště na Horním náměstí, ale nej-
žhavější novinkou bude Americké 
jazzové gastro odpoledne v hudeb-
ním muzeu Terra Technika Muzeum 
v Hatích. Návštěvníkům se dostane 

kombinace skvělého jídla, jazzové hud-
by a Ameriky s nádechem retra. Od-
poledne všem přítomným zpříjemní 
pianista Michal Smrčka, zakladatel 
kapely JazzyTalking, a večer završí 
koncert evropské jazzové špičky Jana 
Smigmatora a jeho přátel. V ceně vstu-
penky na jazzové gastro je navíc ko-
mentovaná prohlídka Terra Technika 
Muzea – největšího muzea jukeboxů 
na světě.  lp, pš

Vánoce jsou sice svátky klidu 
a míru, pro hokejisty ale toto období 
znamená hlavně hodně práce. 

Znojemský klub čeká do konce 
roku ještě pět utkání a nahuštěný roz-
pis pokračuje i po novém roce. Orli 
hrají v dobré formě a stoupají tabulkou 
vzhůru, přijďte si tedy na stadion užít 
speciální zážitek.

Znojmo se aktuálně v tabulce na-
chází na sedmém místě a pronásleduje 
nejlepší šestici týmů ve snaze přede-
hnat je a zajistit si tak s předstihem 
účast v play-off. Orli se mohou spo-
lehnout na produktivní útok, který 
v posledních zápasech sází do soupe-
řových branek gól za gólem a fanoušci 
se na tribunách určitě nenudí. K tomu 
přispívají i nové posily: finský obrán-
ce Mikko Vainonen, brankář Teemu 
Lassila nebo kanadský obr Ryan Ku-
jawinski. Ti všichni už se ve Znojmě 
zabydleli a pomáhají místním odcho-
vancům, jako je Jan Lattner, Jakub 

Hokejisty čeká ve vánočním 
období nabitý program

Stehlík nebo Marek Špaček. Finské 
zahraniční posily mají za sebou zají-
mavou minulost: Lassila je dokonce 
mistrem světa v kategorii dospělých, 
Vainonen na stejný úspěch dosáhl v ju-
niorské kategorii.  zp

Rozpis utkání Orlů na přelomu roku

Pátek 21. 12. Bolzano – Znojmo 

Neděle 23. 12. Salzburg – Znojmo 

Středa 26. 12. Znojmo – Fehérvár  

Pátek 28. 12. Linz – Znojmo 

Neděle 30. 12. Vídeň – Znojmo 

Úterý 1. 1. Znojmo – Linz 

Pátek 4. 1. Fehérvár – Znojmo 

Neděle 6. 1. Znojmo – Vídeň 

Pátek 11. 1. Villach – Znojmo 

Neděle 13. 1. Znojmo – Bolzano 

Znojemský hokej v  roce 2018 
oslavil 85. výročí svého založení.

Jubileum si hráči spolu s fanoušky 
připomněli 7. prosince, kdy v přímém 
televizním přenosu stanic Sky Sport 
Austria a SPORT 5 přivítali doma ve-
doucí celek tabulky z  Klagenfurtu. 
Do první třetiny navíc Orli nastoupili 
ve speciálních svetrových retro dresech 
připomínajících vzhledem ty, ve kte-
rých nastupoval místní tým na přelomu 
50. a 60. let minulé-
ho století.

A jak se ukáza-
lo, retro dresy při-
nesly s sebou štěstí 
a úspěch – prvních 
dvacet minut pro-
ti favorizovanému 
soupeři Orli vy-
hráli 4:2, celý zápas 
pak 8:4 a už potřetí 
v sezóně se jim po-
vedlo porazit tým, 

Orli si před kamerami 
připomněli 85. výročí

který byl aktuálně na prvním místě ta-
bulky. Mimo to se příznivci, kterých se 
v Nevoga aréně sešlo téměř 2 500, měli 
možnost vyfotit třeba se živým orlem.

Po zápase všechny hrané dresy pu-
tovaly do internetové aukce, kde měli 
fanoušci možnost je vydražit a získat 
tak pár dnů před Vánoci unikátní vá-
noční dárek. Výtěžek celé aukce bude 
rozdělen mezi charitativní projekty 
ve znojemském regionu.  zp
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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.
Věž je pro veřejnost do 15. ledna 2019 
zavřena z důvodu umístění kabeláže 
vánoční výzdoby. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Zavřeno do dubna.

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! Zavřeno: listopad 
až březen.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.
Otevřeno: říjen až duben Po–St, Pá 
9.00–17.00, Čt 9.00–17.45. Zavřeno: 
24. 12, 25. 12., 31. 12., 1. 1. 2019.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. Zavřeno: 
24. 12, 25. 12., 31. 12., 1. 1. 2019.

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: 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.
Zavřeno do března.

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. 

31. 12. LIGA PROTI NEVĚŘE
Silvestr v divadle! Komedii 
s detektivní zápletkou autora Zdeňka 
Podskalského zahrají V. Arichteva, 
I. Šmoldas, M. Kuklová a P. Mácha. 
17.00, 20.00.

5. 1. HURVÍNKOVA CESTA 
DO TRAMTÁRIE
Vánoční balíček 2019 – představení 
pro děti od 4 let Divadla Spejbla 
a Hurvínka. 10.00 a 14.00. 
Více na str. 15.

14. 1. TCHYNĚ NA ZABITÍ
Vánoční balíček 2019 – Ani sama 
smrt nezabrání tchyním prudit 
a montovat se do života mladým. 
Hrají: L. Zedníčková, D. Homolová, 
A. Kulovaná a M. Kraus. 19.00.

16. 1. ŠAŠEK A SYN
Vánoční balíček 2019 – Divadlo 
Bolka Polívky uvádí komedii Bolka 
Polívky. Životem protřelý král šašků 
je pověřen převýchovou mladého 
šlechtice v šaška. Hrají: B. Polívka, 
V. Polívka a další. 19.00.

26. 1. NO A! – IMPROVIZACE 
SIMONY BABČÁKOVÉ
Vánoční balíček 2019 – improvizace 
Simony Babčákové vznikají přímo 
před diváky. 19.00. Více na str. 15.

30. 1. HANA HOLIŠOVÁ A BIG 
BAND NEW TIME ORCHESTRA
Městské divadlo – držitelka ceny 
Thálie a vítězka show Tvoje tvář má 
známý hlas vystoupí s New Time 
Orchestra (náhradní termín z důvodu 
nemoci zpěvačky za 5. 12.). 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

UPOZORNĚNÍ: Náhradní termín 
představení Bláznivý Petříček je 
15. 4.

21. 12. DAVID KOLLER – 
ACOUSTIC TOUR 2018
KSC Dukla – koncert v rámci 
zpěvákova tour. 19.00.

22. 12. ADVENTNÍ KONCERT 
SKUPINY KVĚTINKA 
Kostel sv. Mikuláše – vánočně 
laděný repertoár oblíbené znojemské 
country skupiny. 18.00. 

25. 12. J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE 
VÁNOČNÍ
Chrám sv. Mikuláše – hraje Orchestr 
znojemských hudebníků a sólisté, 
dirigent Jan Svoboda. 18.00.

26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
Kostel Nalezení sv. Kříže – hraje 
Znojemský komorní orchestr sólistů 
a Chrámového sboru sv. Kříže. 
15.30.

vás srdečně zve na vánoční koncert

26. prosince 2018 v 18.00 hod.
v kostele Svatého Mikuláše ve Znojmě

vstupné – dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

www.muzikaznojmo.cz

Cimbálová muzika

Antonína Stehlíka
a Městská část Praha-Kunratice vás srdečně zvou na 

vánoční koncert
3. ledna 2016 v 15.00 hod.

v kostele Svatého Jakuba Staršího

vstup volný

www.hudbaznojmo.cz/cmas

Dyjavánek
dětský folklorní soubor Znojmo

VÁNOČNÍ KONCERT

18. 12. 2015
Městské divadlo Znojmo, 18.00 hod.

vstupné 100 Kč, předprodej TIC, Obroková ul. 2

Pastýrské hry
z Valašska

ˇ

Cimbálová muzika

Antonína Stehlíka

27. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
LUĎKA MINKY
Kostel sv. Mikuláše – host znojemský 
pěvecký sbor Carmina Clara.  
19.00. 

16. 1. PETR SPÁLENÝ – 50 LET 
NA SCÉNĚ
KSC Dukla – koncert (náhradní 
termín za 16. 10.). 19.00.

18.–27. 1. 2019 JAZZFEST 
ZNOJMO
Různá místa ve městě – 12. ročník 
jazzového koncertování v režii Hudby 
Znojmo. Více o programu na str. 13.

9. 1. NOVOROČNÍ KONCERT 
JANÁČKOVA KOMORNÍHO 
ORCHESTRU
Městské divadlo – koncert navazuje 
na 333. narozeniny J. S. Bacha jeho 
klavírním koncertem d moll. Dále 
hrají Petr Pomkla (flétna) a Matyáš 
Novák (klavír). 19.00.

17. 1. JAKUB SMOLÍK
Městské divadlo – koncert 
oblíbeného zpěváka. 19.00.
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÁNOČNÍ BALÍČEK
Hurvínek předvede své kousky dětem a Babčáková jejich rodičům
Městském diva-
dlo ve  Znojmě 
znovu připravilo 
lednový Vánoč-
ní balíček  2019, 
letos obsahující 
čtyři představení. 
Minimálně dvě  
z  nich vybočují 
z  běžných di-
vadelních kusů. 
Nejprve 5. ledna 
v 10.00 a ve 14.00 
přiveze Divadlo 
Spejbla a  Hurvínka oblíbené dřevěné postavičky. Dětem tak předve-
de své kousky Hurvínek a jeho přátelé v představení Hurvínkova cesta 
do Tramtárie – stačilo, aby se Hurvínek nastydl, Mánička mu předčítala 
a najednou se ocitli v zemi protivné princezny Gerbery, která uvěznila 
Žeryka. To dospělým ukáže, co umí, 26. ledna herečka Simona Babčá-
ková se svými kolegy ve volné improvizaci, která vzniká vždy až přímo 
před diváky. Improvizační skupina NO A! vznikla jako výsledek experi-
mentů v  Laboratoři Simony Babčákové, bez cenzury a  s  nekorektním  
humorem.  lp

 LISTOVÁNÍ V BESEDĚ
Chlap v krizi a v lese podle Lukáše Hejlíka 
Do  nového roku vstupuje 
další díl scénického čtení 
LiStOVáNí. Knihu Doppler 
autora Erlenda Loe zahrají 
Lukáš Hejlík a  Pavla Dostá-
lová. Doppler, hlavní hrdina 
knihy, spadne v  lese z  kola 
a  začne přemýšlet o  svém 
životě. Osobní krizi řeší tím, 
že opustí ženu a děti a pře-
stěhuje se do  lesa. Společ-
nost mu dělá losí mládě, 
jehož matku zastřelil kvůli 
masu. Jeho pobyt v přírodě 
postupně narušují další po-
stavy, které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno 
je tak norské! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu 
LiStOVáNí a vy ji můžete shlédnout ve Štukovém sále Znojemské Besedy 
9. ledna od 17.00 hodin.  lp

 KONCERT
Stadtmusik Hollabrunn pozval na pódium hosty The Vienna Tenors 
Stadtmusik Hollabrunn ve spolupráci s Rakousko-českou hospodářskou 
společností pořádá 18. ledna v  Městském divadle ve  Znojmě již dva-
náctý novoroční koncert. Od 18.00 hod. jste zváni do předsálí divadla 
na novoroční přípitek. Samotný koncert začne v 19.30 hod. V pestrém 
programu vystoupí speciální hosté tři tenoři The Vienna Tenors. Zazní 
operní árie i vojenské marše, ale také popové, filmové a jazzové melo-
die. Výtěžek koncertu věnují muzikanti již tradičně dvojjazyčné mateř-
ské škole v Mitterretzbachu. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji 
v TIC na Obrokové ulici nebo si je předem rezervovat (R. Pavlíková, tel. 
603 453 021, rpavlikova@contrasta.eu).
Jeden čtenář také může vyhrát dvě vstupenky, pokud odpoví správně 
na soutěžní otázku: Který světový tenor, člen vídeňské státní opery, rodák 
ze sousedního Retzbachu, je součástí tria The Vienna Tenors? Odpověď 
zasílejte do 7. 1. na e-mail rpavlikova@contrasta.eu, do předmětu napište 
heslo: TENORS.  lp

24. 1. DAGMAR PECKOVÁ 
A MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO
Městské divadlo – koncert operní 
divy. 19.00.

VÝSTAVY

Do 31. 12. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla.

23. 11. – 1. 2. 2019 LÉTAJÍCÍ 
DRAHOKAMY 
Minoritský klášter – fascinující 
barvy, tvary i vzory ve světě 
hmyzu, nerostů a hornin. Výstava 
je koncipována jako srovnání 
barevných vzorů a kombinací 
na tělech hmyzu a na horninách 
či minerálech.

27. 11. – 10. 1. 2019 VÁNOČNÍ 
VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
BETLÉMŮ
Dům umění – unikátní vyřezávané 
a ručně malované betlémy z let 
1840–1940, litografické betlémy 
na reliéfním papíře i skládací nebo 
vystřihovací reklamní betlémy 
z období první Československé 
republiky.

28. 11. – 13. 1. 2019 VÝSTAVA 
ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ
Dům umění – výstava originálních 
rukodělných výrobků klientů Ateliéru 

Samuel a Dílny sv. Kláry při Oblastní 
charitě Znojmo. 

30. 11. – 7. 1. 2019 VÁNOCE 2018
Dům umění – výstava prací 
Patchworkového klubu Znojmo. 

DALŠÍ AKCE

31. 12. SILVESTR JINAK
Masarykovo nám.  
– Dětský silvestr, 16.00–19.00
Masarykovo nám.  
– Pohádkový ohňostroj, 19.00
Městské divadlo  
– Liga proti nevěře, 17.00 a 20.00

1.–14. 1. TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA 2019
Znojemsko – tradiční celonárodní 
sbírka do pokladniček koledníků. 
Podporu sbírky můžete vyjádřit také 
sledováním Tříkrálového koncertu 
v přímém přenosu 6. ledna v 18.00 
na ČT 1. Více na str. 1.

9. 1. LISTOVÁNÍ: DOPPLER
Znojemská Beseda – další scénické 
čtení tentokrát knihy Erlenda 
Loe zahrají Lukáš Hejlík a Pavla 
Dostálová. 17.00. Více na str. 15.

19. 1. PLES MĚSTA ZNOJMA
KSC Dukla – tradiční společenská 
událost. 19.00. Více na str. 1.

25. a 26. 1. 2019 CESTY SVĚTEM
SVŠE, Loucká 21 – další ročník 
cestovatelského festivalu. Více na str. 12.

Nevíte, co koupit pod stromeček? 
Pak doporučujeme využít bohaté na-
bídky zážitkových dárků. Radost při 
společném sdílení kulturního zážitku 
uděláte sobě i vašim blízkým.

Leden ve  znojemském divadle 
nabízí několik představení – napří-
klad pro nejmenší Hurvínkovu cestu 
do Tramtárie (5. 1.) nebo pro dospělé 
improvizaci NO A! Simony Babčá-
kové (26. 1.). V divadle zahraje také 
folková legenda Kamelot (28. 2.) nebo 
Janek Ledecký (11. 4.). Smutnit ne-
musí ani příznivci operní divy Dag-
mar Peckové, kteří si nestihli zakoupit 
vstupenky na její lednové představení. 
Umělkyně se do Znojma vrátí na jaře 
s Hradišťanem a Spirituál kvintetem 
(6. 4.), aby s nimi společně vystoupila 
v Dukle.

Rozhodně si také nenechejte ujít 
vstupenku na umělecký vrchol kultur-
ní scény a to počin Hudebního festiva-
lu Znojmo, který představí Händelovu 
operu Saul (25.–28. 7.). Hlavních rolí 
se ujaly hvězdy světového operního 
nebe Andreas Scholl a Adam Pla-

Nejlepší dárky jsou zážitky
chetka. Zde je navíc bonusem sleva 
10 procent na vstupném pro držitele 
Senior pasu.

Vstupenky jako dárky na tyto, ale 
i mnoho další akcí v roce 2019, zakou-
píte již nyní v Turistickém informač-
ním centru (Obrokova ul.).  lp
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Právě uplynulý rok byl jedním 
z nejúspěšnějších v historii znojem-
ského florbalu. Týmu TJ Znojmo Lau-
fen CZ se podařilo udržet v nejvyšší 
soutěži v  nervydrásající barážové 
sérii a zajistit tak Superligu i pro le-
tošní ročník.

Na  tradičním večírku v Novém 
Šaldorfě pak florbalisté vyhlašovali 
nejlepší hráče jednotlivých kategorií 
a představili i novinky ze svého webu 
či v oblasti merchandisingu. 

Prezident klubu Bedřich Daberger 
pak ocenil podporu města i sportov-
ní úspěchy florbalistů. „Znojmo je 
město, které podporuje sport a s ním 
i florbal, a velkou měrou se tak podílí 
na sportování mládeže a na výsled-
cích, které znojemští zástupci dosahují. 
Velice rád z pozice předsedy oddílu 
mohu konstatovat, že uplynulá sezo-
na byla opět vydařená. K největším 
sportovním úspěchům patří výhra 
v play down nad Bulldogs Brno a tím 
udržení se v Tipsport Superlize, kde 
je jediné město naší velikosti Česká 
Lípa a  ještě Otrokovice, ale ty jsou 
v blízkosti Zlína, ostatní jsou města 
krajská a 4 týmy jsou z Prahy. Dalším 
obrovským úspěchem je účast a umís-
tění našich florbalistů na Unite World 
Games 2018 v Klagenfurtu, olympiádě 
mládeže, kde v atmosféře podobné 
dospělácké olympiádě naši florbalisté 

Králem florbalistů byl zvolen Martin Šindelář

získali 4 medaile – U13 zlato a bronz, 
U15 zlato a U17 bronz,“ uvedl Bedřich  
Daberger.

Ten za další výrazný úspěch ozna-
čil i nominaci třech hráčů znojem-
ského áčka Daniela Krejčíře, Martina 
Pánka a Martina Šindeláře na akade-
mické MS v polské Lodži, kde česká 
reprezentace získala zlato. 

Oddíl florbalu se v  současnosti 
stará o více než 350 dětí v  různých 

týmech a  připravuje pro ně kromě 
samotného tréninku a zápasů mno-
ho dalších zajímavých akcí, jako jsou 
florbalové kempy, pobyty u moře v Itá-
lii, turnaje mimo jejich dané soutěže 
a další. I nadále funguje florbalová aka-
demie pro talentované florbalisty, kteří 
trénují v ranních hodinách a kromě 
florbalu se zabývají i ostatními sporty 
a sportovními činnostmi. Oddíl spolu-
pracuje se Základní školou na ul. Mlá-

deže a i díky této spolupráci v loňském 
roce i  letos postoupili žáci této školy 
mezi nejlepší florbalové školy z celé 
České republiky. 

Florbalistou roku byl zvolen Mar-
tin Šindelář, juniorům kraloval Zdeněk 
Frank. V ostatních věkových katego- 
riích se vyhlašovali tři nejlepší bez 
rozdílu pořadí.  eks

 Místostarosta Znojma Jan Blaha gratuluje třetímu nejlepšímu florbalistovi roku Martinu 
Pánkovi. Uprostřed vítěz ankety Martin Šindelář.  Foto. eks

Ta akce patří k vánočnímu Znoj-
mu stejně jako stromeček a  dárky 
a málokdo sportovně založený si ji 
nechá na  Boží hod ujít. Není divu. 
Vždyť Vánoční běh napíše letos 
25. prosince už svůj 38. ročník.

Akci pořádá Rabbits – Znojemské 
běhání a koná se za podpory města 
Znojma. Start hlavního závodu je jako 
obvykle v 10 hodin. Stejná je i  tra-
sa, která vede od stadionu  v Horním 
parku přes Přímětice a Kuchařovice 
zpět do parku, kde je cíl v místě startu. 
Trať měří 10 580 m, celkové převýšení 
je 121 m. 

Již podruhé bude zařazena také trať 
na 5 km pro ty, co si netroufnou na vel-
ký okruh a také pro vyznavače nordic 
walkingu. V tomto případě je start už 
v 9 hod. Pamatováno je i na ty nejmenší, 
kterým je určen okruh přímo v parku, 
během o Vánoční hvězdu.

Prezence pouze pro hlavní závod 
bude pro všechny kategorie v době 

Vánoční běh Elektrokov Znojmo napíše 38. ročník
od 9.00 do 9.30 hodin. Pořadatelé upo-
zorňují závodníky na dodržení tohoto 
času, po uvedeném termínu nemusí 
být další přihlášky přijímány. 

Organizátoři také prosí běžce,  
aby se po  doběhnutí řadili za  sebe 
do  pořadateli vymezeného trych-
týře a neodcházeli, dokud nebudou 
identifikováni, což je důležité pro 
stanovení pořadí jednotlivců ve vý-
sledkové listině. Tento postup by 
měl předejít případným zmatkům  
ve výsledcích. 

Jako vždy čeká na závodníky i při-
hlížející občerstvení v podobě horkého 
čaje a svařeného vína. Pořadatelé vy-
zývají příchozí, aby si přinesli vlastní 
hrníček, aby se omezilo používání jed-
norázových kelímků. 

Věcné ceny a diplomy dostanou 
tři nejlepší v každé kategorii, po zá-
vodě bude tombola a také překvapení. 
Startovní číslo si každý účastník může 
ponechat na památku.  eks Vloni se Vánočního běhu Elektrokov Znojmo zúčastnilo přes dvě stě běžců.  Foto: eks

VÝSLEDKY 
Roč. 2009: Jakub Žižka, Matyáš 
Reich, Samira Hrůzová.

Roč. 2008: Michal Navrátil, David 
Veselý, Lucie Prokůpková.

Roč. 2007: Adam Kylián, Damián 
Jelínek, Natálie Plánková.

Roč. 2006: Martin Vavřin, Daniel 
Málek, Lucie Baldreichová.

Roč. 2005: Jakub Čech, Tadeáš Hoch, 
Lucii Oujezdská.

Roč. 2004: Martin Král, Radek Pechu-
ra, Eliška Nesnídalová.

Roč. 2003: Štěpán Blažek, Lukáš 
Černý, Eliška Willmannová.

Roč. 2002: Lukáš Matoušek, Jan 
Benko, Marie Bartušková.

Junioři: 1. Zdeněk Frank, 2. Petr 
Mašek, 3. Matouš Neubauer.

Muži: 1. Martin Šindelář, 2. Tomáš 
Kucharič, 3. Martin Pánek. 

Hvězda play down: Jan Hándl.


