
pení tanečních skupin DDM Znojmo, 

vánoční tvoření s anděly, jízdy sobích 

spřežení nebo otevření nebe s andělskou 

poštou i pekla s čertí cháskou. 

Zvláště vítáni budou děti v kostý-

mech andílků a čertíků. 

Mikuláš pak peč-

livě spočítá, zda 

jeho nadílka přilákala více růžků nebo 

svatozáří.

Ovečky i vláček zdarma

Na Masarykově náměstí se jen kou-

sek od stánků s punčem, zabijačkovými 

specialitami a vánočním cukrovím ob-

jeví ohrada s ovečkami. A městem bude 

od 5. do 22. 12. jezdit zdarma Vánoční 

vláček. Projížďku si můžete užít vždy 

od 15.00 do 17.00 hodin 

ve  dnech progra-

mu na  Horním 

náměstí.  lp

Na čtyřtýdenní ZNOJEMSKÝ AD-

VENT 2013 připravila Znojemská Be-

seda bohatý kulturní program, jehož 

podrobnou podobu přinášíme upro-

střed LISTŮ. 

Již dnes, ve  čtvrtek 21. 11., se 

na  Horním náměstí vztyčí vánoč-

ní strom města. Tentokrát byl vybrán 

z fundusu Městských lesů. A na pátek 

29. 11. je naplánováno zdobení vánoč-

ních stromečků na  Obrokové ulici. 

Do oblíbené činnosti se zapojují již ně-

kolikátý rok děti z mateřských a základ-

ních škol, ale také Dům dětí a mládeže, 

Dětský domov, Školka bez hranic z Mi-

tterretzbachu, Oblastní charita i Merli-

nův dětský svět z Excalibur City Hatě.

Ofi ciálně ZNOJEMSKÝ ADVENT 

2013 zahájí starosta Znojma Vlastimil 

Gabrhel na Horním náměstí v neděli 

1. 12. v 16.50 hodin rozsvícením vánoč-

ního stromu města. Později ho na po-

diu vystřídá zpěvák Janek Ledecký, 

jehož hit Sliby se maj plnit o Vánocích 

patří mezi nejznámější vánoční songy.

Na ploše Horního náměstí budou 

ve stáncích nabízeny různé cukrovin-

ky, nápoje a drobné dárky. Na podiu 

se budou po celý advent střídat různí 

interpreti a rodiče si jistě nenechají 

ujít vystoupení svých dětí v tanečních 

a pěveckých kroužcích.

Za návštěvu určitě stojí četné ad-

ventní a vánoční koncerty a mezi nimi 

například koncert souboru Schola Gre-

goriana Pragensis v kostele sv. Mikuláše 

3. 12. od 19.00 hodin.

Advent očima dětí

Mikulášská nadílka

Na  mikulášskou nadílku v  pro-

gramu Advent očima dětí se mohou 

těšit hlavně nejmenší obyvatelé Zno-

jma. V předvečer svátku sv. Mikuláše 

5. 12. přijdou na Horní náměstí úderem 

16.00 hodiny Mikuláš, čert a anděl, aby 

v režii DDM Znojmo prožili mezi dětmi 

hezký podvečer. Na programu je vystou-

vláček. Pr

o

v

m

n

Ceník Centra 
denních služeb 
pro seniory

Gymnázium 
vychovává 
polygloty

Rozhovor 
s virtuózem 
J. Svěceným
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� Setkání s  Mikulášem, čertem a  andělem pořádá pro děti nezisková organizace KOLT. 
Mezi její aktivity patří i organizace dětského tábora nedaleko Českého Krumlova. 
 Foto: Jan Kašpárek, www.kolt.cz

Užijte si advent s přáteli Adopce stromů 
s novinkou

Město Znojmo opět nabízí 

jednotlivcům i institucím možnost 

aktivně se podílet na obnově par-

ku, a to formou adopce vytipova-

ných stromů. Tentokrát se jedná 

o  45  nově vysazovaných stromů 

v dolní části parku a novinkou je 

možnost adopce 15  stávajících 

stromů. 

Za symbolickou částku 1000 ko-

run obdrží dárce certifi kát o adopci 

stromu, děkovný dopis od starosty 

Znojma Vlastimila Gabrhela a u stro-

mu osazenou pamětní tabulku se 

jménem dárce. V případě adopce 

nově vysazovaného stromu, bude mít 

dárce opět možnost aktivně se zúčast-

nit výsadby. Jedna osoba (instituce) 

může adoptovat vždy jeden strom. 

Peníze získané z adopce stromů 

použije město k nákupu a v případě 

stávajících stromů k udržovacímu 

zásahu. Podrobný popis stromů na-

bízených k adopci najdete na www.

znojmo-mestozelene.cz. Více info: 

Eva Zvěřina, koordinátorky projek-

tu Znojmo – město zeleně, e-mail: 

eva.zverina@muznojmo.cz.  ez, lp

Pomoc Filipínám
Mezinárodní síť organizace 

ADRA včetně české pobočky prosí 

o pomoc. 

Na Filipíny zasažené ničivým taj-

funem Haiyan  vyslala tým vyškole-

ných humanitárních pracovníků, kteří 

zajišťují dodávky pitné vody, potravi-

novou pomoc a provizorní přístřešky. 

Češi poslali na stále otevřený účet 

veřejné sbírky (41594159/0300, v.s. 

395) už více jak půl milionu korun. 

Nyní mohou využít i dárcovské DMS 

zprávy v podobě DMS ADRA na číslo 

87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Na-

dace Vodafone ke každé DMS poslané 

z čísla Vodafone do 1. 12. 2013 přidá 

30 Kč. Více na www.adra.cz.  lp
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VÝDEJ PARKOVACÍCH 

KARET ZAHÁJEN

Parkovací karty, které opravňují 

držitele k placenému stání na ur-

čených komunikacích města, se 

začaly vydávat na oddělení inves-

tic Městského úřadu ve Znojmě. 

Karty se vydávají pouze pro osob-

ní motorová vozidla s celkovou 

hmotností do tři a půl tuny. O je-

jich vydání může požádat pouze 

právnická nebo fyzická osoba, 

která má sídlo nebo provozovnu 

v určené oblasti města. Získat ji 

může také fyzická osoba, která 

má v této oblasti trvalé bydliště. 

Za  jedno vozidlo se platí 50 Kč/

měsíc, za  druhé 1  000 Kč/mě-

síc a za každé další vozidlo pak 

2 000 Kč/ měsíc. Podmínky vydání 

parkovací karty jsou tedy stejné 

jako v předchozím roce a vydávají 

je v kanceláři oddělení investic 

na Obrokové ulici 10 P. Holíková 

a V. Kloudová. Seznam ulic je k dis-

pozici na www.znojmocity.cz.  

 

KALENDÁŘE MĚSTA V PRODEJI

Stolní kalendáře města Znojma 

na rok 2014 jsou v prodeji. Lidé 

si je mohou zakoupit za 49 korun 

v TIC na Obrokové ulici. Kalendáře 

jsou doplněny o obrázky, které 

malovaly děti ze znojemských 

škol.

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Majitelé řidičských průkazů, kte-

ré byly vydané od 1. ledna 2001 

do  30. dubna 2004, by si měli 

zabezpečit jejich výměnu nejpoz-

ději do konce letošního roku. Jinak 

riskují, že v následujícím roce ne-

budou moci usednout za volant. 

U Městského úřadu Znojmo stále 

zbývá vyměnit na tři tisíce řidič-

ských průkazů. Výměna se provádí 

na odboru dopravy, registru řidičů 

na Pražské ulici 59.

Vydat řidičský průkaz je možné 

do dvaceti dnů od podání žádosti 

(z legislativních důvodů je výmě-

na bezplatná), případně do pěti 

pracovních dnů od podání žádosti 

po  úhradě správního poplatku 

500 Kč.

SETKÁNÍ K PARKU

Vedení města pozvalo ke kulaté-

mu stolu zástupce znojemských 

občanských spolků. Hlavní téma je 

podoba městského parku.

 

KONFERENCE O HRADECH

A ZÁMCÍCH

Dnes 21. 11. začíná v 9. 00 hodin 

hotelu Prestige konference Hrady 

a zámky moravsko – rakouského 

Podyjí.

� Elektrobus si vyzkoušel i starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.  Foto: zp

Zveřejněním návrhu Územního 

plánu Znojmo a s ním souvisejícím 

Vyhodnocením vlivu územního plánu 

Znojmo na udržitelný rozvoj území 

zahájil městský úřad řízení o územním 

plánu.

Veřejné projednání návrhu doplně-

né výkladem projektanta se uskuteční 

ve středu 18. prosince v 16.00 hodin 

v sále městského úřadu na náměstí Ar-

mády 8. S návrhem územního plánu se 

může každý seznámit ještě před tímto 

jednáním, a to buď přímo na oddělení 

Veřejné projednání územního
plánu Znojmo již 18. prosince

územního plánování odboru výstavby 

Městského úřad Znojmo, Obroková 10 

u ing. Žampy a ing. arch. Kolmanové, 

nebo na webových stránkách města 

Znojma. Návrh územního plánu je pří-

stupný na mapovém serveru v projektu 

Územní plány. Je třeba kliknout na se-

znam obcí, vybrat Znojmo a vyhledat 

projednávanou dokumentaci. 

V termínu od 18. 11. do 27. 12. 

2013 může každý uplatnit písemné při-

pomínky nebo námitky. Námitky po-

dávají dotčené osoby, to jsou především 

vlastníci pozemků a staveb dotčených 

návrhem řešení. Námitky musí obsa-

hovat odůvodnění, údaje dle katastru 

nemovitostí dokladující dotčená práva, 

a vymezení dotčeného území buď uve-

dením parcelních čísel, nebo zakres-

lením do mapy. Adresa pro doručení 

připomínek a námitek je MěÚ Znoj-

mo, odbor výstavby, oddělení územní-

ho plánování, Obroková 1/12, 669 22 

Znojmo. Veřejná vyhláška oznamující 

veřejné projednáváni územního plánu 

je zveřejněna na úřední desce.  xa

Také pod záštitou znojemského 

starosty Vlastimila Gabrhela se v dru-

hém největším městě Jihomoravského 

kraje uskuteční X. České fórum, které 

pořádá Evropský parlament mládeže.

Na  sedmdesát středoškolských 

studentů si ve Znojmě ve dnech 21. 

až 24.  listopadu vyzkouší, co obnáší 

práce poslance Evropského parlamentu. 

Záštitu převzal i jihomoravský hejtman 

V Louce si studen�  vyzkoušejí
práci europoslanců

a Okresní hospodářská komora Znoj-

mo. Kromě odborné a vzdělávací části 

se při tomto meetingu klade důraz také 

na vzájemnou spolupráci, seznáme-

ní s mladými z různých zemí, jejich 

způsobem života i vzdělávání. Studen-

ti pod zkušeným vedením řeší různé 

otázky a vedou debatu na příslušné 

téma. Ve Znojmě se bude diskutovat 

například o nezaměstnanosti mladých, 

protestech v Turecku či právech homo-

sexuálních párů. Celý program probíhá 

v angličtině. Osmnáct nejúspěšnějších 

studentů, kteří se úspěšně zúčastní i ná-

sledující Národní výběrové konferen-

ce, postoupí na zahraniční zasedání. 

Vyvrcholením znojemské akce bude 

valné shromáždění, které je přístupné 

veřejnosti. Uskuteční se 24. listopadu 

v Louckém klášteře.  xa 

Nenechte se 
nachytat

V některých znojemských poštov-

ních schránkách se v poslední době 

objevil dopis s  hlavičkou Rejstřík 

obchodu a živností s podtitulem In-

formatik Česká republika spol. s r.o. 

Listovní zásilku, která obsahuje také 

složenku na sumu v řádech stovek až 

tisíců korun, obdrželi hlavně členové 

společenství vlastníků jednotek, která 

jsou zakládána v bytových domech.

Nabídku, kterou tímto způsobem 

lidé dostanou, není nutně třeba akcep-

tovat. Jde o soukromou fi rmu, která 

zpracovává dobrovolný rejstřík. Jeho 

název je zavádějící, lze ho zaměnit na-

příklad s obchodním rejstříkem. Ob-

čané nejsou povinni uvedenou částku 

uhradit!

Znovu se ve schránkách v měst-

ských domech, ve kterých jsou byty 

určeny k prodeji, objevily také nabídky 

na odkoupení bytů. Podepsána je fi rma 

KR Investments, jmenovitě Jiří Bílek. 

Jde o plané výzvy, neboť jednotlivé 

byty prodá město Znojmo pouze stá-

vajícím nájemníkům.  xa 

Ulicemi Znojma se pár dní bude 

prohánět zcela ekologický malý au-

tobus, který je poháněn elektřinou. 

Na trase 803 jej zkouší provozo-

vatel městské autobusové dopravy 

ve Znojmě – Znojemská dopravní spo-

lečnost – Psota. Její pracovníci budou  

sledovat zejména spotřebu autobusu 

pro bezproblémové zajištění potřebné-

ho turnusového rozsahu. V případě, že 

se elektrobus osvědčí, mohl by se stát 

plnohodnotnou součástí městské do-

Ve Znojmě zkoušejí elektrobus
pravy. V malém provedení pro méně 

vytížené linky, ve velkém provedení 

pak i na páteřních trasách. 

„Elektrobus je neuvěřitelně tichý. 

Uvidíme, jak se osvědčí v praxi. Pokud 

ho společnost Psota bude chtít zařadit 

do provozu, budu velice rád. Rovněž 

bychom mohli uvažovat o nějaké pod-

poře jako v případě nákupu autobusu 

na plyn,“ říká starosta Vlastimil Gabr-

hel. A ve Znojmě by se tak mohlo zase 

o něco lépe dýchat.  zp
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PODOMNÍ PRODEJCI 

ODEŠLI S POKUTOU

Od poloviny letošního roku pla-

tí ve Znojmě zákaz podomního 

prodeje, který má chránit občany 

před obtěžováním neodbytnými 

prodejci a před podvodníky. Na pl-

nění dohlíží městští strážníci, kteří 

poslední říjnový den udělili bloko-

vé pokuty třem prodejcům, kteří 

nabízeli služby dodavatele energií 

v obytných domech na ulici Pražská. 

 

PŘIPOMNĚLI SI VETERÁNY

Také ve Znojmě si zástupci vedení 

města a různých spolků připomněli 

11. listopadu v 11.00 hodin Den 

válečných veteránů. Tedy památ-

ku těch, kteří ve dvou válečných 

apokalypsách, ohraničených léty 

1914–1918 a 1939–1945, bez váhá-

ní nasazovali životy za svobodu své 

vlasti a za obnovení státní suvereni-

ty. Symbolem vzpomínkových akcí 

ke Dni veteránů je květ vlčího máku.

  

NEZAPOMNĚLI NA SAMETOVOU

Představitelé města Znojma se sešli 

s veřejností, aby si u památníku 

v horním parku společně připo-

mněli výročí sametové revoluce 

17. listopadu 1989.

ZNOJEMSKÝ TRUHLÁŘ 

DRUHÝ NEJLEPŠÍ

V mezinárodní soutěži učňů v obo-

ru truhlář se na druhém místě umís-

til Libor Tichánek ze Střední školy 

technické ve Znojmě. Zvítězil Pavel 

Haizler z Integrované střední školy 

ve Slavkově u Brna, a třetí je Tho-

mas Höllerer z odborného učiliště 

v Pöchlarnu. Soutěž se uskutečnila 

na znojemském učilišti na Uhelné. 

Žáci vyráběli stoličky, které orga-

nizátoři věnovali Oblastní charitě 

Znojmo. Ta je umístila v Domově 

pro matky a otce v tísni na Hradišti.

KONFERENCE SE VĚNOVALA

SEVEROZÁPADNÍ DRÁZE

Ve Znojmě se uskutečnila mezi-

národní konference věnovaná tzv. 

Severozápadní dráze, kdysi páteřní 

železniční trati vedoucí z Vídně přes 

Znojmo až do Berlína. Mezi pěti 

desítkami účastníků převažovali 

zejména zástupci z  jihozápadní 

Moravy, nechyběli hosté z Dol-

ního Rakouska ani z Vídně, dále 

ze středních a severovýchodních 

Čech, jeden host přicestoval z Ber-

lína. Konference se zúčastnili také 

místostarosta Znojma Pavel Balík 

a zástupci pořádajících institucí 

Vladimíra Durajková, ředitelka Ji-

homoravského muzeum ve Znojmě 

a Ernst Bezemek z Hollabrunner 

Museumsverein.

STALO SE

� Hotel Dukla  Foto: xa

Starosta Vlastimil Gabrhel podni-

kl v těchto dnech další kroky k tomu, 

aby se obyvatelé Znojma mohli cítit 

i po incidentu, který se odehrál v mi-

nulých dnech v okolí hotelu Dukla 

na Holandské ulici, ve svém městě 

bezpečně. K  jednání na znojemské 

radnici přizval také zástupce policie.

O optimálních krocích se starosta 

Vlastimil Gabrhel u kulatého stolu 

radil s ředitelem Krajského ředitelství 

Policie ČR v Jihomoravském kraji Le-

ošem Tržilem, vedoucím územního 

odboru Znojmo Mojmírem Pavelkou 

a ředitelem Městské policie Znojmo 

Ivanem Budínem. 

„Chápu znepokojení obyvatel dol-

ní části města a chci je ujistit, že děláme 

všechno pro to, aby lokalita v blízkosti 

hotelu byla bezpečná,“ konstatoval 

Vlastimil Gabrhel a kladně kvitoval 

rozhodnutí Policie ČR posílit nyní 

znojemský odbor o deset policistů. 

Vedení znojemské radnice avizo-

valo některá opatření, která mají za-

jistit klid a pořádek, již před měsícem. 

Aktuálně se vyřizují potřebná povolení 

pro umístění dvou kamerových bodů, 

jež budou monitorovat exponovanou 

oblast. Vedení radnice navýšilo také 

počet strážníků městské policie, takže 

okrskáři budou v ulicích v dolní části 

města hlídkovat 24 hodin denně. Ze-

fektivnila se již práce mobilních hlídek 

v nočních hodinách a důraz se klade 

také na kontrolní a preventivní činnost 

nejen v  této části města. Kontroluje 

se dodržování zákonů a městských 

vyhlášek v hernách. Pravidelné kont-

Starosta podnikl kroky k zajištění 
bezpečnos�  obyvatel dolní čás�  města

Policisté budou hlídkovat 

čtyřiadvacet hodin denně

roly provádí v dolní části města také 

cizinecká policie. 

Rada města pověřila své zástupce 

jednáním s novými vlastníky hotelu 

Dukla. Budou se zajímat o to, jak jsou 

postaveny smlouvy s nájemci, kteří 

provozují herny a vinárnu. Cílem je 

eliminovat již v zárodku možná rizika. 

Vedení radnice řeší nastalou situaci 

konkrétními kroky. Okamžitě se po-

sílila hlídková činnost městské policie 

a Police ČR. Do provozu se uvedou 

nové body městského kamerového 

dohlížecího systému a také v této sou-

vislosti se upraví veřejné prostranství 

v okolí hotelu tak, aby bylo přehledné. 

Městská policie i příslušné odbory 

městského úřadu budou dbát na do-

držování vyhlášky o regulaci hazar-

du. Vyjednávat se bude o případném 

uzavření a omezení provozu heren 

a vinárny v hotelu Dukla.

Starosta Vlastimil Gabrhel jako ve-

litel městské policie a také zástupci kraj-

ského ředitelství a územního odboru 

Policie ČR žádají obyvatele dolní části 

města o spolupráci, aby bezodkladně 

informovali policisty nebo strážníky 

o střetech nebo incidentech, které by se 

eventuálně v této lokalitě odehrávaly. 

Preventivním hlášením mohou zabrá-

nit vážným problémům. xa

Zástupci občanských spolků sou-

hlasí s postupem začátku revitalizace 

dolní části parku. To je hlavní závěr 

úterního jednání rady města, kterého 

se zástupci občanských iniciativ zú-

častnili. Zástupce občanských inicia-

tiv pozval k jednání starosta Vlastimil 

Gabrhel. 

Během hodinového jednání nej-

prve seznámili zástupci občanských 

spolků Jaromír Boudný, Petr Lazárek 

a Karel Fiala vedení města se svými 

názory na revitalizaci. Ve svém vystou-

pení vyjádřili souhlas s připravovanou 

Zástupci občanských spolků souhlasili s návrhy 
starosty ohledně revitalizace parku

obměnou stromů v dolní části parku 

(etapa C2). 

Postoj radnice všem znovu zopa-

koval znojemský starosta. Zdůraznil, 

že pro něho je prioritní bezpečnost 

občanů a že revitalizaci parku není 

možné zastavit. Zároveň řekl, že názor 

veřejnosti je pro něho důležitý a že by 

k revitalizaci parku měly vzniknout 

pracovní skupiny, které by řešily jed-

notlivá odborná témata, jako např. 

výběr kultivaru nebo architekturu. 

V pracovních skupinách by měli být 

zastoupeni výhradně odborníci, aby 

tak došlo k odpolitizování celé revi-

talizace. Zástupci občanských spolků 

starostův návrh přivítali.

„Jsem velice rád, že jsme se dokázali 

shodnout na tak citlivé věci jako je ob-

měna stromů. Vždyť nikdo z nás nechce 

a ani nebude kácet zdravé stromy, to 

jsme si vyříkali a to považuji za důle-

žité. Rovněž jsme se shodli na termínu 

sázení, kdy budeme moci použít jednu 

z nejlepších a nejmodernějších techno-

logií, a to sázení v airpotech. O mobili-

áři či o dalších odborných pracích nechť 

diskutují odborníci,“ dodává starosta. 
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UZAVÍRKA HORNÍHO NÁMĚSTÍ

Z důvodu konání Znojemského ad-

ventu bude 1. 12. od 10.00 do 20.00 

hod. zcela uzavřena vrchní a spodní 

části Horního náměstí ve směru 

jízdy k Václavskému náměstí. A úpl-

ná uzavírka platí ve spodní části 

Horního náměstí ve směru jízdy 

k Václavskému náměstí také 5. 12. 

(od 10.00 do 20.00 hod.).

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve středu 4. prosince proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouš-

ka sirén nepřerušovaným tónem 

po dobu 140 vteřin.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA

Alber t  ( Vídeňská tř ída,  tel. : 

515 227 835): Po–Pá 8.00–19.00, 

So 9.00–19.00, Ne 10.00–18.00

Interspar  (Brněnská ul. ,  tel. : 

515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 

Ne 9.00–20.00

Kaufland  ( Jarošova ul. ,  tel. : 

515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00

Kaufl and (ul. Dukelských boj., tel.: 

515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 

Ne a svátky 8.00–20.00

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ

SLUŽBA

Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-

ského, tel. 515  215  563) Po–Pá 

17.00–22.00,  So,  Ne,  svátky 

8.00–20.00. V náhlých případech 

poskytuje léčebnou péči nepře-

tržitě Zdravotnická záchranná 

služba – telefon 155, 112.

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.

JAK SPRÁVNĚ VOLAT 

NA DISPEČINK 

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
�  Volající sdělí své jméno, co se 

přihodilo, pro koho žádá pomoc 

(počet osob) a místo, kam mají 

záchranáři přijet
�  Sdělí číslo svého telefonu
�  Další komunikaci vede dispečer 

a volající by měl co nepřesněji 

odpovídat na otázky dispečinku. 

Na podkladě těchto informací 

se může dispečink rozhodnout 

o vyslání patřičné pomoci.
�  V průběhu hovoru se dispečer ze-

ptá na způsob poskytované první 

pomoci, popřípadě doporučí další 

postup. Poskytování rady k první 

laické pomoci jsou nedílnou sou-

částí jeho pracovní povinnosti.
�  Na závěr hovoru volající dispečin-

ku upřesní příjezdovou trasu.

� Snímek z Centra.  Foto: archiv CSS

CENY ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB CENTRA DENNÍCH SLUŽEB
platné od 1. 11. 2013

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny 40 Kč/1 hod.

Pomoc při základní péči o vlasy 
a nehty

40 Kč/1 hod.

Pomoc při použití WC 40 Kč/1 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy přiměřené době po-
skytování služby, odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování (cena stanovena 
za 1 porci)

Normální 49 Kč
Dia dieta 53 Kč

Šetřicí dieta 51 Kč

Dovoz oběda do CDS 10 Kč/dovoz oběda

Pomoc a podpora při podávání jídla 
a pití – časová dotace úkonu zahrnuje 
přípravu, podání stravy a mytí nádobí

40 Kč/1 hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností  
a dovedností (práce s papírem, četba, 
společenské hry, dohled nad uživate-
lem během spánku...)

40 Kč/1 hod.

Podpora při získávání návyků souvise-
jících se zařazením do běžného spole-
čenského prostředí včetně využívání 
běžně dostupných služeb a informač-
ních zdrojů

40 Kč/1 hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou

40 Kč/1 hod.

Pomoc a podpora při dalších aktivi-
tách podporujících sociální začleňová-
ní osob (výstavy, muzea, kulturní akce 
na náměstí…)

40 Kč/1 hod.

Sociálně terapeutické činnosti

Socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udr-
žení osobních a sociálních schopností 
a dovedností podporujících sociální 
začleňování (kondiční a dechová cvi-
čení, procházky…)  

40 Kč/1 hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných 
zájmů

40 Kč/1 hod.

DALŠÍ MOŽNÉ SLUŽBY

Využívání CDS mimo hlavní pracovní 
dobu: 
Příchod od 6.30 do 7.00 hod.
Odchod od 15.30 do 17.00 hod.

200 Kč/hod.

Dovoz a odvoz klienta autem CSS 
(ve městě Znojmě, mimo město 
Znojmo, max. do vzdálenosti 10 km 
od centra města Znojma) 

8 Kč/1km

Dohled nad užíváním léků:  
1x–2x denně 

10 Kč/den

Aplikace léků do tělesných dutin 
(např. kapání do očí, uší), na pokožku 
(po instruktáži všeobecné sestry) 

6 Kč/úkon

Uvaření kávy (šálek kávy, mlíčko, cukr) 5 Kč/úkon

Senioři nepatří do starého železa
Jak trávit volný čas a nebýt osa-

mělý pomáhá starým lidem ve Znoj-

mě Centrum denních služeb na Mi-

kulášském náměstí. A již několik let 

dokazuje, že senioři rozhodně nepatří 

do starého železa.

U každého mohou nastat změny 

způsobené přibývajícím věkem nebo 

neočekávanými zdravotními zvraty. 

Člověk pak hledá místo, kde by si mohl 

o svých problémech promluvit, nebo 

kde by se mohl případně odreagovat, 

dozvědět se nové informace a aktivně 

a zároveň v bezpečí trávit volný čas.

Právě těmto spoluobčanům jsou 

dveře Centra otevřené. V budově vedle 

kostela sv. Mikuláše nabízí seniorům 

a osobám s postižením, které dosáhly 

18 let, množství menších i větších slu-

žeb. Předně možnost aktivního trávení 

volného času, a tím navázání vztahu 

s vrstevníky, dále Centrum poskytuje 

péči podle individuálních potřeb zá-

jemce, zajištění obědů i dovozu seniora 

do zařízení nebo zpět domů.

Služba také pomáhá lidem, kteří 

o  seniora nebo osobu s postižením 

pečují. Pečovatel tak například může 

nadále pracovat ve svém zaměstnání 

a nemusí zůstávat doma s člověkem, 

o kterého se stará nebo si může během 

dne vyřídit osobní záležitosti na úřa-

dech, u lékařů s vědomím, že mezi tím 

bude o jeho blízkého člověka kvalitně 

postaráno. 

Centrum denních služeb posky-

tuje denní služby od pondělí do pát-

ku od 7.00 do 15.30 hod. Po domlu-

vě i v  jinou hodinu, nejpozději však 

do 17.00 hod. Zájemci získají infor-

mace na  tel.: 515  224  669, emailu: 

krckova.b@cssznojmo.cz nebo webu 

cssznojmo.ic.cz.  lp

Jste senior nebo osoba 

s postižením? Nemusíte být sám! 

Přijďte k nám, rádi vás přivítáme.
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� Šácholan (Magnolia)

� Eva Wagnerová.  Foto: lp

� Kalina (Viburnum plicatum Mariesii)

REVITALIZACE MĚSTSKÉHO PARKU ZNOJMO
Více informací na www.znojmo-mestozelene.cz

Konečná podoba další části měst-

ského parku vzešla z  návrhu Evy 

Wagnerové. Jaké druhy stromů i keřů 

vybrala a proč, uvedla v obsáhlém 

rozhovoru, jehož plnou verzi najdete 

na www.znojmo-mestozelene.cz. Zde 

přinášíme jeho podstatnou část.

Jaké druhy stromů a proč jste vybrala 

pro dolní část parku?

Dolní park v okolí fontány a dět-

ského hřiště má zcela jiný charakter, 

než již upravená střední část parku 

mezi ulicí Pontassievskou a Komen-

ského náměstím. Na rozdíl od aleje, 

která je jednopruhová, ve spodní části 

parku pracujeme s parkovým prosto-

rem, kde je žádoucí využít celou škálu 

druhů dřevin. Park tohoto typu je za-

ložen na spolupůsobení dlouhověkých, 

středněvěkých a krátkověkých druhů 

stromů s doplněním keřů a  trvalek 

jako spodního patra.

Z kvetoucích stromů zde bude vy-

sazen muchovník, šácholan ve dvou 

odlišných typech, kaštanovník a katal-

pa. Pro výrazné podzimní vybarvení 

bude dosazena nižší forma javoru se 

šarlatově červenými listy na podzim, 

jasan s  elegantním tvarem koruny 

a jemnými listy. V okolí fontány bude 

vysazeno 7 kusů převislých buků, kte-

ré charakteristickým tvarem koruny 

odkazují na původní stromy s převis-

lou korunou v tomto místě. Jírovce – 

kaštany budou dosazeny v plnokvěté 

Dolní část parku bude pro návštěvníky
jednou z nejzajímavějších

formě, která je odolnější 

vůči klíněnce jírovcové. 

Samozřejmě dosazujeme 

i dlouhověké stromy jako 

například duby a buky.

Byla jste při výběru ně-

čím limitována?

Charakterem parku 

a stanovištěm. Je nutné 

zvolit dřeviny, kterým 

dané přírodní podmín-

ky vyhovují a nevyžadují 

extrémně náročnou péči. 

V parku by neměly být 

vysazeny ve větším počtu 

výrazné alergeny a u cest 

dřeviny, které by moh-

ly svými plody způsobit 

problémy při údržbě 

zpevněné plochy.

Jsou kritéria pro výběr 

stromů do aleje a mimo 

alej jiná? 

V aleji bývají vysa-

zovány dřeviny stejného 

druhu, v parkové ploše je zvolen ob-

vykle široký sortiment. Alej působí 

jednotným dojmem, 

parkový prostor na-

opak nabízí široké 

spektrum barev, tvarů, 

vůní a textur stromů. 

Mnohotvárnost je zde, 

na rozdíl od aleje veli-

ce žádoucí. Nevznikne 

zde proto nebezpečí 

dožití všech stromů 

v jednou krátkém ob-

dobí jako u aleje. 

Na  základě vašeho 

výběru stromů vypra-

coval znalec posud-

ky o  stavu každého 

z nich, téměř všech-

ny označil za nutné 

k  odstranění. Když 

jste stromy vybírala, 

počítala jste s jejich odstraněním? 

Jako projektant můžu pouze vy-

tipovat stromy, které by mohly být 

pro provoz parku nebezpečné, pracuji 

podle vizuální prohlídky a podle zku-

šeností.  Ale nejsem arborista, konečné 

slovo by měl mít v takovýchto důle-

žitých případech vždycky specialista, 

který mnohem kvalifi kovaněji rozpo-

zná zdravotní stav dřevin a oprávně-

nost asanací. Je vždycky velice těžké 

rozhodnout se k asanaci starého stro-

mu. Pokud je to jen trochu možné, 

problémový strom není v blízkosti ces-

ty, ráda souhlasím s po-

necháním alespoň torza 

původního stromu. Vždyť 

i kmeny s dutinou, staré 

nachýlené kmeny do par-

ku patří a  jsou součástí 

historie, neopakovatelné-

ho koloritu daného mís-

ta. Ale pokud stojí strom 

s rozpoznaným  bezpeč-

nostním rizikem u pěší 

trasy, lidské zdraví má 

vždycky prioritu. 

Vedle stromů jsou tak 

trochu na okraji zájmu 

veřejnosti keře a jiná ze-

leň. Podle jakého klíče 

jste tuto zeleň vybírala?

Keře budou v dolní 

části parku velice důleži-

té. Bude z nich vytvořena 

nově stálezelená kulisa 

z tisů podél rušné Čermákovy ulice. 

Okolí fontány tak získá v poměrně 

krátké době výrazně vyšší intimitu 

a klid. Do obvodu, před tisovou clo-

nu se vrátí kvetoucí keře, které dosud 

postupně z parku mizely. Budou zde 

opět dosazeny hortenzie, keřové kašta-

ny, ušlechtilé šeříky a zajímavá forma 

kaliny. Nádhernou ozdobou se může 

stát svída květnatá, která svým barev-

nými listeny v době květu přímo září. 

Znovu budou vysazeny sadové růže, 

velké keře, v květnu a červnu obsypané 

květy. Všechno jsou to druhy tradičně 

v parku vysazované, většina z nich 

s největší pravděpodobností v původní 

výsadbě parku byla.

Jak by měla tato část parku vypadat 

řekněme za pět let?

Věřím, že už v té době zde bude 

radost pobýt. Po pěti letech by měly být 

už stabilizované všechny nově vysaze-

né stromy. Plně funkční je v té době 

zpravidla nové keřové patro, pokryvné 

trvalky kolem fontány budou jistě už 

zapojeny a v dobré kondici. Zavlažova-

ný trávník po dvou až třech letech bez 

problému zvládá i velkou zátěž častého 

pobytu a přecházení.  Věřím, že právě 

dolní část parku bude pro návštěvníky 

jednou z nejzajímavějších a nejvíce 

proměnných v průběhu roku.

 Ľuba Peterková
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pøipojení k internetupøipojení k internetu
prostøednictvím optické sítìprostøednictvím optické sítì

40 Mbits 285,- Kè / mìsíc40 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

80 Mbits 368,- Kè / mìsíc80 Mbits 368,- Kè / mìsíc

(445,- Kè vè. DPH)(445,- Kè vè. DPH)

120 Mbits 698,- Kè / mìsíc120 Mbits 698,- Kè / mìsíc

(845,- Kè vè. DPH)(845,- Kè vè. DPH)

novinka v nabídce

novinka v nabídce

prémiová služba

bezdrátové pøipojeníbezdrátové pøipojení

10 Mbits 285,- Kè / mìsíc10 Mbits 285,- Kè / mìsíc

(345,- Kè vè. DPH)(345,- Kè vè. DPH)

domácí bezdrátová

sí� s kvalitním routerem

snadno a za super cenu

bezdrátový router 
ZYXEL NBG-416N
1x WAN, 4x LAN, SPI firewal
(2,4GHz, 802.11n 150 Mbit/s)

372,- Kè 

(450,- Kè vè. DPH)
pro klienty VIDEON Networking s.r.o. navíc 

instalace a nastavení zdarma

digitální

kabelová televize

se širokou nabídkou programù v HD kvalitì

více než 40 programù za 124,- Kè / mìsíc (150,- Kè vè. DPH)

více než 80 programù za 347,- Kè / mìsíc (420,- Kè vè. DPH)

PRÁCE V RAKOUSKU

Kolumbus našel nabídky za vás
Podrobnos�  k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktuje přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

INZERCE

 Paní domácí

Haushälterin

Rein Saat KG 

St. Leonhard 65 km 

reinsaat@reinsaat.at  

+43/2987/2347 

Reinhild Frech-Emmelmann 

Vaření (hodně zeleniny) a úklid. 

Úvazek min. 30 hod. Mzda dle KS.

Prodavači/ky 

Verkäufer/innen

Raiff eisen-Lagerhaus Hollabrunn-

Horn eGen 

Hollabrunn 35 km 

markt.hollabrunn@hollabrunn.rlh.at

Michael Krötz

Prodavači/ky do odd. obkladů 

a sanity, nářadí a železářství, 

elektroinstalací, bílého zboží, barev, 

laků, zahradnictví v rozšířené 

prodejně v Hollabrunnu.

Min. mzda dle KS 1.400 EUR/měs. 

brutto.

Řidič nákladního vozu 

LKW-Lenker

HAVI Logistics G.m.b.H. 

Korneuburg 75 km 

goran.markelic@havilog.com

+43/2262/63000, kl. 45 (9–17h.) 

Goran Markelic

Dodávky mezi Vídní, Grazem, 

Linzem a Welsem. Úvazek 40 hod., 

Po–So podle plánu jízd. Mzda 

2.150 EUR/měs. vč. příplatků.

Výpomoc do obsluhy 

Servicefachkraft Aushilfe

Gasthaus Powisch 

Dietmannsdorf 25 km 

gasthaus.powisch@aon.at  

+43/664/1544140 Markus Powisch

Pracovní doba v neděli ca.

10.30–17.30 hod., také soboty 

občas v týdnu. 

Pokojské 

Reinigungskräfte

Schmidt Saubere Arbeit. Klare 

Lösung GmbH

Gars am Kamp 55 km

jungmayr@schmidt-reinigung.at 

+43/664/8352081 Fr. Jungmayr

Úklidové síly pro hotel v Gars am 

Kamp: služba Po–So ca. 25 hod. 

úvazek nebo služba Po–So ca. 

19 hod. úvazek. Mzda 7,88 EUR/hod.

Pokojská 

Stubenfrau

Gesundheitsresort Gars Betriebs GmbH 

Gars am Kamp 55 km 

bewerbung@lapura.at  

+43/2985/2666 749 Petra Wagner

Úklid na pokojích, v kancelářích, 

chodbách, šatnách zaměstnanců, 

ordinacích atd. Základní úklidové 

práce, péče o prádlo.

Malíř/natěrač 

Maler- u. Beschichtungstechniker

Malerfachbetrieb Gerald Schmidt

Horn 45 km 

offi  ce@malerei-schmid.at 

+43/664/450 43 34 Gerald Schmidt

Vnitřní i vnější malba, tapetování, 

lakování fasád, zdí, stropů, oken 

a dveří, špachtlování.

Min. mzda dle KS 1.703 EUR/měs. 

brutto.

Pracovník/ce do sekretariátu 

SekretariatsmitarbeiterIn

Elixa SteuerberatungsGmbH 

Horn 45 km 

horn@elixa.at  

+43/2982/20077 

Mag. Martin Schober, Christa Fleschitz

Administrativní a organizační 

podpora týmu, telefonický 

a osobní kontakt s klienty, 

spolupráce při organizaci kanceláře, 

podpora marketingu. Min. mzda 

od 1.415,10 EUR/měs. brutto.

Řidič nákladního vozu 

LKW-Fahrer

SK.RH Schmalzbauer & Roman GmbH 

Göpfritz an der Wild 70km 

waldviertlerholz@skrh.at  

+43/2825/80035-11 

Martina Schweichhart

Okamžitý nástup do středně velké 

dřevařské fi rmy. 

Mzda dle KS.
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Slavnostní rozsvícení vánočních 

stromů se v městských částech usku-

teční od 2. do 8. prosince 2013. 

To vše za účasti starosty Znojma 

Vlastimila Gabrhela, místostarosty 

Jana Groise a předsedů jednotlivých 

městských částí. Na zahájení adventní-

ho času je srdečně zvána široká veřej-

nost, pro kterou bude vždy přichystán 

vánočně laděný kulturní program i ob-

čerstvení v podobě chutného vánoč-

ního cukroví, punče či horkého čaje. 

Děti se mohou těšit také na dob-

roty od maskotů znojemských Vánoc 

– medvěda a tučňáka.

PONDĚLÍ 2. 12.

18.00 NAČERATICE – u kulturního 

domu vystoupí PoKuS (POpický KUl-

turní Soubor) z Popic

19.00 OBLEKOVICE – u kulturního 

domu vystoupí sbor Smajlík + soubor 

PoKuS 

Advent v městských částech
ÚTERÝ 3. 12.

17.00 MRAMOTICE – na návsi u hři-

ště vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Mramotice

18.00 HRADIŠTĚ – na návsi vystoupí 

soubor PoKuS z Popic

STŘEDA 4. 12.

17.00 DDM ZNOJMO – v areálu vy-

stoupí soubory DDM Znojmo

18.00 PŘÍMĚTICE – VES – u Jednoty 

na návsi vystoupí děti z MŠ Přímětice

19.00 PŘÍMĚTICE – SÍDLIŠTĚ – 

u Agory na sídlišti vystoupí děti ze ZŠ 

Přímětice

PÁTEK 6. 12.

18.00 POPICE – ve výseči nad farou 

vystoupí soubor PoKuS z Popic 

19.00 KONICE – na návsi naproti hos-

tinci vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Konice

SOBOTA 7. 12.

18.00 DERFLICE – na návsi u kaple 

Panny Marie

19.00 KASÁRNA – u dětského hřiště 

(Jednota)  

Vánočně vyzdobené a naladěné 

město bude 1. prosince 2013 hostit 

druhý ročník Adventního běhu Znoj-

mem. Akce opět cílí na rodiny. Soutě-

žit o hodnotné ceny budou školní tří-

dy a jednotlivci. Druhý ročník přinese 

také několik zajímavých novinek.

„Na základě zkušeností z loňské-

ho prvního ročníku posíláme na start 

novou kategorii. Jedná se o Štafetový 

závod pro čtyřčlenné týmy. Do závo-

du se tak mohou přihlásit i ti, kteří si 

na celou délku trasy hlavního závodu 

netroufnou, nebo si chtějí zasoutěžit 

s kamarády, či kolegy z práce“ uvádí 

Martina Voříšková z organizačního 

týmu závodu. Další novinkou je elek-

Znojmo se v předvánočním čase rozeběhne již podruhé
tronická časomíra s čipy, které obdrží 

všichni závodníci. 

Doprovodný program začne 

na  Horním náměstí 1.  prosince již 

v 10.00 hodin. V pravé poledne jako 

první dostanou možnost vydat se 

na trať účastníci nesoutěžní kategorie 

Rodinného běhu. Soutěžní část pak 

odstartuje v půl jedné, kdy se na trasu 

vydají štafety základních a středních 

škol následované štafetami fi remními. 

Úkolem týmů bude v co nejkratším 

čase zdolat úsek 4x 1200 m. 

Hlavním závodem bude klání 

mužů na 7,2 km a žen na 3,6 km. Start 

je v 13.30 hod. Organizátoři doufají 

v překonání traťového rekordu vítěze 

prvního ročníku Zdeňka Hnila 24.07 

v kategorii mužů, respektive vítězky 

Kateřiny Doubkové 14.03 v katego-

rii žen. Ve 14.30 hod je naplánováno 

slavnostní vyhlášení výsledků všech 

kategorií. Ceny závodníkům předá 

starosta města Znojma Vlastimil Ga-

brhel a radní Jihomoravského kraje 

Bohumila Beranová, pod jejichž zášti-

tami se Adventní běh Znojmem koná. 

Následovat bude kulturní program 

pořádaný městem spojený s rozsvě-

cením vánočního stromečku. Na zá-

vod je možné se registrovat online 

na www.behznojmo.cz. 

 mv, foto: archiv ZL
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Na Základní škole JUDr. Mareše 

hořelo. Naštěstí jen v rámci hasič-

ského cvičení simulující požár školní 

budovy. 

Požární poplach a následné hro-

madné evakuace patří do  častého 

a u žáků populárního koloritu každé 

školy. Ostatně to jasně ukazuje i ob-

líbený český fi lm Škola základ života. 

Tentokrát se cvičný poplach na zno-

jemské škole konal trochu jinak než 

v minulých letech. Šlo o společné cvi-

čení školy s Hasičským záchranným 

sborem  JmK ÚO Znojmo, ve  kte-

rém škola prověřila schopnost eva-

kuace celé budovy včetně kuchyně, 

a hasičský záchranný sbor vyzkoušel 

záchranu osob uvízlých v důsledku 

hustého kouře v  jedné části budovy. 

Z hořící školy se cvičně
valil hustý dým

Učitelé a žáci zvládli opustit budo-

vu do tří minut a hasiči v terénu vy-

zkoušeli nové záchranné vozidlo, které 

umožňuje záchranu osob z vysokých 

a těžko dostupných míst. Proto byla 

součásti cvičení také evakuace osob, 

které zůstaly na střeše školy, odříznuté 

požárem od únikových chodeb. Aby 

byla situace opravdu věrohodná, velitel 

znojemských hasičů Petr Procházka, 

který celý zásah řídil, věrně simuloval 

zapůjčeným zakuřovacím zařízením 

dým uvnitř budovy. „Ačkoliv si možná 

někteří žáci díky hustému dýmu dělali 

naděje, že škola lehne popelem, tak 

myslím, že nakonec byli rádi, že se nic 

vážného nestalo, ale hlavně, že vše bylo 

jen pouhé cvičení,“ uvedl ředitel školy 

Miloslav Hubatka.  lp, mh
� Studenti gymnázia, kteří úspěšně složili nejvyšší mezinárodní jazykové zkoušky z němčiny. 

 Foto: archiv školy

Zvládnout dva nebo více cizích 

jazyků je pořádná dřina pro každého 

budoucího polyglota. Znojemským 

studentům v nelehkém studiu pomáhá 

Gymnáziu Dr. Karla Polesného. Vedle 

klasického osmiletého a čtyřletého 

studia nabízí také šestileté dvojjazyč-

né studium pro žáky ze 7. tříd základ-

ních škol.

„Na naší škole se na všech typech 

studia samozřejmě vyučuje jako hlavní 

světový jazyk angličtina, ale při hledání 

práce budou muset studenti nabídnout 

více. A více znamená dobře zvládnuté 

další cizí jazyky. Na dvojjazyčném gym-

náziu si osvojí vedle angličtiny perfektně 

i němčinu a na všech typech studia si 

pak mohou zvolit francouzštinu, španěl-

štinu, ruštinu, latinu a případně i italšti-

nu,“ vyjmenovává možnosti Drahomíra 

Denerová, zástupkyně ředitele. 

Během celého studia se studenti 

připravují také k mezinárodně uznáva-

ným jazykovým zkouškám z němčiny, 

které skládají ve Znojmě. Zkoušky mají 

osm úrovní – od základní A1 až po nej-

vyšší C2. „V případě německého jazyka 

každoročně skládá zkoušky v různých 

úrovních přes čtyřicet žáků ze všech 

Gymnázium K. Polesného 
vychovává polygloty

typů studia. V loňském školním roce 

to bylo 46 žáků,“ vysvětlila pedagožka. 

Úrovně C1 a C2 ovšem dosahují pouze 

žáci dvojjazyčného studia.

„Úrovně nejvyšší C2 dosahují 

opravdu jen ti nejlepší, loni jich bylo 

pět. Jedná se o velmi obtížnou zkoušku, 

ve které musí žáci prokázat porozumění 

těžkým odborným textům. Zajímavostí 

je, že když Městský úřad ve Znojmě 

nabízel proplácení diplomů od úrovně 

B2 do C1 v počátcích ani nepočítal, 

že by někdo zkoušku C2 ve Znojmě 

složil. Když se tak u našich studentů 

stalo, městský úřad samozřejmě těmto 

nadaným žákům zkoušku proplatil,“ 

konstatovala Drahomíra Denerová. 

Gymnázium také pomáhá studentům 

s přípravným kurzem na stejné mezi-

národní zkoušky FCE z angličtiny. Ty 

ovšem skládají v Brně. 

Zvládnutí cizího jazyka vyžaduje 

úsilí odpovídající vysokoškolskému 

vzdělání, přesto se již mnohokrát po-

tvrdilo, že všestranně vzdělaní absol-

venti gymnázia Karla Polesného s vý-

bornými jazykovými znalostmi dostali 

v praxi vyšší šanci na  lepší pracovní 

zařazení.  dd, lp

Vánoční výstava 
na Přímě� cké 

Na tradičně velkoryse pojatou Vánoční výstavu dovedností žáků 

SOU a SOŠ Přímětická se pečlivě připravují studenti i pedagogové školy. 

Návštěvníky z řad veřejnosti čeká v tom nejlepším slova smyslu nápor vá-

noční atmosféry. Postarají se o to pekaři s voňavými vánočkami a dalšími 

pekařskými výrobky, kuchaři s ukázkami studené i teplé kuchyně, barmani, 

co budou míchat chutné drinky, číšníci, kteří prostřou hned několik slav-

nostních tabulí, truhláři, kteří vystaví své práce. Kadeřnice a kosmetičky 

budou zkrášlovat příchozí, prodavači předvedou originální balení dárků 

a vánoční výzdoba bude pro návštěvníky třeba inspirací, jak si vyzdobit byt.  

Jednodenní výstava je připravena v budově školy na čtvrtek 5. 12. od 8.00 

do 17.00 hodin.  lp

Již čtvrtým rokem úspěšně pokra-

čuje spolupráce Střední zdravotnic-

ké školy a Vyšší odborné školy zdra-

votnické ve Znojmě se zahraničním 

partnerem – školním pracovištěm 

Landespfl egeheim v rakouském Re-

tzu. Jde o nově vybudované zdravot-

ně sociální pracoviště, které slouží 

seniorům. 

Nabídky zahraničního partnera 

využívají budoucí zdravotní sestřič-

ky ze Znojma v rámci odborné praxe 

k získávání nových zkušeností v soci-

Zdravotní sestřičky našly 
práci v zahraničí

� Náklady spojené s úvodním vstupem do spolupráce byly hrazeny z fondů EU v rámci pro-
jektu Poznáváme zdravotnictví našich sousedů. Současnost ukazuje, že byly využity více než 
smysluplně.  Foto: Archiv školy

Absolventky Vyšší odborné školy 

zdravotnické ve Znojmě našly 

uplatnění ve zdravotnickém 

zařízení v zahraničí. 

álně zdravotnické oblasti, zdokona-

lení konverzace v německém jazyce, 

získání náhledu i  srovnání domácí 

a zahraniční péče. 

Spolupráce znojemské školy se 

zdravotnickým zařízením v Rakousku 

úzce navazuje na projekt města Znoj-

ma Kolumbus, který práci v zahraničí 

podporuje. Pro žáky a studenty, kteří 

splňují podmínky účasti na zmíněné 

spolupráci, je tak stále otevřená cesta 

ke vzdělávání v zahraničí a uplatnění 

na trhu práce ve zvoleném oboru. Žáci 

i studenti se na odbornou praxi připra-

vují nejen v odborných předmětech, 

ale také v hodinách německého jazyka. 

Aktivní odborná konverzace tak po-

může usnadnit jejich vstup na zahra-

niční pracoviště.  lp
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Věk: 4 roky

Plemeno: Německý ovčák křížený se Zlatým retrívrem

Povaha: Hravý, sportovní, má rád společnost dětí, přítulný a poslušný, 

vhodný k RD

Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 

www.utulek-naceratice.blog.cz

Dan

POZNEJTE SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 
POMÁHAJÍ VŠEM 

Když lékař rodičům sdělí, že jejich 

dítě bude mít vážné problémy se zra-

kem, případně v kombinaci s dalším 

postižením, život celé rodiny se náhle 

změní. 

V popředí každodenního života se 

ocitnou specifi cké potřeby dítěte. Péče 

vyžaduje mimořádné nasazení a ohle-

dy všech členů domácnosti. Musí být 

trpěliví, vnímaví a víc vděční za mno-

hem menší pokroky, jež dítě ve svém 

vývoji udělá. Vyrovnat se s postižením 

dítěte je těžkou životní zkouškou. Je to 

dlouhodobý proces, v jehož průběhu 

mohou být rodiče snadno zranitelní, 

či bezradní. Vědomí, že nejsou na vše 

sami, může být zásadním ulehčením. 

Podporu těmto rodinám posky-

tují terénní pracovnice Střediska rané 

péče Brno, které dojíždějí za rodiči 

a jejich dětmi do domácího prostředí. 

Povzbuzení a pochvala rodičů, někdy 

i útěcha, to je také součást jejich práce. 

Vědomí, že se mohou s důvěrou obrátit 

na „svoji“ poradkyni je pro rodiny stej-

ně důležité, jako odborné informace, 

které jim Středisko rané péče SPRP 

Brno poskytuje.

S dítětem poradkyně rané péče 

pracují tak, aby byl co nejlépe stimu-

Problém se zrakem zvládneme společně

lován zrak i ostatní smysly, což je v ra-

ném věku (0-7 let) klíčové pro další 

vývoj. K tomu jsou používány speciál-

ní pomůcky a hračky. 

Tyto pomůcky mají rodiče zapůj-

čeny pro intenzivní každodenní práci 

s dítětem, pro rozvíjení jeho dovedností 

a schopností hravou formou.Středisko 

rané péče Brno také organizuje pro 

své klienty odborné semináře, setkání 

rodin a týdenní pobyty, kde si rodi-

če, ale i prarodiče, mohou navzájem 

sdělovat své zkušenosti a vyměňovat 

informace, jež jsou pro ně důležité. 

Cílem naší práce je podpora, posilování 

kompetencí rodiny a pomoc při začle-

nění do běžného života. Rodičům nic 

direktivně nenařizujeme, ani je nepo-

stihujeme za nedodržení námi navrho-

vaných postupů a nabídnutých metod. 

Rodinu provázíme s respektem a ohle-

dem na její zvyklosti a potřeby. Službu 

rané péče poskytujeme na území  krajů 

Jihomoravského, Zlínského a kraje Vy-

sočina. Pokud si nejste jisti správným 

vývojem vašeho dítěte, můžete nás kon-

taktovat emailem: brno@ranapece.cz;  

tel. 541 236 743 nebo se dozvědět více 

na www.ranapece.cz. Služba je rodinám 

poskytována bezplatně.  ms

� Pracovníci rané péče pomáhají i rodině malé Markétky.  Foto: Archiv SPRP

„Pomoc v začátku byla 

nenahraditelná, člověk je 

bezradný. Díky rané péči jsem 

se naučila lépe vnímat syna – 

jeho pocity, potřeby,“ hodnotí 

pomoc klientka.

Cílem práce Střediska rané péče 

je podpora, posilování 

kompetencí rodiny 

a pomoc při začlenění 

do běžného života. � Speciální Mateřská škola na ulici Mládeže ve Znojmě již poněkolikáté dostala ne-
malé množství krásných hraček, které věnovali manželé Borošovi z Únanova. Největší 
zájem je mezi dětmi o darovanou stavebnici Lego Duplo, kterou malí stavitelé využí-
vají ke společným hrám. Přejícím manželům patří velké poděkování od dětí i pedago-
gického sboru školy.  lp, foto: Archiv školy

Na úterý 3. 12. připravila Základní 

škola Mládeže ve Znojmě od 8.00 ho-

din Den otevřených dveří. 

„Během celého dne zveme rodi-

če k prohlídce naší školy. Mohou se 

podívat do výuky, prohlédnout si vý-

zdobu chodeb  a odpoledne máme pro 

Vánoční dílny v Den 
otevřených dveří

všechny zájemce, stejně jako vloni při-

praveny Vánoční dílny, kde si mohou 

děti a  jejich rodiče společně vyrobit 

vlastní vánoční dekorace,“ zve širo-

kou rodičovskou veřejnost na celoden-

ní návštěvu ředitelka školy Romana 

Loydová.  lp
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INZERCE

OPUSTILI NÁS

Houslový virtuóz Jaroslav Svěcený 

natočil více jak čtyřicet CD. S tím zatím 

nejnovějším In the Sign of Tango se 

představí 11. prosince ve znojemském 

divadle. A Mistr houslí v čase adventu 

slibuje koncert plný různých nálad. 

Mistře, když se na vašem posledním 

CD In the Sign of Tango objevuje 

v hlavní roli tento vášnivý tanec, umí-

te ho zatančit nebo se raději 

kocháte tanečním mistrovství 

jiných?

Na mém letošním a zatím 

posledním CD zní především 

temperamentní hudba geniál-

ního argentinského hudebního 

skladatele a  interpreta Astora 

Piazzolly, který je zakladatelem 

stylu tango nuevo. Je to emoce-

mi nabitá muzika. Jeho hudbu 

mohou poslouchat všechny ge-

nerace a on z ní udělal nádherný 

kumšt. Co se mých tanečních 

kreací týče, prý mi to docela jde, 

ale raději se kochám.

Latinskoamerické rytmy, ze 

kterých je z velké části složen 

i znojemský koncert, jsou zvláš-

tě mladšímu publiku určitě 

bližší než kupříkladu Mahler. 

Měl tento fakt vliv na  výběr 

žánru aktuálního CD?

Řadu let se zabývám nahrá-

váním originálních projektů, 

které mohou oslovit posluchače 

a ukázat jim jakýsi most ke kla-

sice. Piazzolla je z tohoto pohle-

du naprosto ideální - špičková 

kvalita se u něj snoubí s muzi-

kantskou přístupností a oslovu-

je tím větší okruh publika, což 

byl v případě této nahrávky můj 

záměr. Ale pozor! Ve Znojmě 

zazní i jeho Ave Maria či Oblivion (Za-

pomnění) a další skladby, které navodí 

i adventní atmosféru. Bude to pestro-

barevný večer plný různých nálad, jak 

tomu v adventním čase bývá.

Jste velký popularizátor houslové hry, 

ale posloucháte současnou populární 

hudbu? 

Houslovou hru a klasickou hudbu 

se snažím propagovat od svých studií. 

Vážná hudba se díky některým „elitář-

sky naladěným samozvaným odborní-

kům“ úplně separovala od publika. Pro 

tyto lidi byla vždycky jiná než klasická 

hudba póvl, s čímž já naprosto nesou-

hlasím. V dalších hudebních žánrech 

je spousta zajímavých a talentovaných 

lidí, se kterými si i rád zahraji. Jedním 

Kdy se houslový mág Jaroslav
Svěcený ladí na jinou dimenzi

z nich je například skvělý rocker Michal 

Dvořák, člen skupiny Lucie, se kterým 

koncertuji a točím  multižánrový pro-

jekt Vivaldianno, jehož CD a DVD patří 

v naší zemi již několik let k nejprodáva-

nějším. Moc rád si zahraji s alternativ-

ní hudební formací Jablkoň a dalšími. 

A v autě nejraději poslouchám Stinga, 

Cohena, Sarah Brightman, ale třeba 

také Nightwork, Chinaski…

Pavel Šporcl jednou v žertu řekl, že 

si myslel, jak rychle hraje na housle. 

Ovšem jen do té doby, než se setkal 

s cikánskými muzikanty. Latinsko-

-americká hudba též nepatří mezi 

pomalé. Dají se srovnat tyto tempe-

ramentní rytmy řekněme s klasickým 

houslovým koncertem? 

Protože jsem autorem česko-sloven-

ského projektu Jaroslav Svěcený a Cigán-

ski diabli, se kterým koncertuji po celém 

Česku a na Slovensku, tak vím naprosto 

přesně, na co se ptáte. Latinsko-americké 

rytmy jsou také nesmírně svižné, ale tam 

se člověk musí naladit na jinou dimenzi, 

je to úplně jiný svět. Klasický houslový 

koncert nabízí staletími ověřené skladby, 

která já navíc zpestřuji hrou na dobové 

mistrovské nástroje. 

Mnoho milovníků houslové hry je 

nadšeno právě z rychlosti, jakou umí 

Mistři na svých nástrojích předvést. 

Je ale skutečné mistrovství v bravur-

ně zvládnuté technice nebo jde „jen“ 

o přidanou hodnotu k talentu?

Jde především o  hudbu hranou 

srdcem. Rychle dnes hraje kdekdo, ale 

s výrazem a silnou vnitřní energií už 

je to horší. Hudba, to jsou především 

emoce s ručením neomezeným. Závody 

v technice po dvaceti minutách omrzí 

a musí přijít logicky cosi dalšího.

Ve Znojmě budete vystupovat s vy-

nikajícím akordeonistou Ladislavem 

Horákem. Jak se dva skvělí muzikanti 

takříkajíc „najdou“?

Poznali jsme se díky mé devatenác-

tileté dceři Julii, která letos maturovala 

na Pražské konzervatoři, kde je Láďa 

zástupce ředitele. Je nejen úžasný in-

terpret, kterého si moc vážím, ale také 

opravdový znalec Piazzolly. Na koncert 

ve Znojmě se oba těšíme, protože už 

při natáčení CD jsme zjistili, že muzika, 

kterou tu zahrajeme, posluchače určitě 

osloví.  Moc se na ně těšíme! 

 Ľuba Peterková

� Jaroslav Svěcený, v jehož houslových šlépějích úspěšně kráčí dcera Julie.  Foto: Michal Matyáš

Ko u p í m  s t a ré  p o h l e d n i ce 
do  r.  1950, dále vyznamenání, 
řády – i socialist. Tel.: 608 420 808.

MUDr. Milan Živný ordinuje v gy-
nekologické ambulanci Roosevel-
tova 18 (ambulance MUDr. Kaš-
šaie/. Zaměření – předrakovinné 
stavy ženských rodidel, záněty, 
výtoky, menopausa, preventiv-
ní prohlídky. Ordinace každý 
pátek 7.00–15.30 hod., polední 
přestávka. Objednávky na  tel.: 
515 225 432, 603 239 526.

RNDr. Gracian Tejral
1933 Znojmo

Anna Dvořáková
1946 Znojmo

František Němec
1952 Oblekovice

Ing. Antonín Ilek
1928 Znojmo
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ROZPIS ZÁPASŮ EBEL

pátek 22. 11. Znojmo – Dornbirn 18.30

neděle 24. 11. Vídeň – Znojmo 17.30

úterý 26. 11. Znojmo – Villach 18.30

středa 30. 11. Bolzano – Znojmo 19.45

neděle 1. 12. Dornbirn – Znojmo 17.30

pátek 6. 12. Znojmo – Innsbruck 18.30

Jednu z největších akcí probíhají-

cí hokejové sezóny mají příznivci zno-

jemských hokejistů za sebou. V pátek 

1. listopadu se více jak dvě stovky 

vydaly speciálním vlakovým spojem 

do Vídně podpořit Znojmo v boji proti 

domácí Vídni. Vydařenou a ze všech 

stran chválenou akci měl jako hlavní 

organizátor na starosti Jakub Marša-

lík z Fan Clubu Orlů.

Jak zpětně na vlakový výjezd do Víd-

ně vzpomínáte,

Bylo to náročné. Jsem docela rád, že 

už to máme za sebou, ale myslím, že 

výjezd se vydařil. Dohromady jelo 

vlakem 205 lidí, z  toho 26 fanoušků 

z Rakouska, kteří se k nám připojili 

v Hollabrunnu.

Co vše obnášela organizace?

Musí se začít dva až tři měsíce pře-

dem. U rakouských drah máme kon-

takt, přes něj objednáme vlak, dáme 

požadavek na zvětšení jeho kapaci-

ty a prodloužení večerního spoje až 

do Znojma. Poté musím rozpočítat 

cenu, kterou budu vybírat od každého 

účastníka. Je to docela náročné, a sám 

Výjezdy v EBEL? Zážitky na celý život, 
říká fanoušek Orlů Jakub Maršalík

bych to asi těžko zvládal. Pomáhá mi 

proto Martin Eliáš, a to hlavně v ko-

munikaci s Rakušany.

Angažuje se v takové akci nějakým 

způsobem rakouská policie?

Ano, od vídeňského klubu dostali 

informaci, že se 

k nim chystáme. 

Asi 14 dní před 

cestou se sami 

ozvali  Marti-

n u  E l i á š o v i , 

na kterého měli 

kontakt z  loň-

ska. Znovu nás 

čekali na nádra-

ží Praterstern 

a doprovázeli až k hale. Poslali nám 

i nějaká pravidla, kterých jsme se měli 

držet.

Jaké další výjezdy má Fan Club v le-

tošní sezóně naplánované?

V  prosinci máme v  plánu před 

Vánoci výjezdy do Salzburgu a Lin-

ze. Salzburg vychází hezky na neděli. 

Počítáme s výjezdem na celý den, pro-

jdeme si město s vánoční atmosférou 

i adventní trhy. To by mohlo být lákavé 

i pro výletnější lidi, nebude to výjezd 

jen o fandění. A Linz je naše oblíbené 

místo, kam rádi jezdíme. Je tam dobrá 

atmosféra i přístup místních lidí. Navíc 

je to docela blízko. Těsně po Novém 

roce bychom pak rádi do Féhervá-

ru a   v   lednu 

do Grazu.

 

Jak ze svého po-

hledu hodnotí-

te mezinárodní 

EBEL ligu?

B y l  j s e m 

z  toho od  za-

čátku nadšený. 

Možná se na to 

dívám trochu růžovými brýlemi, 

ale musím říct, že EBEL se mi vel-

mi líbí. Hraje se pří-

močaře a pro mě jako 

pro hokejového laika je 

rychlejší, atraktivnější 

a zábavnější. Bylo sice 

fajn mít derby s Třebí-

čí, ale já osobně mám 

radši atraktivní výjezdy, 

které můžeme dělat teď. 

Člověk se podívá do za-

hraničí, pozná nová místa i nové lidi. 

Může udělat třeba dvoudenní výjezd, 

na kterém jsme byli teď v Innsbrucku 

a Dornbirnu, loni jsme zase cestovali 

do Záhřebu… To jsou zážitky na celý 

život.

Kde se vám líbilo nejvíc?

Rozdělil bych to na dvě části. Co se 

týče hokeje, atmosféry a vůbec situace 

na  stadionu, tak se mi nejvíc líbilo 

v Záhřebu a Linzi. Pokud bereme měs-

to a prostředí, pak asi v Innsbrucku. 

Krásný je i Salzburg.

Chcete se připojit ke znojemským 

příznivcům, podívat se do zahraničí 

a získat nové zážitky? Více informací 

najdete na www.hcorli.cz.

Ples charity 
zahajuje sezonu

Letošní plesovou sezonu ve Zno-

jmě zahájí již 10. Charitní ples, který 

se uskuteční 23. listopadu od 20.00 

hod. v hotelu Dukla. K tanci a posle-

chu zahraje skupina Habakuk. Cena 

vstupenky je 270 korun v předprodeji 

a 290 korun na místě. Vstupenky lze 

zakoupit na Oblastní charitě Znojmo 

na Dolní České 1 (2. patro), Po–Pá 

7.30–15.30 hod. lp

Poe� cký večer 
pro dospělé

Městská knihovna Znojmo uvádí 

v úterý 26. listopadu ve štukovém sále 

Znojemské Besedy  další z oblíbených 

Poetických večerů s podtitulem Akce 

pro dospělé. Od  17.00 hodin bude 

Věra Mašková a Jiří Svoboda předčítat 

povídky i poezii. O hudební doprovod 

s novým repertoárem se postará klaví-

rista Aleš Říha, kytarista J.Pytlák Říha, 

saxofonista Pavel Novotný a zazpívá 

Vilda Beran. K navození příjemné at-

mosféry přispěje i dobré lechovické 

vínko. lp

Znojemský patchworkový klub 

pořádá v Domě umění od 28. listo-

padu pátou vánoční prodejní výstavu 

svých prací. Na vernisáži 27.  listo-

padu v 17.00 hod. navíc předají ši-

kovné členky klubu již počtvrté dar 

porodnickému oddělení znojemské 

nemocnice. A ten je nemalý. 

Do rukou primáře MUDr. Blou-

díčka se dostane 60  zavinovaček, 

13 potahů na postýlky, 20 povlaků 

na peřinky a 44 prostěradel do inku-

bátorů. Všechny textilie ušilo ve svém 

volném čase třiadvacet členek patch-

workového klubu. „Je to společná prá-

ce, ale ještě k tomu každá z nás ušila 

z vlastních zdrojů přebalovací podlož-

ky. Dohromady panu primáři předáme 

ještě 40 těchto podložek,“ vypočítala 

jedna ze zakládajících členek klubu 

Jitka Kubíková. „Na těch se každá z ho-

lek pořádně vyřádila s fantazií, protože 

jinak se vždy s porodnicí domluvíme, 

co nejvíce potřebují, ale ušité věci musí 

být jednotné,“ s úsměvem doplnila 

Renata Kalová. Učitelka klavíru, kte-

rá vychovala generace klavíristů, již 

Patchworkový klub na své výstavě 
předá dárky šité pro porodnici

několik let tráví volné chvíle s velkou 

chutí nad šicím strojem. Hodnota 

daru, který ženy z patchoworkového 

klubu porodnici věnovaly je úctyhod-

ných 55 000 korun.

Město Znojmo po dva roky po-

máhá patchworkovému klubu dotací 

5 000 ročně. „Jako poděkování jsme 

loni ušily do  tomboly na ples Zno-

jma polštářky, letos šijeme prostír-

ky, ale jinak část 

těch peněz dává-

me na nákup lá-

tek. Už dávno se 

patchwork nešije 

se zbytků, mate-

riály jsou drahé 

a náklady na naši 

charitativní čin-

nost  v ycházej í 

na 12 000 korun 

ročně, a  tak pe-

níze získáváme 

také z   prodeje 

našich výrobků 

na   každoroční 

vánoční výstavě. 

A letos nám hodně pomohly i Znoj-

emské strojírny, díky kterým jsme se 

mohly podívat na podzimní výstavu 

patchworku do Salzburku. Daly jsme 

si ten výlet po  letech za  to naše šití 

jako odměnu,“ prozradila Renata Ka-

lová. Výstava, která nabízí i nápadité 

a originální vánoční dárky, je otevře-

na do 20. prosince, letos mimořádně 

v 1. patře Domu umění.  lp

� Práce na daru pro porodnici vypadají jako v čínské dílně. Pro-
story k hromadnému šití členkám klubu laskavě zapůjčily Znojem-
ské strojírny.  Foto: www.patchworkznojmo.cz
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PAMÁTKY

DŮM UMĚNÍ

Masarykovo nám. 11, Znojmo, 

tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222, 

e-mail: dumumenizn@volny.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Út–So 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 

sídlo Jihomoravského muzea 

ve Znojmě, Přemyslovců 8, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

celoročně Po–Pá 9.00–11.30 hod., 

12.00–17.00 hod. , také So a Ne 

(pouze květen–září). 

Stálé expozice: Živá a neživá 

příroda Znojemska, Archeologie 

na Znojemsku, Černé řemeslo, sbírka 

orientálních zbraní

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE

Farní úřad u sv. Markéty, 

Znojmo–Přímětice, tel.: 736 465 085,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Otevřeno 

po domluvě květen–říjen.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, 

tel.: 739 389 094, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

říjen–duben Út–Ne 10.00–16.00, 

22. 11. 2013–10. 1. 2014 zavřeno.

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

www.znojmuz.cz. Z důvodů 

stavebních prací zavřeno.

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Zavřeno.

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Slepičí trh 2, Znojmo, 

tel.: 515 221 342,

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: září 

denně 9.00–17.00, říjen–duben 

Po–So 10.00–17.00, Ne 13–16.00.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN,

tel. 515 282 211, 604 891 875,

www.znojmuz.cz. Zavřeno.

OSTATNÍ

MUZEUM MOTORISMU

Koželužská 44, Znojmo, 

tel.: 603 548 351, 

e-mail: jandrozd@email.cz, 

www.muzeum–motorismu.cz. 

Otevřeno: Út–Ne 9.00–17.00 v době 

prázdnin i v pondělí.

KULTURA MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno odd. 

pro dospělé: Po – zavřeno, Út–Pá 

8.30–18.30, Studovna, čítárna, 

internet Po 12.00–17.00, Út–Pá 

12.00–18.30. Knihovna rakouské 

literatury Po – zavřeno, Út 8.30–11.00 

12.00–17.00, St 8.30–11.00 12.00–16.00, 

Čt 8.30–11.00 12.00–18.00, Pá 

8.30–11.00 12.00–16.00, Dětské 

odd. Po, Út, Čt, Pá 12.00–17.00 

St–zavřeno, Hudební odd. pouze 

St 10.00–12.00 14.00–17.00.

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM 

(Jihomoravské muzeum)

Přemyslovců 6, Znojmo, 

tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 

www.znojmuz.cz. Pro veřejnost 

přístupno: studovna Po–Pá 12.30–18.30, 

knihovna Út–Pá 8.30–18.30. Nahlášení 

návštěvy a konkrétního požadavku 

je nutné nejméně den předem 

na tel.: 515 282 220 p. Nevrklová.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul. tel.: 737 815 402,

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Zavřeno.

MEZINÁRODNÍ 

CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 

služeb a informací v ČR 

U Obří hlavy 7, 

tel.: 608 736 135, 722 937 756, 

e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz 

www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

listopad–duben Po–Pá 8.00–18.00, 

So 9.00–13.00, Ne zavřeno.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cesta k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: TIC 

Hradní ulice říjen–duben Út–So 

9.00–16.00, Jižní přístupová cesta 

říjen–duben Po 9.00–17.00, Út–Ne 

9.00–20.00.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo, 

tel.: 515 224 324, 

e-mail: moravcova@beseda.znojmo.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, 

e-mail: vstupenky@beseda.znojmo.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

21. 11. MOSKEVSKÝ SYNODÁLNÍ 

SBOR

Špičkový pravoslavný církevní sbor, 

který patří v Rusku k nejstarším 

a působí pod záštitou patriarchy 

moskevského Kirilla. V 18.00 hod.

22. 11. VEŘEJNÝ PROSTOR, 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Konference pro projektanty, 

pořizovatele územně plánovacích 

podkladů a dokumentace, 

zaměstnance ve veřejné správě 

a komunální politiky. Je otevřená 

i ostatním zájemcům (např. studentům 

VŠ).  Podrobnější informace 

a přihláška na www.urbanismus.cz. 

Od 9.00 do 13.00 hod.

26.–28. 11. O DVANÁCTI 

MĚSÍČKÁCH 

DS Mladá scéna Ústí nad Labem. 

Pohádkový příběh podle klasické 

předlohy Boženy Němcové. Předplatné 

MŠ. 26. – 8.30 = D1; 10.15 = D3, 27. – 

8.30= D5; 10.15= D7, 28. – 8.30 = D9; 

10.15 = D11.

Místo titulu Zahrada!

2.–6. 12. ZIMNÍ PŘÍHODY 

VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Divadlo KRAPET Praha. Činoherní 

pohádka s písničkami Petra Skoumala 

a texty Zdeňka Svěráka. Předplatné 

ZŠ1. 2. – 8.30 = D2; 10.15= D4; 14.00 

= D6 Na tento termín zveme i rodiče 

s dětmi mimo předplatné! 3. – 8.30 

= D8; 10.15 = D10. 4. – 8.30 = D12; 

10.15 = D14. 5. – 8.30 = D16; 10.15 = 

D18. 6. – 8.30 = D20; 10.15 = D22.

7. 12. SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ 

a JEŽKOVY GIRLS – Vánoční 

koncert

Nestárnoucí písně Jaroslava Ježka 

i moderní chansony francouzských 

a českých autorů. 18.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, e-mail: 

info@illusion.cz, 

www.illusion.cz. 

21. 11. PERVERZNÍ PRŮVODCE 

IDEOLOGIÍ

Sophie Fiennes se vrhá do další 

spolupráce se slovinským 

kontroverzním myslitelem Slavojem 

Žižekem a vytvářejí pozoruhodnou 

dokumentaristickou refl exi 

společnosti. VB, Irsko. 20.30.

21.–27. 11. BELLA MIA

Film, podle skutečné události, 

ve kterém krávy daly přednost 

svobodnému životu v přírodě před 

soužití s lidmi. ČR. 21.–22. 20.00, 

23. 20.30, 24. 18.30, 25. 20.00, 

26. 18.30, 27. 20.00.

21.–27. 11. HUNGER GAMES: 

VRAŽEDNÁ POMSTA

Pokračování úspěšné adaptace ságy 

Suzanne Collins. USA. 21.–22. 17.30, 

21.30, 23. 18.00, 24. 20.00, 25. 17.30, 

26. 20.00, 27. 17.30.

21.–27. 11. APOKALYPSA 

V HOLLYWOODU

Emma Watson, Rihanna, James Franco, 

Seth Rogen se sejdou na večírku, ale 

blíží se konec světa. USA. 21. 18.30, 

22. 20.30, 23.–27. 19.30.

22.–24. 11. UNIVERZITA 

PRO PŘÍŠERKY

Už od doby, kdy byl Mike Wazowski 

malé monstrum, snil o tom, že se stane 

úspěšnou příšerkou. USA. DABING. 

22.–24. 17.00.

28. 11. ŽIVOT ADÉLE

Artový snímek podle komixu Julie 

Maroh šokoval při uvedení v Cannes

detailním popisem sexuálních scén 

a získal Zlatou palmu. Francie. 20.30.

28. 11.–4. 12. LEDOVÉ 

KRÁLOVSTVÍ

Animovaný příběh pro děti na motivy 

pohádky H. Ch. Andersena. USA. 

DABING. 2D 29. 17.00, 3D 28. 16.00, 

30. 17.00.

28. 11.–4. 12. MAFIÁNOVI

Bývalý boss Giovanni Manzoni (Robert 

de Niro), jeho rázná manželka Maggie 

(Michelle Pfeiff er) a jejich dvě děti jsou 

umístěni do programu na ochranu 

svědků v režii Luca Bessona. USA, 

Francie. 28. 18.00, 29. 19.00, 30. 21.00. 

28. 11.–4. 12. KONZULTANT

Podle knih CORMACA McCarthyho 

vznikl scénář pro Rodleyho Scotta, 

který si vybral herecké hvězdy Mochael 

Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, 

Penélope Cruz a Cameron Diaz. USA. 

28. 20.00, 29. 21.00, 30. 19.00.

28. 11.–4. 12. MATURITA

Před Vejškou Tomáše Vorla si musíme 

projít Maturitou Tomáše Houšky. ČR. 

28. 19.00, 29.–30. 20.00. 

VÝSTAVY

16. 8.–4. 1. FENOMÉN IGRÁČEK

Dům umění.

2.–30. 11. VÝSTAVA ATELIÉRU 

SAMUEL

Dům umění – výstava je i prodejní 

(otevřeno Po–So 9.00–17.00 hod.).  

5. 11.–15. 12. ARCHITEKTURA 

SLOVENSKA 1948–1989

Galerie Žlutá ponorka (kino Svět) 

– fotografi e Filipa Beránka.
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 NENECHTE SI UJÍT

� KONCERTY

Lucie Bílá začne Bílé Vánoce ve Znojmě

V  tuto chvíli ještě patnáctinásobná česká slavice Lucie Bílá zahájí 

ve  Znojmě svou letošní šňůru vánoční koncertů s  názvem Bílé Vánoce 

Lucie Bílé. Zda získá Lucie Bílá do úctyhodné sbírky šestnáctého slavíka, 

bude známo už za dva dny 23. listopadu. Zpěvačka ve Znojmě vystoupí 

26. listopadu v 19.30 hodin v kostele Nalezení sv. Kříže na ulici Dolní České. 

Vstupenky lze zakoupit v TIC na Obrokové ulici. Foto: www.luciebila.com

Adventní koncertování

Ani v letošním adventním čase nepřijdou lidé o oblíbené koncerty v kos-

telech. Již v  sobotu 30. listopadu od  17.00 hodin si mohou v  chrámu 

Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava v Louce poslechnout komorní sbor 

Lukáše Vendla na koncertě Ensemble Guillaume, který pořádá farnost 

Znojmo – Louka. Vstupné je dobrovolné. O tři dny později, 3. prosince 

je od 19.00 hodin v kostele sv. Mikuláše připraven koncert Schola Gre-

goriana Pragensis – Adventus Domini. Vstupné je symbolická stokoruna

� KINO
Správný doják Bella Mia

Nový český fi lm Bella Mia je plný krav ve všech ohledech šílených. Vze-

přely se tragickému konci na jatkách a prchly svému farmáři Pazderovi 

(Petr Forman) do hlubokých lesů. Jeden z nejlepších českých scenáris-

tů současnosti, Marek Epstein se nechal inspirovat krátkou novinovou 

zprávou, jejímiž hrdinkami byly rebelující krávy, které dokázaly rok pře-

žít v „divočině“, a stvořil silný a dobrodružný příběh, který je především 

o lásce. Ať už lidské, nebo zvířecí. Kino Svět podpoří projekci nabídkou 

vína z exkluzivní série Kravák.

� VÝSTAVU
Za kouzelnými bytostmi předvánočního období 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo výstavu Za kouzelnými by-

tostmi předvánočního období, která bude k vidění v nových výstavních 

prostorách minoritského kláštera až do 10. ledna 2014. Návštěvníci na ní 

uvidí adventní zvyky Znojemska, ale také přilehlých oblastí Moravy či 

Dolního Rakouska, především předvečer svátků sv. Ondřeje, sv. Barbory, 

sv. Mikuláše, sv. Lucie a „Tomášovu noc“. 

15. 11.–31. 1. JIŘÍ NETÍK – SOCHY

Galerie Agnes (Kollárova 13)

VÁNOČNÍ VÝSTAVY

5. 12. SOU a SOŠ SČMSD 

Přímětická ul. – vánoční výstava 

odborných dovedností

žáků, 8.00-17.00 hod. v budově školy

11.–20. 12. SOU a SOŠ Dvořákova 

19, Znojmo – vánoční prodejní 

výstavy výrobků žáků v budově školy

KONCERTY

27. 11. MAREK KOZÁK

Znojemská Beseda, Štukový sál - 

klavírní koncert. 19.00 hod.

DALŠÍ AKCE

5. 12. NADÍLKA ŠKOL 

V ADVENTU

Horní náměstí 

Nadílka z Přímky – prezentace 

studentské fi rmy a odborných 

dovedností studentů SOU a SOŠ 

SČMSD Přímětická ul.

Prezentace a nabídka služeb MŠ, ZŠ 

a Praktická škola Horní Česká. 

Vánoční prodej a výstava 

odborných dovedností studentů 

škol G, SPgŠ, OA a JŠ Pontassievská, 

SOŠ a SOU Dvořákova ul. 

Rodinné centrum Maceška 

Pražská 80 (areál MŠ Pražská), 

tel.: 723 454 091, 

e-mail: rc.maceska@volny.cz, 

www.maceska.kibo.cz. 

22. 11. Neotevřela jsem se – 

přednáška o ženském pánevním 

dnu (18.00 do 20.00), na přednášku 

navazuje v sobotu 23. 11. cvičení. 

24. 11. a 8. 12. Soběstačnost 

automatickou kresbou – kurz Květy 

Franclové vhodný pro každého i ty, 

co neumí kreslit (13.30–18.00).

27. 11. Přednáška a beseda 

s italskou vědmou Luisou 

Muratori (17.00).

2.12. Workshop zdravého vaření 

s Lucií Entlerovou (16.00).

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS vystoupí 3. prosince v 19.00 hod. v kos-

tele sv. Mikuláše s programem Adventus domini – adventní mariánská mše 

v českých kancionálech 15.–16. století.

Schola Gregoriana Pragensis se soustředí jednak na semiologickou interpre-

taci gregoriánského chorálu podle nejstarších pramenů z 9.–11. století, jednak 

na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané po-

lyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů v programech zaznívá 

i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15. století. Schola Gregoriana 

Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce 1987. Soubor se intenzivně vě-

nuje nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, Španělsko, Francie, 

Belgie, Nizozemí, Německo, Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Norsko, Slovensko, 

Maďarsko, Polsko, Israel, Japonsko). Nahrávky souboru na CD získaly již řadu 

ocenění například Choc du Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Zlatá Har-

monie za nejlepší českou nahrávku roku a další.  lp
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� Šárka Kašpárková ukazuje své nejcennější medaile.

Sport
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Mistryně světa, bronzová z olym-

piády a česká rekordmanka v trojsko-

ku Šárka Kašpárková se svým trené-

rem i životním partnerem Michalem 

Poganym přijeli za školáky do Pří-

mětic, aby zde propagovali sportovní 

program Odznak všestrannosti olym-

pijských vítězů. 

A beseda nebyla jen o o atletice. 

Šárka Kašpárková na sebe prozradi-

la, že hrála i basketbal za prvoligový 

Valosun Brno a hned její první akce 

skončila košem. „Byla jsem původ-

ně až čtvrtá pivotka, takže jsem byla 

v klidu. Ale ta první velice rychle na-

sbírala tři fauly, tak ji trenér stáhl a ta 

druhá dostala ránu do hlavy, takže byla 

otřesená, a musela jsem jít na plac já,“ 

popisovala svůj premiérový start v bas-

ketbalu a vzápětí ji doplnil její muž 

Michal Pogany. „Byla to tenkrát velká 

událost, sešlo se tam hodně novinářů 

a fotografů a všcichni na tento moment 

čekali. Jak Šárka hodila ten míč na koš 

bylo vidět jen jeden blesk za druhým. 

Dodnes si to můžete najít na interne-

tu,“ popisoval Michal Pogany, který je 

kromě toho, že je renomovaným tre-

nérem, i velmi dobrý vypravěč a bavič.

Šárka Kašpárková bavila školáky v Přímě� cích

Ostatně také Šárka Kašpárková 

nežije jen sportem, o čemž se mohou 

přesvědčit diváci letošní řady Stardance. 

„Když mi volal produkční, jestli nechci 

tančit ve Stardance, myslela jsem si, 

že je to nějaká nachytávka, něco jako 

skrytá kamera. Když mě ujistili, že to 

myslí vážně, hned jsem se zeptala, jestli 

budou mít ke mně tanečníka, protože 

ti jsou většinou menší postavy. Ujistili 

mě, že jednoho takového pro mě mají. 

Ale i tak by to nebyl problém. Jsou tam 

i jiné páry, kde je partner menší. Jsem 

ráda, že jsem tuto nabídku přijala. Je to 

úžasná zkušenost, i když je to dřina. Ani 

ne tak fyzická, tam jako sportovkyně 

problém nemám, ale spíše ta pohybo-

vá,“ vysvětlila Šárka Kašpárková.

V hlavní roli při besedě byla ale 

přece jenom atletika. Šárka Kašpár-

ková kromě jiného prozradila i čeho 

si cení více. Zda bronzové medaile 

z olympiády či zlaté z mistrovství svě-

ta. „Kdybych si měla vybrat, asi bych 

zvolila zlato z mistrovství světa. Vítěz 

je přece jenom vítěz. Ty rozdíly mezi 

tím být první a druhý nebo třetí a čtvr-

tý, ty jsou obrovské. Vzpomínám si, 

když jsem získala bronzovou medaili 

v Atlantě, šla jsem do olympijského 

domu společně se stolním tenistou Pe-

trem Korbelem, který byl čtvrtý. Byl to 

obrovský úspěch v konkurenci všech 

těch Číňanů a dalších Asiatů. Čtvr-

té místo pro Evropana, to bylo něco 

neuvěřitelného. Ale stejně se všichni 

točili kolem mě a ten Petrův fantastic-

ký úspěch úplně zanikl,“ dodala Šárka 

Kašpárková.

Ta se na závěr dokonce předsta-

vila ještě v úplně jiné roli. Protože se 

beseda konala v hudebním sále, bylo 

v místnosti i piáno. Na něj nejprve 

zahrál Michal Pogany, a pak se k němu 

přidala i Šárka Kašpárková, a prokázali 

tak, že jsou skutečně lidé takřka rene-

sančního záběru.  eks

Florbalisté TJ Znojmo LaufenCZ 

se dostávají do formy. V první lize 

v posledních dvou domácích zápa-

sech zaznamenali vysoká vítězství 

nad Paskovem a Pelhřimovem a dob-

ře si vedli i v domácím poháru. 

Tam se jim postavily do cesty nej-

prve extraligové Vítkovice. A znojem-

ský tým si se soupeřem, který hraje 

o soutěž výš překvapivě hladce poradil, 

když zvítězil nad loňským mistrem 

z Vítkovic 13:7. „Soupeř sice nepři-

jel v nejsilnější sestavě, některé hráče 

šetřil, ale i tak je to pro nás cenné ví-

Florbalisté v poháru 
těsně podlehli Ostravě

tězství. Naše hra už 

se začíná přibližovat 

tomu, co chceme 

hrát,“ konstatoval 

trenér Znojma Jan 

Šťastník. 

V  dalším kole 

čekal na  florbalis-

ty Znojma další 

extra l igový tým 

– Ostrava. A  ani 

v tomto zápase pro-

ti favoritov nehráli 

znojemští florbalisté roli outsidera. 

Se svým soupeřem po celý zápas dr-

želi krok a tříbrankové manko, které 

postupně nabrali, dokázali v posled-

ní části vymazat a dokonce se ujali 

vedení. 

Pak ale přišly dvě rychlé branky 

soupeře, a ten nakonec těsné vedení 

7:6 uhájil až do konce. „Bylo to vyrov-

nané utkání, soupeř byl lepší o to, že má 

Skácela. My jsme naopak měli spoustu 

vyloučených a udělali jsme hodně indi-

viduálních chyb obránců,“ konstatoval 

k pohárovému utkání Šťastník. 

Znojemská sportovní hala viděla 

mezinárodní korfbalový turnaj, kte-

rého se zúčastnily kromě dvou do-

mácích celků (dorostenci a veteráni) 

také dva týmy ze Slovenska a jeden 

z Nizozemí. 

Turnaj se hrál systémem každý 

s každým a na jeho konci byli nejúspěš-

nější dorostenci TJ MS YMCA Znojmo. 

Ti sice v závěrečném zápase podlehli 

nizozemskému De Boomerang Schijn-

del 5:6, ale vzhledem k tomu, že Holan-

ďané ztratili v jiných zápasech, radoval 

Kor� aloví dorostenci 
vyhráli domácí turnaj

se z celkového vítězství domácí tým. 

Úspěšné korfb alisty pak přijal na zno-

jemské radnici místostarsota Znoj-

ma Jan Grois, který se zajímal o tento 

v České republice poměrně neznámý 

sport. Ve Znojmě ale díky zdejšímu 

klubu vůbec neznámý není, protože 

místní korfb alisté patří už prakticky 

dvacet let do naší špičky. Vedle Kolína, 

Českých Budějovic či Brna je Znojmo 

jednou z vlajkových lodí českého kor-

fb alu a jeho hráči patří k pravidelným 

oporám české reprezentace.  eks

� Úspěšní korfbalisté na znojemské radnici s místostarostou Janem Groisem. 


