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MÚ INFORMUJE ŠKOLSTVÍ

Ušetřete 
za elektřinu 
a p lyn

Do 5. listopadu se mohou při-

jít zaregistrovat všichni zájemci 

o levnějšího dodavatele elektřiny 

a plynu. 

Nejlevnější dodavatel bude vy-

brán prostřednictvím elektronické 

aukce ve Znojmě již potřetí. Uspořit 

touto cestou mohou občané, pod-

nikatelé, živnostníci i společenství 

vlastníků jednotek, kteří mají od-

běrné místo na území České re-

publiky. 

Pokud budou mít občané, 

nebo podnikatelé o e-aukci zájem, 

mají dvě možnosti, jak se přihlásit. 

Buď se dostaví na kontaktní místo, 

a to každé úterý a středu od 13.00 

do 17.00 hodin nebo své podklady 

pro úsporu času mohou nově zaslat 

on-line na www.setrime-lidem.cz/

chci-usetrit. Samotná e-aukce se 

uskuteční ve  středu 12.  listopa-

du od 14 hodin. Promítána bude 

i pro veřejnost v Podnikatelském 

inkubátoru.  zp

Jedenatřicet členů Zastupitel-

stva města Znojma vybralo ve dnech 

10. a 11. října v osmatřiceti voleb-

ních okrscích 35,29 procent z více než 

Jak rozhodli voliči v komunálních 
volbách 2014 ve Znojmě

sedmadvaceti tisíc voličů, kteří byli 

zapsáni ve volebních seznamech pro 

volby do obecních zastupitelstev obcí. 

Ve Znojmě bylo na výběr z deseti kan-

didátních listin. Nakonec se do zastu-

pitelstva dostalo sedm z nich. Tabulku 

se jmény jednatřiceti zvolených zastu-

pitelů najdete na str. 3.  xa
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O výsledcích druhého kola se-

nátních voleb na Znojemsku roz-

hodlo minulý víkend 16,56 % z cel-

kového počtu zapsaných voličů. 

Jako svého zástupce poslali 

do  jedenaosmdesátičlenné horní 

komory Parlamentu České repub-

liky Pavla Štohla, který kandidoval 

za ČSSD. Prorektorovi Soukromé 

vysoké školy ekonomické Znojmo 

dalo hlas 53,87 % voličů. Jeho sou-

peř, kandidát KDU-ČSL Jiří Němec, 

získal hlasy 46,12 % voličů.  xa

Pavel Štohl 
senátorem
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REFERENDUM O HAZARDU

Místní referendum se ve Znojmě 

uskuteční v sobotu 25. října od 8.00 

do 20.00 hodin. Otázka, s možností 

odpovědí ANO/NE, položená v refe-

rendu k rozhodnutí zní: Souhlasíte 

s tím, aby město Znojmo zakázalo 

provozování loterií a sázkových her 

uvedených v parag. 2 písm. e), g), 

i), j), l), m) a n) a parag. 50 odst. 3, 

zákona o loteriích a jiných podob-

ných hrách, tj., zejména výherních 

hracích přístrojů a interaktivních 

videoloterijních terminálů, lokálních 

i centrálních systémů a jiných ob-

dobných přístrojů, na celém svém 

území? Hlasovací místnosti, ve kte-

rých mohou občané hlasovat, jsou 

pro hlasovací okrsky shodné jako 

v době voleb.

PRVNÍ SETKÁNÍ

ŘEDITELŮ STRÁŽNÍKŮ 

V budově Městské policie Znojmo 

se poprvé sešli na pracovní schůzce 

ředitelé městských policií z Třebíče, 

Mikulova, Moravského Krumlova, 

Moravských Budějovic a kolegy-

ně z Miroslavi. Vedle praktických 

pracovních zkušenosti s konkrét-

ními problémy a  jejich řešeními 

hovořili strážníci také o efektivních 

opatřeních, která vedla ke zvýšení 

bezpečnosti občanů a veřejného 

pořádku. Setkání se účastnila také 

zástupkyně Ministerstva vnitra Mi-

lena Bačkovská .

VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ

V LOUCE

Po prohlídce znojemské nemocnice 

a jednání s jejím ředitelem přivítal 

starosta Znojma Vlastimil Gabrhel 

na radnici členy výboru pro zdravot-

nictví Poslanecké sněmovny Parla-

mentu České republiky s předsedou 

Rostislavem Vyzulou. Diskutovalo 

se o regionálních otázkách, spoje-

ných se zdravotnickými službami. 

Samotné zasedání výboru se poté 

uskutečnilo v Louckém klášteře.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA

V úterý 28. října v 9.00 hodin si 

představitelé města a veřejnost 

připomenou výročí Dne vzniku 

samostatného československého 

státu. Vznik Československa si město 

připomene položením květin k pa-

mátníku před budovou Okresního 

soudu na náměstí Republiky. 

SMUTEČNÍ SÍŇ OTEVŘENA

Na Dušičky, tj. v neděli 2. listopadu, 

bude veřejnosti zpřístupněna k na-

hlédnutí nově zrekonstruovaná 

smuteční obřadní síň v prostorách 

městského hřbitova. Otevřena bude 

od 8.00 do 18.00 hodin.

Na  uvolněný post kronikářky 

města Znojma v  minulých dnech 

usedla středoškolská učitelka Eva 

Kantorová. Ve  své nové roli se za-

tím ještě ani neohřála, a už se na ni 

valí první povinnosti. Jejím úkolem 

je zpracovat kroniku za letošní rok.

„Mám samozřejmě rámcovou 

představu o tom, jak bych chtěla zá-

pisy v městské kronice vést. Počítám 

s tím, že kromě suchého čtení nabíd-

nu budoucím čtenářům také záživ-

né informace, které se budou týkat 

každodenního života obyvatel města 

Znojma,“ slibuje Eva Kantorová.

Na práci kronikáře ji prý láká to, 

že se tu spojuje fenomén historie, spo-

lečenského a politického života, kul-

tury a práce s lidmi. „To je podle mne 

ideál,“ říká. „Samozřejmě nevím a ani 

nemohu vědět, do čeho jdu. Láká mne 

však možnost poznat nové, zajímavé 

lidi a rozšířit si obzory,“ konstatuje 

nová kronikářka.  xa

Znojmo má novou kronikářku

� Eva Kantorová se ujala nelehkého úkolu zpracovat pro příští generace dění ve Znojmě. 
 Foto: xa

Město Znojmo poskytne ze 

svého rozpočtu na  rok 2015 dota-

ce v  oblasti sociální, zdravotnictví 

a podpory rodin. O dotace je mož-

né žádat do 31. 10. 2014. Žádost lze 

přinést na podatelnu Městského úřa-

du Znojmo – Obroková 12 nebo za-

slat poštou. Zásady pro poskytování 

dotací najdou zájemci na webových 

stránkách města: www.znojmocity.cz 

– odbor školství, kultury a památkové 

péče. Tiskopisy jsou k dispozici na pří-

slušném odboru.  lp

Poskytnou dotace 
na sociální služby

Otázky veřejnosti, jak město 

naloží s patnáct let nevyužívanou 

bývalou budovou Tip Clubu na Ma-

sarykově náměstí, se stávají ever-

greenem. Vedení Znojma sdílí zá-

jem občanů a rádo by objekt využilo 

například pro volnočasové aktivity 

široké veřejnosti. Zatím ale zámě-

rům využití budovy na atraktivním 

místě v centru Znojma brání zákon-

né procesy. 

Město již požádalo Úřad pro za-

stupování státu ve věcech majetkových 

(dále jen ÚZSVM) o bezúplatný pře-

Co se děje s Tip Clubem?
vod nemovitosti a pozemků, na kte-

rých budova stojí. Jenže v rámci cír-

kevních restitucí vznesla Náboženská 

matice žádost o vydání části pozemku. 

Ta byla ze strany ÚZSVM zamítnuta. 

Nyní má církev zákonnou možnost ob-

rátit se na soud a rozhodnutí ÚZSVM 

zažalovat. V současnosti ale nejsou 

kroky církve známy. Dokud tedy nebu-

dou vyřešeny všechny majetkoprávní 

procesy týkající se vlastnictví pozemku 

pod Tip Clubem, nemá město žádný 

manipulativní prostor vedoucí k zís-

kání nemovitostí. l p

Projekt KLÍČ 2018, jehož cílem je 

odprodat do čtyř let stávajícím ná-

jemcům, popřípadě dalším osobám, 

třiapadesát procent bytů ve vlastnic-

tví města, je úspěšný. Většina nájem-

níků o koupi bytu, ve kterém žijí, stojí. 

Ilustruje to dokonale skutečnost, že 

dosud město Znojmo prodalo dva-

asedmdesát procent z  nabízených 

bytů.

Naprázdno – alespoň prozatím – 

měli vyjít zájemci, kteří obývají měst-

Dobrá zpráva pro nájemce bytů 
s odloženým prodejem

ské byty v domech, které se v nedávné 

době nějakým způsobem zhodnotily, 

přistavovaly nebo jinak upravovaly 

s přispěním státních dotací.

„Nespokojili jsme se však s pou-

hým konstatováním, že něco nejde,“ 

upozorňuje starosta města Vlastimil 

Gabrhel. Důkazem je intervence, se 

kterou se Znojmo obrátilo na Minister-

stvo fi nancí a Ministerstvo pro místní 

rozvoj.

Snaha byla korunována úspěchem 

právě v uplynulých dnech. Ministerstvo 

fi nancí odpovědělo na žádost o zkráce-

ní doby trvání zástavního práva k byto-

vým jednotkám, které byly vybudovány 

městem z dotace státního rozpočtu (jde 

půdní nástavby a vestavby), z dvaceti 

na deset let. Upozornilo sice, že dotační 

podmínky, stanovené pro poskytnutí 

dotace, nelze zpětně měnit, ale udělilo 

kladné stanovisko pro další postup. Jde 

o případy, kdy jde o zúžení zástavního 

práva váznoucího na celém objektu 

pouze na bytové jednotky vybudované 

z dotace formou nástavby, vestavby 

nebo přístavby již existujícího bytového 

objektu ve vlastnictví příjemce dotace. 

Přeloženo do neúřední řeči to zname-

ná, že ostatní byty v těchto domech by 

mohly být po dalších nutných krocích 

uvolněny pro prodej.  xa
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ÚPRAVY KOLUMBÁRIA

NA HŘBITOVĚ V LOUCE

Prostor určený pro ukládání uren 

s ostatky zemřelých na hřbitově 

ve Znojmě-Louce se dočkal dílčích 

úprav. Nově tu město vybudovalo 

část chodníku a přibyly dvě koje 

kolumbárií.

LEVNĚJŠÍ LED

Žáci ze školních družin znojem-

ských škol budou mít levnější led. 

O snížení poplatku za pronájem 

ledové plochy na zimním stadionu 

rozhodli radní. Levnější led budou 

moci využívat mladí lidé vždy 

ve středu od 13.00 do 14.30 hodin. 

Místo původního nájmu 2100 ko-

run za něj nyní zaplatí 1050 korun. 

Nižší nájem začal platit od 1. října 

2014 a potrvá do dubna 2015. 

OCENĚNÍ PRÁCE

MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ředitelka Krajského úřadu JmK 

Věra Vojáčková zaslala znojemské-

mu městskému úřadu poděkování 

za účast v letošním ročníku soutě-

že Zelené úřadování. „Předložený 

projekt Znojmo – město zeleně 

svým významem plně naplňuje 

principy ochrany životního pro-

středí a  je inspir ací pro ostatní 

subjekty veřejné správy v Jiho-

moravském kraji při dalších rea-

lizacích ekologických projektů, 

k nimž nemalou mírou přispěl i váš 

úřad,“ napsala Vojáčková v dopise 

adresovaném tajemnici úřadu 

Olze Neulingerové.

ZNOJMO ODMĚNILO

ŘEMESLNÍKY

Šestnáct prodejců, kteří na letoš-

ním Znojemském historickém 

vinobraní předváděli na  histo-

rických tržištích řemesla, dostalo 

od města za každé prezentované 

řemeslo odměnu 1000 korun. Roz-

hodnutím o poskytnutí odměny 

chtějí radní podpořit a do budouc-

na uchovat historickou atmosféru 

vinobraní.

TISÍCIKORUNY

PRO DOBOVÉ MÁZHAUZY

Stejně jako v minulých letech i le-

tos získali provozovatelé dobo-

vých mázhauzů na Znojemském 

historickém vinobraní finanční 

odměnu. Každé ze čtyř hodnoce-

ných kritérií – dobová hudba, oděv 

obsluhy, dobový vzhled mazhauzu 

a sortiment nabízeného zboží – 

bylo ohodnoceno tisícikorunou. 

Město mezi šestici přihlášených 

mázhauzů rozdělilo 24 000 korun, 

každý provozovatel mázhauzu 

získal částku 4000 korun. 

STALO SE

Dokončení se v posledních týd-

nech dočkaly i sadové úpravy kolem 

rotundy, čímž jsou všechny práce, 

související s  jejím statickým zajiš-

těním a se zvelebením jejího okolí, 

hotové.

Na statickém zajištění pahorku 

rotundy a na následné úpravě jejího 

okolí spolupracovali od začátku archi-

tekti a statici ze znojemské projekční 

kanceláře A-projekt se zástupci města 

a s vedením Národního památkového 

ústavu. Na konečné podobě realizo-

vaných úprav se shodli všichni tito 

odborníci.

Ozelenění pahorku rotundy a sa-

dové úpravy jsou v rámci celého zá-

měru   společným dílem architekta 

Jaroslava Poláčka, zahradního archi-

tekta a krajináře Jaroslava Krejčího, 

zástupců Národního památkového 

ústavu specializovaných na ozeleně-

ní středověkých památek a botanič-

ky z Národního parku Podyjí Lenky 

Reiterové. 

Výsadby kolem rotundy vycházejí 

z historických tradic zeleně na hrad-

ních nádvořích, stejně jako ze skalní 

a stepní květeny, která je v přirozené 

podobě k vidění v teplomilných oblas-

tech Podyjí.  Proto je v okolí rotundy 

vysázeno několik desítek druhů míst-

ních rostlin.

Současnou podobu úprav nelze 

posuzovat jako konečnou. O  tu se 

Okolí rotundy se vrá� lo
do své historické podoby

už postará příroda. Navezené šedé 

kamenivo z Pavlic se vlivem oxidace 

v nejbližších měsících změní do po-

žadované žlutohnědé barvy, rostliny 

se rozrostou a svou vegetací budou 

odrazem fl óry Kraví hory.  z p

� Osázené keře vytvoří na jaře zelený prstenec kolem památky. Foto: lp

O  jednatřicet míst v  zastupitelstvu se dělí sedm 

stran a hnutí. Nejvíce mandátů, jedenáct, získala ČSSD. 

Po čtyřech mandátech získaly ANO 2011 a KSČM. Ostat-

ní strany, tedy Pro Znojmo, Změna Znojmo, KDU-ČSL 

a ODS, získaly po třech mandátech. V tabulce uvádíme 

jednotlivé členy zastupitelstva, řazené dle počtu získa-

ných hlasů.  zp

Členové nového zastupitelstva Znojma

Kandidát Politické
uskupení Věk

Počet 

hlasů

Vlastimil Gabrhel ČSSD 36 3 613

Jan Grois ČSSD 34 3 301

Blanka Dufková ČSSD 31 2 899

František Šebela ČSSD 44 2 898

Vlastimil Tima ČSSD 30 2 877

Ludmila Šikýřová ČSSD 74 2 873

Jan Růžička ČSSD 31 2 864

Tomáš Buršík ČSSD 35 2 851

Jakub Malačka ČSSD 26 2 822

Ladislav Skopal ml. ČSSD 26 2 770

Pavel Šimr ČSSD 37 2 750

Jiří Ludvík Změna Znojmo 35 1 552

Kandidát Politické
uskupení Věk

Počet 

hlasů

Ludvík Hekrle KCŠM 73 1 550

Krátký Petr KCŠM 63 1 515

Olga Štefaniková ANO 2011 53 1 487

Jiří Kacetl Pro Znojmo 38 1 365

Daniel Hudeček ANO 2011 44 1 308

Jan Kárník KCŠM 65 1 346

Jan Blaha ANO 2011 57 1 304

Pavel Jajtner KDU-ČSL 40 1 291

Jiří Peroutka Změna Znojmo 51 1 242

Jan Fiala ANO 2011 37 1 239

Pavel Macek KCŠM 46 1 169

Jiří Feichtinger Změna Znojmo 36 1 063

Karel Podzimek ODS 33 1 042

Lukáš David Pro Znojmo 36 1 031

Jitka Schneiderová ODS 66 1 017

Petr Nezveda ODS 47 1 011

Jan Kervitzer KDU-ČSL 61 1 010

Karel Fiala Pro Znojmo 60 944

Eva Bogdanová KDU-ČSL 50 893
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ

Příští Znojemské LISTY vyjdou 

6. listopadu. Uzávěrka je 27. října.

ZAČÁTEK ZIMNÍHO ČASU

Poslední říjnovou neděli 26. října 

začíná zimní čas. Ručičky hodin se 

posunou z 03.00 na 02.00 hodiny. 

Letní čas se vrátí v březnu 2015.

ODMĚNA PRO DÁRCE KRVE

A PRVODÁRCE

Hematologicko-transfúzní oddělení 

hledá nové dárce a krve a zejména 

dárce krevní plazmy. Dárcem plaz-

my může být každý zdravý člověk 

ve věku 18–65 let. Za odběr plazmy 

nabízíme odměnu 400 Kč, cestovné 

a občerstvení v hodnotě 55 Kč. Nově 

zavádíme u nových dárců plazmy 

mimořádnou prémii 400 Kč za čtyři 

odběry plazmy (prémie platí pro 4. 

čtvrtletí roku 2014). Pro stávající dár-

ce plazmy zavádíme bonus 400 Kč 

za nábor nového dárce plazmy. 

Objednat se k odběru je možné 

na plazma.hto@nemzn.cz nebo 

na bezplatném tel. 800 139 572.

NEPŮJDE ELEKTŘINA

Dne 23. 10. od 7.30 do 15.30 hod. 

ZNOJMO. Vypnutá část: OD Dyje 

Dne 24.  a   31.  10.  od  7.30 

do  10.00  hod. HRADIŠTĚ. Vy-

pnutá část: Celá obec Hradiště.

ZKOUŠKA SIRÉN

Ve středu 5. listopadu proběhne 

ve 12.00 hodin akustická zkouš-

ka sirén nepřerušovaným tónem 

po dobu 140 vteřin.

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.

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 nepřetržitě 

Zdravotnická záchranná služba – 

telefon 155, 112.

INZERCE VE ZNOJEMSKÝCH

LISTECH

Ve Znojemských LISTECH si můžete 

podat jak komerční, tak řádkovou 

inzerci. Řádkovou inzerci si mohou 

podat pouze soukromé osoby. Veš-

keré informace jsou uveřejněny 

na www.znojmocity.cz nebo je zís-

káte na e-mail: lubica.peterkova@

muznojmo.cz, tel. 515 216 143.

Známá pravda říká, že dobrá 

strava je základ zdraví. Proto také 

Město Znojmo aktivity vedoucí 

ke kvalitnímu zdravému životu ob-

čanů otevřeně podporuje.

Aktuálně se tak děje u projektu, 

na který Znojmo získalo prostřed-

ky z rozpočtu Jihomoravského kraje. 

Jmenuje se Podpora zdravého život-

ního stylu a v jeho rámci je na středu 

12. listopadu od 16.00 hodin připraven 

v  Rodinném centru Maceška (dále 

jen RC Maceška) workshop zdravého 

vaření.   Povede ho Lucie Entlerová, 

která má s  pořádáním podobných 

kulinářských akcí bohaté zkušenosti. 

Účastníci si sami vyzkouší, jak správně 

vařit zdravou stravu. Ke zpracování 

budou používat dostupné místní se-

zónní suroviny. Vítáni jsou jednotlivci 

i rodiny. Jako bonus obdrží kuchařku 

obsahující sezónní recepty,  která byla 

vydaná k tomuto projektu.

A co si vzít sebou?  Zástěru a pří-

padně uzavíratelnou misku, ve které si 

mohou účastníci odnést to, co uvařili.

Maximální kapacita workshopu 

zdravého vaření je 50 osob. Doporuču-

jeme tedy potvrzení účasti na e-mailu: 

lucie.pospichalova@muznojmo.cz, tel.: 

515 216 548. Více informací podá Dag-

mar Entlerová tel. 723 454 091.

Již od  letošního června běží, 

v rámci projektu Podpora zdravého 

Podpora zdravého životního
stylu začíná u stravy

životního stylu, soubor přednášek 

a workshopů pod jednotným názvem 

Spolu, zdravě a s chutí, který je účast-

níky velmi dobře přijímán. Takové 

byly například i přednášky na  téma 

Jak strava ovlivňuje zdraví celé rodiny 

nebo Ten nejí to a ten zas tohle, ve kte-

ré psycholožka Eva Kneblová hovořila 

o příčinách vybíravosti či nechutenství 

dětí. Na workshopy zdravého vaření je 

vstup zdarma.  lp

Poslední workshop 
zdravého vaření 

v tomto roce 
bude 10. prosince, 

opět od 16.00 hodin 
v RC Maceška. 

Jeho účastníci se mohou 
těšit na vánoční pečení.

� Workshopy zdravého vaření se těší zájmu především mladých maminek, ale nejen jich. 
 Foto: Archiv ZL

� Širší cyklostezku jistě ocení nejen mladá 
generace cyklistů. Foto: luigiznojmo.rajce.net

Okresní správa sociálního za-

bezpečení (OSSZ) na Vídeňské ulici 

ve Znojmě dočasně mění vstup do bu-

dovy. Důvodem jsou stavební práce 

na úpravě povrchu ploch ve dvorním 

traktu a rekonstrukce odvodňovací-

ho systému. Po dobu stavebních pra-

cí, tedy do poloviny prosince 2014, 

je objekt OSSZ z ulice Kotkova nepří-

stupný. Přístup je možný pouze z ulice 

Vídeňská. 

Omezení se týká jak pěšího pří-

stupu, tak příjezdu a parkování vo-

zidel. Správa upozorňuje, že přístup 

z Vídeňské ulice není bezbariérový! 

Zaměstnanci OSSZ jsou ale připraveni 

záležitosti klienta i v  takové situaci 

vyřídit. Stačí, aby doprovázející oso-

ba kontaktovala pracovnici podatelny 

v přízemí OSSZ, případně zatelefono-

vala na tel. 515 205 112.  lp

Změna vstupu
do budovy
sociálkyBylo by neprozíravé, kdyby Znoj-

mo jako město spojované s  cyklis-

tickou tradicí nepodporovalo rozvoj 

cyklostezek a s nimi úzce spjaté cyk-

loturistiky. V minulých dnech proto 

přijalo Znojmo od jihomoravských 

zastupitelů 492 048 korun, které bu-

dou využity na rozšíření cyklostezky 

na Pražské ulici, a to v úseku navazu-

jícího u Rumunské ulice kolem budovy 

Policie ČR s ukončením na ulici Hra-

dišťské. Částku poskytl kraj v rámci 

dotačního programu Podpora rozvoje 

cyklistiky a cyklistické dopravy v Jiho-

moravském kraji v roce 2014. 

V současné době je šíře stezky cca 

1,2–1,3 m. Rozšířena bude na dva met-

ry, což je minimální šíře pro obousměr-

ný provoz cyklistů. Současně budou 

upraveny i dva přechody pro chod-

ce, které přes stezku vedou. Vše bude 

předlážděno zámkovou dlažbou. Stavba 

bude realizovaná veřejnou zakázkou 

a předpoklad zahájení prací je jaro 

Rozšíření cyklostezky na Pražské 
dovolí obousměrný provoz

2015. Dokončena by měla být do dvou 

měsíců. Podle rozpočtu projektanta 

vyjde stavba na celkových 820 080 ko-

run. Společně s touto akcí je i počítáno 

s nasvětlením přechodu u Policie ČR 

s náklady cca 94 000 korun.  lp
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Skupina žáků ze Základní a ma-

teřské školy Pražská ve Znojmě re-

prezentovala na Hradě Znojmo v pro-

jektu Hravý architekt 2014, který je 

součástí mezinárodního festivalu ar-

chitektury a urbanismu Architecture 

Week Praha, jehož se už druhým ro-

kem aktivně účastní i město Znojmo. 

Nejlepší dětská výtvarná díla, jejichž 

zadáním bylo zpracování libovolné-

ho architektonického detailu, se stala 

součástí veřejnosti přístupné výstavy 

v Jiřském klášteře.

Projekt Hravý architekt 2014, jenž 

je určen dětem 4. a 5. tříd, se usku-

tečnil pod záštitou první dámy Ivany 

Zemanové, která také děti z několika 

měst České republiky na Pražském 

hradě osobně přivítala. Děti ze Znoj-

ma dostaly šanci prohlédnout si jižní 

zahrady Pražského hradu v doprovodu 

jeho architekta Zdeňka Lukeše. Poté 

se v místních ateliérech proměnily 

v malíře, sochaře či stavitele a s archi-

tektem Ondřejem Šefců dokonce vy-

stavěly krabicovou repliku znojemské 

rotundy. Výletem znojemských žáků 

do Prahy se bezezbytku naplnil cíl 

projektu – přiblížit dětem adekvátní 

Žáci z Pražské mezi hravými
architekty na Hradě

formou architekturu a začít je vycho-

vávat k jejímu vnímání. Dostaly rovněž 

šanci, aby začaly intenzívněji vnímat 

� Žáci ze ZŠ a MŠ Pražská reprezentovali Znojmo na letošním ročníku Architecture Week 
v projektu Hravý architekt 2014.  Foto: il

� Působivě barevná  část fasády je již hotova. Doplní ji moderní tmavé desky, kterými bude 
obloženo spodní patro budovy kina.  Foto: Archiv ZL

architektonické dědictví a zajímat se 

význam kvalitní architektury pro kaž-

dodenní život.  xa

Vinařství Lahofer sklidilo první, 

tedy panenskou úrodu hroznů z měst-

ské Rajské vinice pod kostelem sv. Mi-

kuláše. Dozrálo na ní Veltlínské zelené. 

I když podle vyjádření odborníků jeho 

kvalita nebude asi úplně nejlepší, v La-

hoferu věří, že se z něj podaří vyrobit 

kvalitní víno.  lp

Sbírali 
panenskou 
úrodu

� První sběr na  Rajsk é vinici trval necelé 
dvě hodiny.  Foto. Archiv ZL

Nová fasáda, která postupně 

odkrývá krásu architektury budovy 

Kina Svět na Havlíčkově ulici, je do-

vršením dlouhodobé modernizace 

a digitalizace jediného kina na Zno-

jemsku. Díky nové plošině pro vozíč-

káře je kino připraveno i na handica-

pované diváky.

Již na začátku roku se fi lmoví fa-

noušci dočkali pohodlnějších sedaček 

ve velkém sále i nové podlahové kry-

tiny. Na technické úpravy malého sálu 

Kino Svět jako ze škatulky
byla v rozpočtu města na letošní rok 

vyčleněna částka dva a půl milionu 

korun. Převážnou část z těchto peněz 

spolklo zavedení digitální projekce. 

Přibližně čtvrtinu z této částky pokryly 

dotace od Státního fondu kinemato-

grafie. Zbývající rozpočtovaná část-

ka se využije na další související věci, 

jako je 3D promítání nebo ozvučení. 

Do moderního vzhledu se v posled-

ních dnech obléká také videopůjčovna 

a vstupní prostory kina.  lp

Šestnáctý Znojemský 
hrozen byl vydařený

Mezinárodní televizní a rozhla-

sový festival o gastronomii Znojem-

ský hrozen přivedl v minulých dnech 

do Znojma již pošestnácté řadu vý-

znamných osobností a přinesl řádku 

kvalitních televizních, rozhlasových 

a reklamních spotů, které se utkaly 

v soutěži o Zlatý hrozen.

Zájemci měli možnost zhlédnout 

soutěžní snímky v kině Svět, dostali 

šanci zúčastnit se Gastroshow Klasa, 

kde mohli ochutnat menu z dílny vy-

hlášeného českého kuchaře Jaroslava 

Sapíka a jeho potomků. Znojmáci do-

stali navíc šanci k účasti na jízdě festi-

valovým vlakem do rakouského Retzu 

s jeho vinařským labyrintem.

Zlatý hrozen v  oblasti televizní 

tvorby o gastronomii si odnesl pořad 

Le bonheur est dans l´asiette z dílny te-

levize Arte TV, druhé místo obsadil po-

řad Herbář České televize a Bronzový 

hrozen získal Jamieho a Jimmiho gas-

tronomický bojový klub (TV Paprika).

Nejvyšší ocenění získaly rozhlasové 

spoty Jolany Novákové (Regina), dru-

zí byli Petr Vidomus a Tomáš Černý 

z Českého rozhlasu se svým pořadem 

Jazzové vaření a bronz získal Michal 

Herzog (Rozhlas a televízia Slovenska) 

za dílo Jedzte a pite z neho všetci. 

Za nejlepší reklamní spot v soutě-

ži uznala porota Kofolu: Šrámy lásky, 

druhé místo obsadil Muller Mix: Farář 

a třetí Pilsner Urquell s Originalitou. 

„Těší nás, že Znojmo v těchto dnech 

opět navštívily výrazné osobnosti, které 

se z různých stran a úhlů zabývají gas-

tronomií. Vidět při práci mistry svého 

oboru, jako jsou Sapíkovi, a dokonce 

ochutnat jejich výtvory, bylo povzná-

šející. Stejně jako povídat si o kvalitě 

potravin s Romanem Vaňkem a o vaře-

ní s Ivanem Vodochodským. O našem 

městě se v souvislosti s festivalem mluví 

nejen u nás, ale i za hranicemi České 

republiky,“ konstatoval místostarosta 

Znojma Jan Grois. 

Ředitel festivalu Adolf Boháček 

se za všechny organizátory rozloučil 

se Znojmem s nadějí, že se opět za rok 

u soutěžních pořadů i doprovodných 

akcí zájemci o  kvalitní jídlo a  pití 

sejdou.  xa
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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

výhodný balíèek služeb

kabelová televize zdarma
s širokou nabídkou programù v HD kvalitì

INTERNET 40 Mbit/s
+

funkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsícfunkce TV archivu a nahrávání poøadù za 30,- Kè / mìsíc

Uteklo Vám nìco z televizního vysílání? Chcete se znovu podívat na svùj oblíbený TV seriál?
Chcete se na právì vysílaný poøad podívat znovu od zaèátku?
S naším TV archivem to není žádný problém, uschováme pro Vás posledních 7 dní.

INZERCE

Další dvě ceny za znojemská videa 

si z  letošního festivalu turistických 

filmů Tour Region Film v Karlových 

Varech odvážejí filmaři bratři Otru-

bové. Video ke Znojemskému historic-

kému vinobraní 2013 získalo 2. místo 

v hlavní kategorii – kategorii filmů. 

Upoutávka na Znojemské historické 

vinobraní 2014 si vysloužila v kate-

gorii spotů cenu poroty.

„Dvojí ocenění je pro znojemská 

videa příznačné. Možná tím porotci 

parafrázují známý text písně Znojmo, 

vidím tě dvojmo. Takzvaný double 

se totiž Znojmu v Karlových Varech 

povedl již v roce 2010 a v roce 2013. 

Tentokrát však poprvé uspěly dva fi l-

my současně. Pro videa s  tematikou 

vinobraní je to navíc už třetí ocenění,“ 

říká jeden z bratrů Vítězslav Otru-

ba. Nejoceňovanějším fi lmem zůstává 

Propagační fi lm města Znojma z roku 

2013, který získal celkem čtyři ceny. 

Jiný tematický fi lm, ten k adrenalino-

vému podzemí, nyní soutěží na Me-

zinárodním festivalu outdoorových 

Filmy o vinobraní si z Varů
odváží dvě ocenění

filmů. „Pro Znojmo je to obrovská 

reklama Je až neuvěřitelné, kolik oce-

nění si za svou práci bratři Otrubové 

odnášejí. Jsou to opravdu vynikající 

fi lmaři, kteří dokáží naprosto skvěle 

zachytit jedinečnost okamžiku. Jsem 

pyšný, že právě oni natáčejí naše vi-

dea,“ říká ředitel Znojemské Besedy 

František Koudela. Natočená videa 

užívá Znojmo například jako turistické 

lákadlo. Všechny videa bratří Otrubů 

jsou k vidění na www.youtube.com 

na kanále znojmo.tv nebo na strán-

kách www.znojmo.tv.  zp, lp

� Festival turistických fi lmů ve Varech. Filmaři Otrubové (uprostřed) sbírají za svá díla jed-
no ocenění po druhém. Za fi lmy, které točí pro Znojemskou Besedu, si jich odnesli už deset. 
Snímek je z Karlových Varů.  Foto: Archiv bří Otrubů

Téměř padesátka znojemských 

seniorů navštívila partnerské město 

Bratislavu-Ružinov. V tamním Domo-

vě seniorů byli přivítáni nejen ředitel-

kou zařízení, ale i starostou městské 

části Dušanem Pekárem. 

Senioři si prohlédli zařízení a po-

dívali se také do Seniorského infor-

mačního centra. Nachází se v  ní 

i  městská knihovna, která svými 

akcemi cílí na propojení světu seniorů 

a ružinovské mládeže. V rámci návštěvy 

využili znojemští 

senioři příležitost 

navštívit interiéry 

b r a t i s l a v s k é h o 

hradu, kterými je 

provedl  zasvěcený 

průvodce. 

O týden později naopak ve Znoj-

mě vítali seniory z Ružinova, kteří se 

tentokrát vydali obdivovat krásy zámku 

ve Vranově nad Dyjí a Znojma. Jeho 

prohlídku z vagónků turistického vláčku 

zakončili v Louckém klášteře.  lp

Partnerská 
setkávání 
v praxi
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KONKURZ
Rada města Znojma ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 

vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky  

Základní školy JUDr. Josefa Mareše a Mateřské školy, 

Znojmo, Klášterní 2, příspěvkové organizace

Požadavky: předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon činností ředitele 

školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změ-

ně některých zákonů, v platném znění � znalost školské problematiky 

a předpisů � organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte následující písemnosti: úředně ověřené kopie do-

kladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvěd-

čení) � doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně 

pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů 

atd.) � strukturovaný profesní životopis � písemnou koncepci rozvoje školy 

v rozsahu max. 5 normostran � výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 

měsíců) � originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti 

k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo: 1. 2. 2015 

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete nejpozději do 28. 11. 2014 

do 14:00 hodin na adresu: Sekretariát Města Znojma, Obroková 1/12, 

669 22 Znojmo, nebo odevzdejte osobně na podatelně MěÚ Znojmo. 

Nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštov-

ní přepravě. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči 

vrácena bez dalšího projednání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a výběrové 

řízení opakovat.

Obálku označte slovy: „Konkurz – Základní škola JUDr. Josefa Mareše 

a MŠ, Znojmo, Klášterní 2 – „Neotvírat“

Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta

Podrobnos�  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

Montér pneu 

Reifenmonteur

Headwayaustria GmbH

Hollabrunn 35 km

wien@headway-austria.com

+43/1/8690797-0 Fr. Dobetsberger 

nebo Fr. Ranzenberger

Plný úvazek v pneu-dílně. Min. mzda 

dle KS 1.462,92 EUR/měs. brutto, 

možnost příplatků.

Úklidová síla 

Reinigungskräfte

Felischerei Hofmann GmbH

Stockerau 60 km

job@fl eischerei-hofmann.at

+43/2952/2163

Částečný úvazek 12,5 hod. týdně, 

Po-Pá 11.00–13.30 hod. Min. mzda 

dle KS 7,89 EUR/hod. brutto.

Pokladní na čerpací stanici 

Tankstellenkassier/innen

OMV-Tankstelle

Stockerau 60 km

+43/676/5372 340 Fr. Pucek

Plný úvazek, směny Po–Ne

5.30–14.00 a 14.00–22.30 hod. Min. 

mzda dle KS 1.365,40 EUR/měs. 

brutto.

 Čištění památek, fasád a budov

Denkmal-, Fassaden- und 

GebäudereinigerIn

PRÁCE V RAKOUSKU Markas GmbH

Stockerau 60 km

+43/664/824 5072 Hr. Ibraimi

Částečný úvazek 20–25 hod. týdně 

Po–Pá + víkendové služby – úklid 

budov. Min. mzda 8,13 EUR/hod. 

brutto.

Truhlář – montér 

Montagetischler

Schindler GmbH

Stockerau 60 km

+43/2266/67446

Plný úvazek – montáže nábytku 

na míru u zákazníků. Min. mzda 

1.840 EUR/měs. brutto + možné 

příplatky.

Stavební  klempíř 

Bauspengler

Rex Handels GmbH. & Co KG

Mistelbach 55 km

w.deutsch@rex-austria.at 

+43/1/587 3663

Hr. Werner Hannes Deutsch

Plný dlouhodobý úvazek, nástup 

ihned. Min. mzda 12,81 EUR/hod. 

brutto + možné příplatky.

Řidič bagru

Baggerführer

Werner Amon

Wildendürnbach 40 km

+43/2523/8000 Ing. W. Amon

Min. mzda 13,16 EUR/hod. brutto + 

možné příplatky.

Hodláte obsadit volnou pracovní 

pozici ve  vaší firmě? Znojemským 

firmám a  firmám ze znojemského 

regionu nabízíme bezplatnou in-

zerci volných pracovních míst jak 

na webových stránkách www.znoj-

mokolumbus.cz, tak i v radničních 

Znojemských LISTECH.

Znojemské LISTY vycházejí jed-

nou za  čtrnáct dní (vyjma měsíců 

červenec a srpen) a jsou doručovány 

zdarma do každé domácnosti ve Zno-

jmě a v městských částech Derflice, 

Načeratice, Oblekovice, Kasárna, 

Mramotice, Popice, Přímětice, Konice 

a Hradiště. Jsou rovněž volně k dis-

Zaměstnavatelé, pozor!
pozici v budovách městského úřadu, 

na sportovištích, v informačním cen-

tru nebo v knihovně.

Pro uveřejnění nabídky pracov-

ní pozice stačí kontaktovat tiskovou 

mluvčí města Znojma: Ing. Zuzana 

Pastrňáková, zuzana.pastrnakova@

muznojmo.cz; 739 389 089.

Inzerci na webové stránky uveřej-

níme ihned, inzerci do Znojemských 

LISTŮ vždy v  nejbližším možném 

čísle. Přesné termíny vydání Znojem-

ských LISTŮ a data uzávěrky naleznete 

na www.znojmocity.cz pod bannerem 

Znojemské LISTY. Veškeré dotazy rov-

něž ráda zodpoví tisková mluvčí. zp

Minimálně do konce roku 2014 se 

budou proplácet studentům a absol-

ventům, které splňují dané podmínky, 

úspěšně složené certifi káty z angličti-

ny a němčiny. Zda se bude v projektu 

Znojmo mluví anglicky pokračovat, 

musí rozhodnout až nové vedení města. 

Cer� fi káty minimálně 
do konce roku

Studenti středních a vysokých škol

Anglický jazyk

Typ zkoušky Úroveň

Cambridge ESOL B2, C1, C2

Státní jazykové zkoušky B2, C1, C2

Německý jazyk

Goethe Institut B1, B2, C1, C2

Státní jazykové zkoušky B1, B2, C1, C2

ÖSD B1, B2, C1, C2

Žáci základních škol

Anglický jazyk
Typ zkoušky Úroveň

Cambridge English A1, A2, B1

Do rozpočtu na rok 2015 totiž musí být 

zařazena položka na proplácení jazyko-

vých certifi kátů. Certifi káty, které se ak-

tuálně proplácejí, přinášíme v tabulce. 

Více informací naleznete na stránkách 

www.znojmokolumbus.cz v sekci Znoj-

mo mluví anglicky.  zp 
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Brány za letošní turistickou sezo-

nou se defi nitivně zavřely. Do Znojma 

našly cestu i letos desítky tisíc lidí, a to 

nejen na vinobraní. Objevují Znojmo, 

jeho krásy, dominanty i zákoutí, sta-

rá osvědčená lákadla i horké letní 

tipy. „Letošní turistická sezona byla 

pro Znojmáky i turisty zajímavá tím, 

že nabízela hned několik novinek. 

Poprvé bylo přes hlavní turistickou 

sezonu přístupné adrenalinové pod-

zemí a otevřela se také Střelniční věž,“ 

připomíná ředitel Znojemské Besedy 

František Koudela. 

Do obou objektů investovala znoj-

emská radnice v minulém roce nemalé 

prostředky. Finance šly před dvěma 

lety také do  rekonstrukce Vlkovy 

věže, kde se nyní nachází Informační 

centrum VOC Znojmo. „Rozhodně 

se jedná o dobře vynaložené peníze, 

neboť všechny tři objekty znamenají 

další turistický a výletní cíl pro Zno-

jmáky i mimoznojemské,“ doplňu-

je místostarosta Znojma Jan Grois, 

který má kulturu a  cestovní ruch 

v gesci. „Na Střelniční věž zavítalo 

téměř 300 návštěvníků, což považuji 

za úspěch, neboť byla přístupná pouze 

v letních měsících a ještě ve zvláštním 

režimu, tj. prohlídku si museli zájemci 

dopředu zamluvit,“ dodává Koudela.  

Průměrná měsíční návštěvnost 

Letošní turistická sezona nabízela hned

několik novinek. Měly úspěch.

Lákadla města táhla více než vloni

adrenalinového podzemí, pokud srov-

náme podzim loňského roku a letošní 

rok, stoupla téměř trojnásobně. Za de-

vět měsíců letošního roku prošlo tra-

sami adrenalinového podzemí téměř 

1600 návštěvníků. „Na první pohled 

to číslo není velké, nicméně musíme 

brát v potaz to, že se sem vzhledem 

k omezenému počtu zájemců, kteří se 

naráz na jednotlivých adrenalinových 

trasách mohou pohybovat, a vzhledem 

k samotné časové náročnosti prohlídek 

dostane maximálně kolem 80 osob 

týdně,“ vysvětluje Koudela.

Stoupající tendenci návštěvnosti 

má Znojemské podzemí jako tako-

vé. V minulém roce jej navštívilo asi 

50 000 lidí, letos, k datu 30. září, více 

jak 40 000. „Pokud vydrží průměr-

ná měsíční návštěvnost, překročíme 

v roce 2014 padesátitisícovou hranici 

ještě významněji,“ počítá Koudela. 

Totéž platí o radniční věži. V roce 2013 

ji navštívilo 14 661 lidí, v roce 2014 

(do 30. září.) už 15 295 osob. Zajímavá 

je i návštěvnost Turistického infor-

mačního centra. Vloni sem zavítalo 

téměř 78 000 lidí, v roce 2014 (do 30. 

září) již téměř 56 000.

Hojně navštěvovaným objektem 

je také Znojemský hrad. Vloni jej vy-

hledalo 6 107 zájemců o prohlídku, 

letos jich bylo o třetinu víc, tedy přes 

9 400. Zcela do posledního místa byly 

naplněné čtyři prázdninové prohlídky 

pro děti a rodiče Znojemským hra-

dem s princeznou a Hradní skřítek 

Podzemníček.

Klenot mezi znojemskými pamě-

tihodnostmi, rotunda sv. Kateřiny, ob-

divují turisté zevnitř i zvenku. Ti, co 

se na ní jdou jen podívat, se nedají ani 

spočítat. Neexistuje snad jediný ná-

vštěvník Znojma, který by na vyhlídku 

k rotundě nezavítal. Ti šťastnější se 

dostanou i dovnitř. Návštěvnost rotun-

dy je totiž závislá nejen na vhodných 

klimatických podmínkách, ale v loň-

ském i letošním roce ji ovlivnily opravy 

jejího okolí. Přesto si sem cestu našlo 

více lidí než vloni – téměř tři tisícovky 

návštěvníků.  

Milovníci vína si ve Znojmě také 

přišli na své. Vlkovu věž a informač-

ní centrum VOC Znojmo, které tu 

druhým rokem funguje, navštívilo 

do konce září skoro tři tisíce lidí, přesně 

2 984 platících, což je o téměř 600 více 

než za premiérovou sezonu loňskou.

„Letošní turistickou sezonu si trou-

fám hodnotit jako povedenou. Novinky, 

které jsme pro Znojmáky i turisty při-

pravily, se setkaly s pozitivním ohlasem. 

Další novinky proto chystáme i na pří-

ští rok,“ prozrazuje František Koudela. 

Znojemská Beseda je příspěvko-

vou organizací města Znojma, která 

zabezpečuje místní kulturní a spole-

čenské akce, v oblasti cestovního ruchu 

poskytuje informační služby a zajišťuje 

propagaci města Znojma.  zp

Návštěvníci z  blízkého a  dale-

kého okolí jezdí do  Znojma nejen 

za historií, dobrým vínem a krásnou 

přírodou, ale naučili se sem jezdit 

také za kulturou. Zatímco starší ge-

nerace se v květnu sešla v kapucínské 

zahradě na Přehlídce dechových hu-

deb, studenti táhli o pár dnů později 

městem v rámci Majálesu. Garage 

Design lákal malé i  velké, domácí 

i zahraniční turisty. Srpnové okurko-

vé slavnosti zase nabídly gurmánům 

výborné okurkové pochoutky od těch 

nejlepších českých kuchařů.

„Počet návštěvníků kulturních 

akcí, kde se vstupné neplatí, se odha-

duje velmi těžko. Nicméně například 

v  rámci Slavností okurek se snědlo 

na dva tisíce degustačních porcí v jed-

nom dni, což znamená, že lidí se přišlo 

podívat opravdu hodně,“ říká pro-

dukční Znojemské Besedy Jana Ale-

xová. Divácky úspěšný byl také letošní 

Kultura tu má své místo

ročník festivalu Znojmo žije divadlem! 

Na představení přišlo téměř dva tisíce 

lidí. Některá představení byla bezna-

� Do královského města na Dyji lákají davy turistů především akce spojené s vyhlášeným 
znojemským vínem.  Foto: Archiv ZL

� Znojmo žilo divadlem podruhé. Nový festival se líbí.   Foto: Archiv ZL

Znojmo získává na oblibě

dějně vyprodána, stejně tak i taneční 

workshop. Festival navíc boří hranice 

okresu a začíná dobývat jižní Moravu. 

Absolutní špičkou v kulturním kalen-

dáři je vinobraní. Letos si jej nenechalo 

ujít na sedmdesát tři tisíc návštěvníků, 

které neodradilo ani deštivé počasí. 

Lidé se do Znojma sjížděli ze všech 

koutů republiky, aby ochutnali ta nej-

lepší zdejší vína a burčák.

A čím překvapí Znojemská Beseda 

v příštím roce? „Skladba kulturních 

akcí zůstane vesměs stejná, ostatně 

proč měnit, co je zavedené a má po-

zitivní ohlas ze strany návštěvníků. 

Z připravovaných akcí a novinek mů-

žeme v  tuto chvíli zmínit obnovení 

pořádání pivních slavností na začátku 

června,“ prozrazuje ředitel Znojemské 

Besedy František Koudela.  zp
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� Jedna ze skluzavek na Dyji. Do jejich vybudování včetně tábořišť 
investovalo město přes půl milionu korun. Cílí tím na rozvoj cestov-
ního ruchu ve Znojmě. David Gros druhý v lodi. Foto: Archiv ZL

� Klidná řeka je ideální pro vodáky začátečníky i školní výletníky.  Foto: Archiv ZL

Premiérovou sezonu zažily i nové 

skluzavky na řece Dyji. Ty se dostavě-

ly sice až v průběhu prázdnin, ale spo-

lečný marketing Vodáckého oddílu 

Neptun a města Znojma zafungoval 

už daleko dříve. O vodácké sezóně 

jsme mluvili s Davidem Grosem, ve-

doucím Vodáckého oddílu Neptun 

Znojmo.

Znojemské památky se letos pyšní 

vyšší návštěvností. Jak hodnotí sezo-

nu vodáci?

Pro nás vodáky byla letošní sezona 

nadmíru úspěšná. Řeku sjelo zhruba 

1 800 vodáků, což je asi o 500 více než 

vloni. Nárůst návštěvníků určitě při-

pisuji lepší sjízdnosti řeky díky vybu-

dovaným skluzavkám. Zjednodušily 

vodákům průjezd Znojmem a Dyje je 

navíc díky nim sjízdná i pro úplné za-

čátečníky. Vodák nemusí hledat nejbez-

pečnější místo pro splutí jezu, nemusí 

ani z lodě vystupovat a tahat se se všemi 

věcmi po souši, pokud si na jez nevěří.

Pro koho je Dyje atraktivní?

Dyji může sjíždět opravdu každý. 

Skluzavkami jsme si otevřeli dveře pro 

nejširší vodáckou veřejnost, která je 

navíc u nás velmi hojná. Řeky sjíždějí 

děti i dospělí, školní třídy i pracov-

ní kolektivy, zkušení i méně zkušení 

vodáci. Pro ty méně zkušené je Dyje 

ideální. Na prvních 

patnácti kilome-

trech je to široká 

a klidná řeka, kde se 

i nezkušený vodák 

naučí základy ovlá-

dání kánoe. V dal-

ších částech řeky už 

je ovšem náročnější 

a poskytne požitek 

z  technické jízdy 

v proudících mean-

drech i zkušenějším 

vodákům. Dyje se 

na pouhých třiceti 

pěti kilometrech charakterově třikrát 

mění, v tom je unikátní. Sám jsem Dyji 

sjížděl nespočetněkrát a je to asi jedi-

ná řeka, která mě jako vodáka nikdy 

neomrzí.

Co chystáte na příští sezonu?

Plánů bychom měli dost, ale mu-

síme postupovat po krůčcích. Chtěli 

bychom ve spolupráci s městem Znoj-

mem a Městskou zelení ještě více zve-

lebit tábořiště v Krhovicích a v Hrád-

ku. Na obou místech bychom také rádi 

ve spolupráci s místními vinaři nabíze-

li vodákům ochutnávky vína. Cílíme 

ale také na školní skupiny, které díky 

tábořištím začaly řeku více sjíždět. 

Ve spolupráci s Jihomoravským mu-

zeem připravujeme zábavný naučný 

školní program, který by byl zaměřen 

právě na rozmanitosti řeky Dyje.

  Zuzana Pastrňáková

Dyje vodáka nikdy neomrzí

„Každé město by mělo pro turisty 

nacházet něco nového. Návštěvníci 

jsou nároční, a pokud chceme, aby 

do Znojma jezdili a vraceli se sem, 

musíme jim nabídnout něco více,“ říká 

František Koudela, ředitel Znojemské 

Besedy. Novinky proto chystá i na ná-

sledující sezonu.

Osvědčené turistické cíle mají do-

plňovat nové možnosti, jak ve Znojmě 

trávit volný čas. A za čím do Znojma 

jezdit. Nové cíle si však žádají i nové 

investice ze strany města. Zde dne 

na den to tedy nepůjde. „Mou vizí je 

zpřístupnit další dvě hradební věže 

a udělat z nich unikátní prohlídkový 

okruh,“ přibližuje své představy Fran-

tišek Koudela. Návštěvníci by začali 

ochutnávkou vín ve Vlkově věži, pro-

hlédli by si hradební příkop a pak by 

směřovali přes kapucínskou zahradu 

Návštěvníci jsou nároční, ale máme jim co nabídnout
Novinkou má být unikání prohlídkový 

okruh po hradebních věžích.

po hradbách až k Rajské vinici pod kos-

tel sv. Mikuláše. „Důležité také je, aby 

se tu hosté dobře najedli a byli spokoje-

ní s ubytováním. Proto chci prohloubit 

spolupráci se zdejšími hoteliéry a re-

stauratéry, neboť jen spokojený turista 

se vrací a v nejlepším případě s sebou 

vezme další své známé a kamarády,“ 

dodává Koudela. 

Propagaci Znojma jako turistické 

destinace věnuje Znojemská Beseda 

stále více energie. V  létě tu v rámci 

press tripu (organizovaná návštěva no-

vinářů za účelem propagace určitého 

místa – pozn. red.) přivítala na dvě 

desítky novinářů prakticky ze všech 

koutů republiky.

„Reklama je pro nás důležitá. No-

vináři byli ze Znojma a okolí nadšení, 

a to se odráží i v článcích, které publi-

kují v novinách, časopisech i na turi-

stických webech,“ doplňuje Koudela.

Znojemská Beseda cílí nejen na tu-

zemské návštěvníky, ale také na  ty 

zahraniční. „Každý rok se chceme 

zaměřit na  jednu zemi, kde bychom 

chtěli Znojmo prezentovat jako město 

mnoha zážitků a příležitostí. Bylo by 

naivní předpokládat, že se najednou 

do Znojma přihrnou tisíce turistů, nic-

méně každý nový návštěvník je pro nás 

cenný. Vždyť turistický ruch má i velký 

dopad na zaměstnanost. Každý turista 

není jen kolonkou v našich statistikách, 

ale svými útratami přináší obživu pro 

stovky, možná tisíce lidí. Proto je ces-

tovních ruch pro Znojmo tak důležitý, 

a proto se na něj chceme na Znojemské 

Besedě více zaměřit,“ uzavírá plány 

na příští rok Koudela.  zp, lp

CYKLOTOULKY V TELEVIZI
Nezapomeňte! Cyklotoulky 

po Znojmě a okolí uvidíte 

v sobotu 8. listopadu 

dopoledne na programu 

ČT sport. Tento díl bude poté 

ke zhlédnutí i na webu 

www.cyklotoulkytv.cz. 

� Po  Střelniční věži mají být zpřístupněné 
i další hradební věže.  Foto: Archiv ZL

nejen u turistů, ale i místních
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Pro žáky 6. tříd základní školy 

Václavské náměstí se již stala tra-

dicí akce nazvaná Výuka přírodou 

a historií. 

Letos se zapojili i žáci 5. ročníků 

odloučeného pracoviště Jubilejní park. 

V Karolininých sadech hlídky složené 

z pěti žáků plní úkoly z botaniky, zoo-

O sekerách i posvícení
se učili v sadech

� Výsledkem výuky v terénu bylo přání dětí i pedagogů, aby se podobný projekt opakoval 
i v příštím roce.  Foto: Archiv školy

� Žáci si vyzkoušeli také příjímací pohovor. Pro budoucí zaměstnance první zkušenost, během 
níž měli vysvětlit a obhájit, proč se na danou funkci hodí nejlépe právě oni.  Foto. Archiv školy

� Skončil V. ročník První česko-rakouské zemědělské výstavy, která se každoročně 
pořádá v rámci mezinárodní spolupráce s Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf, 
v budově SOŠ a SOU na Dvořákově ulici ve Znojmě. „Návštěvníci si mohli prohléd-
nout bohatou expozici různých druhů výpěstků polní výroby, ovoce, zeleniny a vin-
né révy a z nich zpracované produkty v podobě pekařských a cukrářských výrobků, 
konzervovaného ovoce, zeleniny a vína. Vystavována byla i zemědělská technika,“ 
uvedl ředitel školy Josef Brouček.  Text: lp, foto: Archiv školy

� Jedna z  oceněných výtvarnic Tereza 
Farkašová.  Foto: Archiv školy

logie, zeměpisu, archeologie i ekologie 

na stanovištích, které pomáhali peda-

gogům připravit pracovníci Jihomorav-

ského muzea ve Znojmě. Letos se děti 

seznámily s vývojem pravěkých seker, 

s tradicemi, které se vztahují k posví-

cení, s horninami, po kterých běžně 

chodíme a  živočichy kolem nás.  lp

V rámci celorepublikového fes-

tivalu dokumentárních filmů Jeden 

svět 2014, který vidělo znojemské pu-

blikum na jaře, byla vyhlášena výtvar-

ná soutěž pro žáky základních škol. 

Vyhlásila ji organizace Člověk v tísni. 

V minulém roce vybírala odborná 

porota z 350 obrázků, letos došlo přes 

600 obrázků. Ze Znojma se do soutěže 

zapojili žáci Základní školy na ulici 

Mládeže a uspěli! Porota ohodnotila 

nápad a kreativitu prací Terezy Farka-

šové a Alexandry Alili prvními místy. 

Děvčata ze 7.A si ceny převzaly  během 

natáčení televizního pořadu Planeta 

YÓ v České televizi na Kavčích horách. 

„Gartulujeme a děkujeme za reprezen-

taci školy,“ vzkázala šikovným žákyním 

ředitelka školy Romana Loydová.  lp

Vítězství si užily při 
natáčení v televizi

Studentské fi rmy nejsou na SOU 

a  SOŠ SČMSD na  Přímětické ulici 

ve Znojmě žádnou novinkou. V tak-

zvaných minipodnicích, v nichž se 

studenti učí aplikovat v praxi teore-

tické poznatky získané v hodinách 

odborných předmětů i praktické vý-

uky, dostanou neocenitelnou šanci 

připravit se na svou budoucí profesní 

činnost.

„Prvním krokem bylo oslove-

ní žáků oboru Kuchař – číšník, jejich 

motivace, informace o zaměření fi rmy 

a pracovních pozicích v minipodniku 

s pracovním názvem Minibar. Žáci se 

připravili na pracovní pohovor, sepsa-

li životopis a motivační dopis, který 

následně předali svému kouči. Šest-

náctiletí mladíci si vedli statečně, ne-

vyvedly je z míry ani odborné otázky 

týkající se marketingového průzkumu 

Minipodnikem vychovává 
škola k podnikavos� 

a podnikatelského plánu,“ vysvětluje 

vedoucí projektu Andrea Jančíková, 

která své svěřence chválí: „Byla jsem 

na ně hrdá! Potěšilo mě, že je zaujala 

možnost pracovat ve fi rmě a berou to 

jako dobrou příležitost k získání no-

vých zkušeností, naučení se samostat-

nému myšlení, vyvinutí vlastní aktivity, 

schopnosti analyzovat problém, sou-

těživosti a skupinové práci.“ Její slova 

potvrdil žák Martin Hoták: „Rád bych 

pomocí tohoto minipodniku rozšířil 

své zkušenosti v oboru. Budu usilovat 

o prosazení našeho podniku v povědo-

mí širokého okruhu zákazníků.“ Mladí 

podnikatelé již po první schůzce vědí, 

že je to teprve začátek a čeká je spousta 

práce. Ovšem vyzkoušet si, za vstřícné 

podpory školy, založení a fungovaní 

podniku od A po Z je pro všechny stu-

denty zkušeností k nezaplacení.  AJ, lp

Zvolte si své povolání! je jedno-

denní akce určená vycházejícím žá-

kům základních škol, včetně žáků 5. 

a 7. tříd, kteří si vybírají své budoucí 

povolání. 

S nabídkou studijních a učebních 

oborů na školách nejen v okrese Znoj-

Zvolte si své povolání!
mo pro školní rok 2015/2016 si mo-

hou společně s rodiči seznámit v pátek 

7.  listopadu od 8.00 do 17.00 hodin 

v budově SOŠ a SOU na Dvořákově 

ulici  ve Znojmě. Na akci se podílí Úřad 

práce ČR, střední školy a učiliště zno-

jemského okresu a jiných okresů.  lp



� Ben Christovao si s žáky povídal o tom, jak s rychlým rozvojem informačních technologií 
dochází i k novým možnostem jejich zneužívání.  Foto: lp
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Věk: 1,5 roku, Plemeno: německý ovčák křížený s labradorem

Povaha: Jessie je krásná mladá fenka. Je velmi sportovní a aktivní. Není to 

pes do bytu, ale do rodinnému domu se zahradou. Není vhodná k drůbeži 

a bohužel ani k dětem!

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

www.utulek-naceratice.blog.cz

Jessie

V   rá m c i  Tý d n e 

sociálních služeb se 

studenti oboru Sociál-

ní činnost znojemské 

střední školy na Přímě-

tické ulici vydali na zá-

mek v Břežanech, aby 

se blíže seznámili s bu-

doucí prací ve  svém 

oboru. Stali se součástí 

zážitkového semináře 

Dopoledne se zvířátky 

– animoterapie a hipo-

terapie v praxi. 

„Před začátkem 

přednášky jsme s i 

prohlédli areál zámku 

a výstavu fotografi í do-

kumentujících chod za-

řízení a aktivity klientů. 

Po teoretické prezenta-

ci o animoterapii a hi-

poterapii jsme zhlédli 

hospodářství zámku 

i praktické ukázky prá-

ce se zvířaty, která jsou 

využívána k léčbě klientů zámku. Nej-

oblíbenější jsou tři koně, využívaní 

mimo jiného k paravoltiži, při níž je-

dinec se zdravotním znevýhodněním 

pod zdravotnickým dozorem vyko-

nává na nesedlaném koni gymnas-

Nevšední dopoledne
na zámku Břežany

� Práce se zvířaty je na zámku v Břežanech součástí léčebné 
terapie.  Foto: Archiv školy

tické cviky. Přednáška i celý zámek 

Břežany se nám moc líbily. Naše před-

stavy o budoucí práci a našem oboru 

získaly opět novou dimenzi,“ popsala 

návštěvu zámku studentka Kateřina 

Držmíšková.  Marcela Sabová, lp

Víte, komu posílá na  internetu 

své fotografie váš devítiletý syn? 

Ukazovala vám patnáctiletá dcera, 

jaké služby nabízí za pár korun pá-

nům na síti? Že se to u vás nemůže 

stát? Bohužel může. A velmi lehce. 

Na nebezpečný fenomén interneto-

vé doby upozorňuje kampaň serveru 

Seznam.cz – Seznamte se bezpečně!

Základní škola Václavské náměstí 

pozvala za žáky 8. a 9. tříd mladého 

zpěváka a  tanečníka Bena Christo-

vao, který propůjčil svou známou tvář 

projektu určenému na pomoc dětem, 

jejich rodičům a pedagogům pouka-

zující na nástrahy internetu a nebez-

pečí, která jsou skryta za nejrůznějšími 

identitami. 

Kampaní upozorňující na snadný 

systém zneužívání dětí a -náctiletých 

při seznamování se přes internetové 

sítě, apeluje populární zpěvák na ne-

bezpečí, která na důvěřivé uživatele 

sociálních sítí číhají. Samotné besedě 

s Christovaem předcházela projekce 

fi lmu, ve kterém žáci na skutečných 

příkladech viděli, jak jednoduše může 

být zneužita jejich důvěra, využity 

pořízené nahé fotografie k vydírání 

a jak lehce funguje poptávka a nabídka 

erotických služeb i nezletilých dětí. Vi-

děli a slyšeli šokující přiznání pedofi la, 

že internet s množstvím informací je 

pro něho a jemu podobné při hledání 

Seznamte se na sí� . 
Bezpečně!

„Internet je
pro mě ráj!“
přiznal pedofi l.

„vhodného dítěte“ doslova rájem. A že 

realisticky natočený, nijak lichotivý 

snímek děti oslovil, bylo zjevné. Vi-

děné mnohé natolik překvapilo, že se 

sálem školní tělocvičny nenesly ani 

žádné zesměšňující poznámky. Podívat 

se stejný fi lm můžete i vy, a to na www.

seznamsebezpecne.cz.

Projekt Seznam se bezpečně! ob-

držel z  rukou prezidenta republiky 

Miloše Zemana ocenění Zlatý záchra-

nářský kříž za výjimečný nebo kreativ-

ní počin k osvětě a vzdělávání.  lp

Desatero bezpečného internetu

�  Nedávej nikomu adresu ani telefon. 

Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.

�  Neposílej nikomu, koho neznáš, 

svou fotografii a už vůbec ne in-

timní.

�  Udržuj hesla k e-mailu i jinam v taj-

nosti, nesděluj je ani blízkému ka-

marádovi.

�  Nikdy neodpovídej na  neslušné, 

hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.

�  Nedomlouvej si schůzku na  inter-

netu, aniž bys o tom řekl někomu 

jinému.

�  Pokud narazíš na obrázek, video 

nebo e-mail, který tě šokuje, opusť 

webovou stránku.

�  Svěř se dospělému, pokud tě stránky 

uvedou do rozpaků nebo vyděsí.

�  Nedej šanci virům. Neotvírej přílo-

hu zprávy, která přišla z neznámé 

adresy.

�  Nevěř každé informaci, kterou 

na internetu získáš.

�  Když se s někým nechceš bavit, ne-

bav se.
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VZALI SE

Zuzana Mladenková (Znojmo)

Jakub Kamenický (Znojmo)

Eva Měchurová (Přímětice)

Jan Čoček (Střítež n./Ludinou)

Simona Rosecká (Přímětice)

Tomáš Ležák (Přímětice)

Jana Janoušková (Znojmo)

Lukáš Sklenář (Znojmo)

Jitka Bulínová (Únanov)

Lukáš Taufer (Prosiměřice)

Eva Bulínová (Suchohrdly)

Martin Novotný (Suchohrdly)

Iveta Plotzerová (Únanov)

Oldřich Gala (Znojmo)

Yvona Hadamofská (Znojmo)

Karel Hlaváček (Znojmo)

Veronika Rychlá (Krhovice)

Petr Habdrdle (Krhovice)

Františka a Pavel
Špankovi (Znojmo)

INZERCE
Koupím
jakékoliv auto do 30 000 Kč i bez 
STK. Tel.: 608 029 036.

&

&

&

&

Plavání ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/

sportoviste/lazne, tel.: 515 224 401. 

Vstupné: bazén 35 Kč/hod., permanent-

ka 300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod., 

permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium 

4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

V ŘÍJNU

Pondělí 18.00–20.00

Úterý 18.00–21.00

Středa 17.00–21.00

Čtvrtek 18.00–21.00

Pátek 17.00–20.00

Sobota 10.00–18.00

Neděle 10.00–15.00

POZOR! Časy plavání se mohou mě-

nit. Sledujte webové stránky lázní!

Plavání v Přímě� cích
Po celý rok mohou lidé využívat plavání 

v bazénu se slanou vodou a vířivkou při 

ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znojmo–Pří-

mětice. Info na www.zsprim.cz. 

Vstupné na 1 hodinu: děti do věku ma-

teřské školy ZDARMA, děti do věku zá-

kladní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, 

zvýhodněná vstupenka na 12 vstupů 

600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST

Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 

Neděle            9.00–12.00

&

&

DIAMANTOVÁ SVATBA

V  komorní atmosfé-

ře znojemského divadla 

v y s t o u p í  5 .  l i s t o p a d u 

charismatický hudebník 

Ondřej Brzobohatý. Hrát 

a zpívat bude především 

písničky ze svého nového 

autorského alba Identity, 

které zaznamenalo velký 

úspěch v  živém koncert-

ním provedení a  boduje 

v  žebříčcích tuzemských 

hitparád nejprodávaněj-

ších CD. 

Od dob skupiny Bůhví jste 

udělal výrazný krok vpřed. 

Plníte si tím posunem hu-

dební sny, nebo ještě stále 

před sebou největší muzi-

kantský máte?

Stále si plním sny. A ne-

dokážu si představit, že bych 

je přestal mít. Že bych pře-

stal snít. Ženou mě dopře-

du. A ano, mám jich ještě 

spoustu.

 

Velmi příjemným, nikoliv 

snem, ale skutečností, bylo určitě 

setkání s anglickým hudebníkem Ja-

miem Cullumem, kterému jste před-

skakoval na bratislavském koncertě. 

Jak spolupráce vznikla?

Pořadatel toho koncertu se do-

slechl o mém vcelku vydařeném kon-

certu v Bratislavě v klubu Babylon, 

který jsem měl v rámci jarního turné 

a  jelikož si jsou naše hudební styly 

s  Jamiem docela podobné, napadlo 

ho nás propojit. Byl to po mě zážitek. 

Mám Jamieho jako interpreta moc rád. 

A i když naše setkání před koncertem 

netrvalo nikterak dlouho, byl mi sym-

patický i po lidské rovině. Je to správný 

chlapík, co dělá dobře svou práci.

Usměvavou Terezu Holubovou 

znají ve Znojmě hlavně její přátelé, 

kteří patří mezi věrné posluchače je-

jich převážně lyricky laděných autor-

ských písní. Dnes studentka Filmové 

akademie v  Písku se ale stále více 

zarývá do kulturního proudu nadané 

mladé generace, která přitom neza-

pomíná na své kořeny.

K rodnému místu se hlásí i ve svém 

studentském fi lmu Voják v poli, který 

pod jejím režijním vedením natáčel 

štáb ve Znojmě a v blízkých Dyjákovi-

Tereza fi lmovala Vojáka v poli
cích. Děj se odehrává v období první 

světové války. „Film je postupové cvi-

čení do druhého ročníku na Filmové 

akademii Miroslava Ondříčka v Písku. 

Zadání znělo němá etuda do sedmi 

minut a téma jsme si mohli zvolit sami. 

Zaujala mě báseň Voják v poli od Fráni 

Šrámka a rozhodla jsem se ji volně 

zpracovat,“ popisuje Tereza vznik scé-

náře krátkého snímku. Filmový štáb 

tvořili především spolužáci. Hlavní 

role ztvárnili herci Marie Koukalová 

a Daniel Zicha. „Cítila jsem, že budou 

herecky velmi šikovní. A byli!“ chválí 

budoucí režisérka hlavní protagonisty.

Sympatické je, že rodilou Znoj-

mačku při vzniku jejího druhého fi lmu 

podpořili místní podnikatelé i  jed-

notlivci. Jako soukromá osoba mezi 

nimi vystupoval místostarosta Znojma 

Jan Grois. Některé rekvizity objevila 

Tereza ve znojemském antikvariátu. 

Kostýmy byly zapůjčeny z  Barran-

dova, ale také ze Znojemské Bese-

dy. Snímek Voják v poli je k vidění je 

na www.youtube.com. lp

Z vašeho projevu je vždy cítit, jaké 

vám skýtá hudba potěšení. Co vás 

dovede na hudební scéně nadchnout 

k obdivnému Wow!?

Toho je spousty a  vy nemáte 

v  tomto rozhovoru dostatek místa 

na to, abych to všechno vyjmenoval. 

Od klasiky, mého milovaného Dvořá-

ka nebo Chopina přes jazz a Herbieho 

Hancocka nebo Michela Camila až 

po pop a v něm třeba Prince, C LO 

Greena nebo Take six. I  Justin Tim-

berlake mě nedávno uchvátil svým 

pražským vystoupením. 

 

„Ondro, prosím, skládejte, jen skládej-

te!“…takto spontánně vás na youtube 

Dopsal hudbu k štědrovečerní 
pohádce. Teď jede do Znojma

� Ondřej Brzobohatý.  Foto. Archiv ZL

vyzvala jedna z  fanynek. 

Ve kterých projektech může 

ona i další posluchači slyšet 

vaši skladatelskou stopu?

To je milé. No, skládám, 

seč mi síly a inspirace stačí. 

Obojího mám tedy zatím 

dostatek. Teď v  létě jsem 

dodělal hudbu k pohádce 

Princezna a  písař, kterou 

jsem točil s  velkým sym-

fonickým orchestrem, což 

je vždycky zážitek. Poběží 

letos na Štědrý večer v te-

levizi a  Livie Kuchařová 

mi do ní krásně nazpívala 

úvodní píseň Přání. Potom 

jsem před týdnem dopsal 

všechny písně do muzikálu 

Cyrano, který chystáme pro 

naše divadlo v Praze a pre-

miéra by měla být ještě letos 

v prosinci. Podepsal jsem se 

ještě pod jednu píseň Karla 

Gotta na jeho nové album, 

což je pro mě velká čest. 

 

Vaše první sólové a  vý-

hradně autorské album, 

které přijedete zahrát v rámci pod-

zimního turné i do Znojma, dostalo 

název Identity. Co si má pod ním 

nezasvěcený posluchač představit?

Cokoliv bude chtít. Je to rozma-

nitá deska, stejně tak jak může být 

rozmanitá identita kohokoliv z nás. 

Název Identity dostala deska jistě pře-

devším proto, že mi to slovo nejlépe 

znělo v uších, takže žádnou zásadní 

fi lozofi i v tom nehledejte. Na druhou 

stranu, když se v  tom člověk začne 

trochu šťourat, může to mít mnoho 

dalších zajímavých rovin. A ty ať zkusí 

posluchači odhalit na mém koncertu, 

na který je samosebou srdečně zvu. 

 Ľuba Peterková

&

&

&
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Nejbližší uktání Orlů v EBEL

neděle 26. 10. Znojmo – Lublaň 17:30

pátek 31. 10. Znojmo – Villach 18:30

neděle 2. 11. Znojmo – Dornbirn 17:30

Parádní hokejové představení 

viděli v polovině října znojemští ho-

kejoví fanoušci na zimním stadionu. 

Orli Znojmo se zde postarali o nej-

vyšší vítězství současného ročníku 

mezinárodní Erste Bank Eishockey 

Ligy (EBEL) a porazili rakouský Dorn-

birn 10:2! Deset branek navíc na do-

mácím ledě vstřelili naposledy před 

téměř patnácti lety.

ZNOJEMSKÝ ÚTOK

ROZEBRAL SOUPEŘE

Nedá se přitom říct, že by se re-

kordní vítězství rodilo hladce. Dorn-

birn, soupeř ze samého západu Ra-

kouska, přicestoval na jih Moravy den 

po utkání v maďarském Fehérváru. 

Tamní Čerty dlouho trápil, nakonec 

podlehl 3:4 brankou v samotném zá-

věru. Podobně o dva dny později sahal 

po úspěchu i na ledě favorizované Víd-

ně. Ve Znojmě ale neodolal drtivému 

náporu Orlů ve druhé třetině.

Ještě v  té první přitom dlouho 

vedl, v 19. minutě ale vyrovnal kano-

nýr Pavel Rosa a odšpuntoval branko-

stroj domácích, který se naplno rozjel 

po přestávce. Orli nasázeli do branky 

soupeře v průběhu druhé části hry 

málo vídaných sedm branek, další dvě 

10! Znojemš�  hokejisté vládnou ligovým sta� s� kám

přidali v závěrečné třetině a mohli si 

spolu s fanoušky užívat exhibiční zá-

věr zápasu za skandovaného potlesku 

slušně zaplněných tribun. 

Prosadily se všechny znojemské 

útočné formace, vyrovnanost sestavy 

potvrzuje i fakt, že ni-

kdo z hráčů nezazna-

menal hattrick. Nejblí-

že mu byl Pavel Rosa, 

ale rozhodčí nakonec 

připsali sedmou bran-

ku Znojma Branislavu 

Rehušovi. „Puk mě asi 

trefi l do nohy a od ní se 

odrazil do branky, vů-

bec jsem to ale nevěděl. 

Říkal jsem klukům, že 

je mi jedno, komu gól 

připíší. Rozhodčí se 

nakonec rozhodli tak-

to,“ popisoval gólovou 

trefu Rehuš.

Jubilejní desátý 

gól pak vstřelil sym-

bolicky benjamínek 

týmu, teprve osmnác-

tiletý Jindřich Abdul. 

Byl to jeho první gól 

mezi dospělými, a tak 

jej v kabině hned če-

kalo vypsané zápisné. 

„Mám tam toho teď víc: 

první gól, hned desátý 

gól, navíc nějaké pozd-

ní příchody. Snad mi 

to kluci dovolí rozdělit 

aspoň do tří výplat,“ smál se mladý 

útočník.

BRANKÁŘSKÝ RÉBUS VYŘEŠEN, 

ZŮSTÁVAJÍ TOMEK A NECHVÁTAL

Branku znojemských hokejistů 

bude hájit dvojice Tomáš Tomek – 

Patrik Nechvátal. Rozhodl o tom re-

alizační tým ve spolupráci s vedením 

klubu. Další brankář Lukáš Cikánek 

tým opouští. „Lukášovi děkujeme 

za jeho služby a výkony, které odvedl 

ve znojemském dresu. Přejeme mu 

hodně štěstí v jeho budoucí kariéře,“ 

uvedl sportovní manažer Orlů Rosti-

slav Dočekal.

„Tomáše jsme zatím kvůli dlou-

hému zranění měli možnost zatím 

vyzkoušet jen v jednom ligovém zápa-

se a v části druhého. Proto jsme jeho 

zkoušku prodloužili o měsíc. Chceme 

mu poskytnout prostor a čas, aby měl 

možnost vrátit se do loňské formy. Po-

kud by to nevyšlo, máme poté prostor 

hledat jiné řešení,“ vysvětlil Dočekal.
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PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ

Adrenalinové trasy

Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,

(rezervace adrenalinové podzemí tel.: 

608 204 535) 

e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen

až duben Po–So 9.00–12.30, 

13.15–17.00, Ne 13.00–16.00 

(poslední prohlídka v 16.00).

ZNOJEMSKÝ HRAD

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

od května.

RADNIČNÍ VĚŽ

Obroková 12, Znojmo, 

tel.: 739 389 094,

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

od května. 

ROTUNDA

Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 282 211,

www.znojmuz.cz. Vstup do rotundy 

je podmíněn příznivými 

klimatickými podmínkami a je 

omezen max. 10 osobami v prohlídce, 

která je povolena pouze jednou 

za hodinu. Aktuální situaci možnosti 

vstupu do rotundy a rezervaci 

prohlídky získáte na tel. 515 222 311.

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: říjen až 

duben Po–Pá 9.00–11.30, 12.00–17.00 

Stálé expozice: Živá a neživá příroda 

Znojemska, Černé řemeslo, Sbírka 

orientálních zbraní.

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, 

12.00–17.00.

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 až říjen.

Zřícenina hradu CORNŠTEJN,

tel.: 515 282 211, 604 891 875,

www.znojmuz.cz. Otevřeno: 

od června.

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.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM

Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 

e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: říjen 

Po–Pá 8.00–18.00, So 9.00–17.00, 

Ne 10.00–17.00.  

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 

CENTRUM na Jižní přístupové 

cestě k hradu a rotundě

Hradní ul., tel.: 515 261 668, 

e-mail: hrad1@znojemskabeseda.cz, 

www.znojmocity.cz. Otevřeno: 

od května.

INFORMAČNÍ CENTRUM VOC 

ZNOJMO vinařské akce, otevřené 

sklepy

Vlkova věž – Kollárova ul. 

tel.: 737 815 402, 

e-mail: voc@vocznojmo.cz, 

www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 

od května. 

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. Otevřeno: 

od května.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ZNOJMO

Zámečnická 9, Znojmo, 

tel.: 515 224 346, 

e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 

www.knihovna.cz. Otevřeno: 

Odd. pro dospělé Út–Pá 8.30–18.30, 

Studovna, čítárna, internet 

Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–18.30. 

Knihovna rakouské literatury 

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, 

Hudební odd. 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. Otevřeno: 

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.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, Znojmo,

tel.: 515 224 324,

e-mail: moravcova@

znojemskabeseda.cz

Předprodej vstupenek v Turistickém 

informačním centru na Obrokové 

ulici; tel: 515 222 552, e-mail: 

vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

Zbývající vstupenky z abonentních 

představení jsou vždy v prodeji.

23. 10. MARYŠA

Představení DS Rotunda Znojmo pro 

Kluby důchodců. Vesnické drama 

nešťastně provdané dívky. Hrají: 

Šárka Drozdová, Marek Machal, 

Václav Beran, Draha Juračková 

a další. 16.00.

5. 11. MARYŠA

Představení DS Rotunda Znojmo 

pro střední školy. Vesnické drama 

nešťastně provdané dívky. 8.30 

a v 10.30.

5. 11. ONDŘEJ BRZOBOHATÝ - 

IDENTITY TOUR

Oblíbený muzikant a herec Ondřej 

Brzobohatý se vydává na IDENTITY 

TOUR se svojí kapelou. 20.00.

6. 11. LHÁŘI

Britská černá komedie o dvou 

přehnaně citlivých policistech, které 

od vytoužených vánočních svátků 

dělí jen poslední, ale zato velmi 

choulostivý úkol. Hrají: Václav Kopta, 

Vojtěch Záveský, Jana Šulcová a další. 

Agentura Famílie, Praha. 19.00.

7. 11. BALADA Z HADRŮ

Divadelní studio při ZUŠ Znojmo. 

Nově vzniklý soubor sdružuje 

bývalé i stávající žáky ZUŠ Znojmo 

s ochotníky z řad veřejnosti. Hrají: 

Petr Florián, Daniel Rubeš, Lucie 

Fučíková a další. 18.00.

12. 11. ZRNÍ

Držitelé titulu Objev roku 2013, 

kapela Zrní vystoupí v rámci turné 

k novému CD Následuj kojota. 20.00.

20. 11. ROBERT KŘESŤAN, 

DRUHÁ TRÁVA a POZDNÍ SBĚR

V první části dvojkoncertu se 

představí brněnská kapela Pozdní 

sběr. Druhá část bude patřit 

bluegrassové skupině Druhá tráva 

a Robertu Křesťanovi. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 

e-mail: info@illusion.cz, 

www.illusion.cz 

23. 10. ZÁZRAKY

Autobiografi cký poetický snímek 

osciluje na hranici mezi realitou 

a snem. Itálie. 20.30.

23.–29. 10. ŠKATULÁCI

V Sýrečkově není radno vycházet 

po setmění. USA. DABING. 3D 

24., 26.–28. 17.30, 2D 23. 17.30, 

24. 21.00, 25. 17.00, 26. 16.30, 

27. 20.30, 28. 16.30, 29. 17.00.

23.–29. 10. INTIMITY

Sedm vzájemně prolnutých příběhů. 

Hrají: ADAMOVSKÁ, ŠTĚPÁNEK, 

KLUS, VETCHÝ. ČR. 23. 20.00, 

24. 19.00, 25.–28. 18.30, 29. 19.00.

23.–29. 10. ŽELVY NINJA

Město New York ovládá strach 

a všehoschopný Trhač. USA. 

DABING. 3D 23. 18.30, 25. 20.30, 

27. 19.30, 29. 18.30. 2D 24. 20.00, 

26. a 28. 19.30.

VÝSTAVY

2. 9.–1. 11. NETOPÝŘI – PESTRÝ 

SVĚT UKRYTÝ VE TMĚ

Dům umění.

4. 9.–22. 11. VÝSTAVA 

VINOBRANÍ – OSLAVA VÍNA 

I HISTORIE

Dům umění – nejen fotografi e 

největšího svátku vína v České 

republice.

12. 9.–14. 11. KAMENOLOMY, 

PÍSKOVNY A HLINIŠTĚ – HOJÍCÍ 

SE RÁNY VE TVÁŘI ZNOJEMSKA

Minoritský klášter.

19. 9.–30. 11. 1914: STOLETÁ 

VZPOMÍNKA NA PRVNÍ ROK 

VELKÉ VÁLKY

Dům umění – první díl čtyřletého 

seriálu výstav k první světové 

válce, zvané též Velká válka 

ve světle dobového tisku, fotografi í 

i vzpomínek.

29. a 30. 10. ŽIVÉ HOUBY

Minoritský klášter – houby jedlé 

i jedovaté.

KONCERTY

25. 10. VLADIVOJNA LA CHIA

Dům Na Věčnosti – vystoupení 

unikátní umělkyně výjimečné svým 

hudebním zaměřením, rozptylem 

i kvalitou. 20.00.

26. 11. ROBERT KRUŽÍK 

(violoncello)

Znojemská Beseda – KONCERT 

KRUHU PŘÁTEL HUDBY při 

Znojemské Besedě a ZUŠ Znojmo. 

Vstupné 100 Kč (senioři a studenti 

60 Kč). Předprodej vstupenek 

v TIC (Obroková 10) nebo 

na www.vstupenkyznojmo.cz 19.00.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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



� FESTIVAL
Svatomartinský Festival otevřených sklepů 

Svatomartinský Festival otevřených sklepů se v  šestém ročníku vrací 

na Znojemsko. Od 15. a 16. listopadu známí i zatím neobjevení vinaři při-

vítají návštěvníky ve svých sklepech v největších vinařských obcích – Dob-

šicích, Novém Šaldorfu, Šatově a Chvalovicích.

Pro milovníky veltlínského zeleného, ryzlinků a sauvignonů se festivalem 

otevírá možnost ochutnat mladá vína ze sklizně roku 2014 i starších a také 

VOC vína našeho regionu. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o gurmán-

ský a kulturní program. 

V  ceně vstupenky je zahrnuta degustace všech vzorků, vstup do  všech 

sklepů, tištěný průvodce, degustační sklenička, stylová taška, možnost 

využití festivalové autobusové dopravy a vstup na vybrané akce dopro-

vodného programu. 

Kyvadlová doprava mezi obcemi bude zajištěna po celou dobu festiva-

lu zdarma! Vstupenky lze pořídit v e-shopu organizátora festivalu Nada-

ce Partnerství nebo v  síti Ticketstream, objednávky pro skupiny na  tel.: 

515 903 144. Více info na www.otevrenesklepy.cz.  Foto: vinari.dobsice.cz

� NAROZENINY 
Kocour slaví narozeniny

Děti, které rády malují, jsou od 23. a 24.října vítány na prvních naroze-

ninách kavárny U Mlsného kocoura. Pokud namalují Kocourovi pěkné 

přání a přinesou ho ukázat, jejich výtvory budou vystaveny v kavárně 

a jako odměnu navíc dostanou čokoládové cukrovinky a jejich dospělý 

doprovod může v tyto dny mlsat dobroty s 10% slevou. Na nejmenší ná-

vštěvníky kavárny v ulici Velká Mikulášská se těší také mladí baristé, kteří 

si k této příležitosti pořídili velmi povedené kostýmy. A nakonec možná 

přijde sám velký Kocour!

� WORKSHOPY MACEŠKY
Maceška slaví patnáctku s první pomocí

V  říjnu oslaví Rodinné centrum Maceška 15. výročí. Vedle mnoha aktivit 

pro své kmenové členy pořádá také pro veřejnost sérii workshopů první 

pomoci. Vše se děje za podpory VZP, a tak během workshopů budou vždy 

pracovnice VZP zájemcům měřit tlak a  tuk. Workshopy první pomoci se 

budou konat v Rodinném centru Maceška (na Pražské ulici za Billou) vždy 

od 16.00 hodin. Vstup je 80 korun.  lp, PI

WORKSHOPY první pomoci 

30. 10. Prevence a léčba přírodními prostředky – Nemoci zimního ob-

dobí. Přednáší MUDr. et MUDr. Ilona Ludvíková.

13. 11. První pomoc při náhlých úrazech – Praktické procvičování po-

skytnutí první pomoci při otřesu mozku, poranění hlavy, poranění páteře, 

zlomeninách, při úrazech elektrickým proudem. Přednáší Věra Burianová 

a Hana Pospíchalová.

27. 11. Jak reagovat při mimořádných situacích – Praktické procvičo-

vání poskytnutí první pomoci při havárii 

a živelné pohromě. Přednáší Věra Buria-

nová a Hana Pospíchalová.
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 NENECHTE SI UJÍTDALŠÍ AKCE

23. 10. MAKARÓNY

Znojemská Beseda – původní 

muzikál inspirovaný pohádkou 

Miloše Macourka uvádí 1. oddíl 

Junáka Znojmo. 17.00.

23. 10. JDEME DO PŘÍRODY

KLUB ZDRAVÍ – vycházka do lesů 

a strání v okolí Podmolí. 

Více informací: Jana Balíková 

– vedoucí Klubu zdraví ve Znojmě, 

tel.: 604 684 337. 

31. 10. HALLOWEENSKÁ STEZKA

Znojemské podzemí – tajuplné 

chodby plné strašidel se otevřou 

od 14.00 do 17.00 hod. Nevhodné 

pro děti do 5 let!

1. 11. PECHAKUCHA NIGHT

Kino Svět – v tomto roce poslední 

večer o umění a kultuře, tentokrát 

s tématem Architektura. 20.20. 

1. 11. TANCEM A HUDBOU 

K RADOSTI. RC Maceška – více 

info na tel. 777 664 565. 14.00–19.00.

Nezadržitelně se blíží konec říj-

na a s ním i strašidelný Halloween. 

Poslední říjnový den, jako každý rok, 

pořádá Znojemské podzemí stezku 

odvahy. 

Podzemní labyrint se odvážným 

návštěvníkům otevře 31. října od 14.00 

do 17.00 hodin. V chodbách na ně 

budou číhat fi lmové horrorové bytosti. 

Užijte si Halloween
se strašidly v podzemí

Tradiční strava na  Znojemsku 

a v dolnorakouském příhraničí je ná-

zev nové publikace Jihomoravského 

muzea ve Znojmě. 

Kniha má oslovit odbornou, ale 

především širokou veřejnost. Čtenář 

v ní vedle obšírných kapitol o každo-

denní a obřadní stravě nalezne i desítky 

regionálních receptů, které se možná 

zařadí zpět do jídelníčku místního oby-

vatelstva. Práce, která by téma tradiční 

Co měli ve spíži
a na stole starousedlíci

stravy znojemského regionu s přesa-

hem do dolnorakouského pohraničí 

komplexně zpracovala a pokusila se 

o srovnání, tady donedávna chyběla. 

Podepsáni jsou pod ní vedoucí projek-

tového týmu kurátor jihomoravského 

muzea Jiří Mačuda a Helene Schrolm-

berger z Muzea Retz. 

Kniha, spolufinancovaná Evrop-

skou unií, je horkou novinkou a pořídit 

si ji lze například přímo v muzeu.  lp

Hned několik koncertů je při-

praveno pro hudbymilovné poslu-

chače na jevišti Městského divadla 

ve Znojmě. 

Ondřej Brzobohatý zahraje 5. 11. 

(více o jeho koncertu na str. 12), 12. 11. 

přijede v  rámci turné k nové desce 

Zrní – kapela s jedinečným, osobitým 

zvukem. 

Z  amerického turné rovnou 

do Znojma míří 20. 11. Robert Křes-

ťan (na snímku) a kapela Druhá tráva. 

Hrají především bluegrass, a tak není 

divu, že mají ve Státech úspěch, který 

by rádi zopakovali i ve Znojmě. Vstu-

penky můžete zakoupit v předprodeji 

TIC na Obrokové ulici. lp

Muzicírování v divadle obstará 
Zrní, Křesťan i Brzobohatý

Všem rodičům doporučujeme, 

aby nestresovali své malé ratolesti 

a do podzemí s sebou vzali děti starší  

od 5 let a výše! Po absolvování straši-

delné cesty čeká na malé odvážlivce 

i  dospělé malý dárek. Symbolické 

vstupné je pro každého 30 korun. 

A protože k Halloweenu patří kostýmy, 

nebojte se v nich přijít! lp
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Na sportovním hřišti při Základní 

škole Mládeže ve Znojmě se sešli vy-

znavači fotbalu. Turnaje, připravené-

ho především pro romské hráče, ale 

nejen je, se zúčastnilo šest mužstev. 

Čtyři byla tvořena z romských hráčů, 

jedno mužstvo byl tým sestavený ze 

strážníků Městské policie Znojmo 

a jedno bylo složené ze zaměstnanců 

Městského úřadu Znojmo.

A i když v po-

hodové sportovní 

atmosféře podávali 

všichni hráči skvě-

lé výkony, vítězem 

mohl být jen jeden. 

Stal se jim romský 

tým A.S.ROMA. 

Na  druhém místě 

skončili strážníci 

a  třetí patřilo opět 

romským hráčům, 

týmu NIKO. Za nej-

lepšího střelce tur-

naje byl vyhlášen 

Petr Bihári a  Ro-

Fotbalový turnaj, který 
setřel barevné rozdíly

man Till, kteří shodně střelili po pěti 

brankách. 

Přátelský fotbalový turnaj inici-

ovali pracovníci odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví Městského úřadu 

Znojmo společně s romským terénním 

pracovníkem, a  to v  rámci progra-

mu o poskytnutí neinvestiční dotace 

na program Podpora terénní práce ze 

státního rozpočtu na rok 2014.  lp

� Fotbalový turnaj měl u  hráčů úspěch. Při závěrečném hod-
nocení se shodli na tom, že se rádi podobných sportovních klání 
opět účastní.  Foto: Archiv ZL 

� Úspěšný jezdec Karel Caesar se opět vrací na mistrov-
ství do Německa, kde ho jen pár bodů dělí od bronzové 
příčky.  Foto: Archiv AJ

Příznivci Cross Coun-

try a  znojemského jezd-

ce Karla Caesara se sešli 

v Ostravě, kde se 27.–28. 

září konal poslední závod 

seriálu tohoto roku.

Karel Caesar jel sobotní 

závod v náročném blátivém 

terénu, navíc s bolestivým 

zraněním, které utrpěl bě-

hem Mistrovství Německa 

v Scheffl  enzi. Díky ošetření, 

které mu poskytl kamarád 

Josef Kulhavý, se Karlovi 

v rozhodujícím nedělním 

závodě jelo o sto procent 

lépe. Konečné získání titulu 

juniorského mistra pozitiv-

ně ovlivnila i skutečnost, že 

ho přijeli podpořit fanoušci 

ze Znojemska. 

Chcete-li závodníka 

s číslem 264 poznat a podpořit, ne-

nechte si 20.  listopadu ujít Den ote-

vřených dveří na SOU a SOŠ SČMSD 

na ulici Přímětické ve Znojmě, kde 

Mistr crossu z Přímky 
útočí na mistrovský bronz

Karel studuje. V prostorách školního 

baru na vás bude čekat autogramiáda 

a osobní setkání se skromným a sym-

patickým jezdcem.  lp, AJ

První listopadová dekáda bude 

ve Znojmě lahůdkou pro fotbalové 

fajnšmekry. Fotbalisté 1. SC Znojmo 

se po vystoupeních ve Frýdku-Míst-

ku ve FNL a pohárovém utkání v Li-

berci představí třikrát na vlastním 

stadionu. 

V neděli 2. listopadu od 14 hod. 

přivítají Karvinou, která patří do širo-

kého pole mužstev, která usilují o nej-

vyšší příčky. Momentálně na sedmém 

místě ztrácí na fotbalisty Znojma je-

diný bod. O  týden později v neděli 

9. listopadu ve stejný čas opět doma 

Znojmo změří síly s Opavou. Ta zazna-

menala několik výborných výsledků 

na začátku soutěže, ale potom začala 

ztrácet dech a  tabulkou se propadá 

dolů. I  tak se ale jedná o atraktivní 

souboj s mužstvem, které má za se-

bou prvoligovou historii a početnou 

obec fanoušků. Zpestřením tohoto 

fotbalového týdne pak bude odveta 

pohárového zápasu s Libercem, která 

je na programu ve středu 5. listopadu 

rovněž od 14 hod.

Fotbalisté nemohli divákům při-

pravit na tuto domácí supersérii lepší 

pozvánku než v podobě tří vítězství 

v řadě se silnými soupeři. Jména Brno, 

Fotbalisty čeká série domácích zápasů

Žižkov i Sokolov jsou dostatečně vý-

mluvná a skóre 5:0, postup v pohá-

ru a  šest druholigových bodů ještě 

výmluvnější. Navíc fotbalisté v nich 

přidali řadu pohledných akcí a nád-

herných gólů. Ať už to byl ten chytrý 

Oklešťkův proti Brnu, kdy technickou 

střelu krásně obstřelil brankáře Zbro-

� Hbitý Kovačič si v souboji se Sokolovem vykoledoval vůbec první penaltu pro Znojmo 
v tomto ročníku. 

jovky, Helískova nádherná rána do ši-

benice proti Žižkovu, úchvatné sólo 

Ledeckého ve stejném zápase zakonče-

né Žondrovým volejem přesně do hor-

ního růžku či nádherná ulička, kterou 

vykouzlil stejný hráč pro Pázlera v sou-

boji se Sokolovem. Korunované to bylo 

driblingem Kovačiće, který zastavil až 

faul sokolovské obrany a následná jistě 

proměněná penalta Yonova. Ten se 

po návratu do sestavy dostal do bývalé 

formy a je píliřem znojemské defenzí-

vy, která po počátečních problémech 

nyní už tři zápasy neinkasovala. 

„Je to vždycky tak. My jsme to 

mužstvo měli do značné míry nové 

a potřebovalo si to sednout. Jsem rád, 

že jsme ty poslední zápasy tak zvládli,“ 

hodnotil trenér Znojma Oldřich Ma-

chala úspěšnou sérii.

A na fotbal už díky zrekonstruo-

vanému stadionu mohou začít chodit 

i diváci. V posledním zápase se Soko-

lovem jich přišlo více než tisíc. „Jsme 

za to samozřejmě rádi. věřím, že když 

budou výsledky, diváci si cestu na sta-

dion najdou,“ dodal Machala.

Na začátku listopadu k tomu bu-

dou mít znojemští příznivci hned tři 

výtečné příležitosti.  eks


