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Rok se s rokem sešel a my už
za pár dní budeme oslavovat pří-
chod nového roku. Za uplynulými
dvanácti měsíci tím definitivně
zavřeme dveře, budeme vzpomí-
nat a diskutovat, co jsme letos
prožili, co se povedlo a co naopak
ne. Proto dovolte i mně krátké
ohlédnutí za rokem 2015. 

Letošek přinesl Znojmu mno-
ho pozitivního – park zdobí krásná
historická zrestaurovaná kašna,
pokračovalo se v revitalizaci měst-
ské památkové rezervace, do Znoj-
ma se vrátila výroba piva a stavba
další části našeho obchvatu je zase
o něco blíže. Znojemské vinobraní
trhalo rekordy návštěvnosti
a o našem krásném městě jako
o atraktivní turistické destinaci
bylo slyšet po celé republice. Znoj-
mo se opět posunulo dál v mnoha
oblastech společenského, ekono-
mického i kulturního života.

V příštím roce nás čeká další
významné období. V roce 2016 si
připomeneme 790 let od povýšení
Znojma na královské město a v duchu

oslav naší bohaté historie se ponese
i následujících dvanáct měsíců. Oslavy

tohoto významného výročí odstar-
tujeme právě na silvestra na Hor-
ním náměstí, na který bych vás rád
srdečně pozval. 

S novým rokem se také sluší
vytýčit si nové cíle. K těm zásad-
ním patří neustálý tlak na státní
orgány, aby byl postupně dostavěn
celý náš obchvat. Do areálu pivo-
varu se budeme snažit nalákat další
investory, budeme pokračovat
v jednom z našich klíčových pro-
jektů – v revitalizaci parku, stejně
jako budeme pokračovat v podpo-
ře kultury, sportu, sociální oblasti
i rodinné politiky. A to vše s jedi-
ným cílem: aby se dětem, mladým
lidem, střední generaci i seniorům
v královském městě Znojmě žilo
dobře a spokojeně.

Drazí spoluobčané, přeji vám,
abyste do nového roku vkročili
pravou nohou a aby vás na každém
dalším kroku doprovázelo zdraví
a štěstí. Ať je pro vás rok 2016
rokem radost ným a úspěšným.

Vlastimil Gabrhel,
starosta města Znojma 

Končí rok mnoha pozitiv, v novém
oslavíme 790. výročí města

Čestným občanem 
je Josef Vlasák

Znojmo po sedmi letech udělilo
čestné občanství a to Josefu Vlasákovi
za jeho celoživotní sběratelskou čin-
nost na poli historické fotodokumen-
tace města Znojma.

„Díky vaší vytrvalosti a dlouhole-
tému zájmu o historickou fotodoku-
mentaci o městě Znojmě tak byla
vytvořena a bude i pro příští generace
zachována jedinečná a trvalá vzpomín-
ka na dobu, kterou sice neodvratně
odvál čas, ale která přesto – díky vašemu
zájmu a důsledné práci – zůstává trva-
lou součástí naší doby,“ pronesl k Josefu
Vlasákovi místostarosta Znojma Jan
Blaha.

Josef Vlasák je 23. čestným obča-
nem města Znojma. Naposledy město
udělilo čestné občanství v roce 2008
Vladimíru Podborskému za mimořád-
ný celoživotní přínos v oboru archeo-
logie a jeho působení a popularizaci
výsledků oboru na Znojemsku.

Čestné občanství je nejvyšší pocta,
kterou město Znojmo uděluje občanům
a významným osobnostem. tp

Ochutnejte štědrovku
Popáté se bude na rohu ulic Velká

Mikulášská a Zelenářská podávat ště-
drovka. Setkat se s přáteli, popřát si hez-
ké Vánoce a především ochutnat
tradiční vánoční polévku, svařené víno,
čaj a další dobroty můžete na Štědrý den
24. prosince od 8.00 do 12.00 hodin.
Akce je zdarma, ale přispět může každý
podle svého uvážení. Radost tak uděláte
dětem z Dětského domova ve Znojmě.
Dobrovolný výtěžek totiž bude předán
právě jim. lp

Zveme vás do tance
Ples města Znojma znovu rád uvítá

tancechtivé návštěvníky, a to 23. ledna
v prostorách bývalého hotelu Dukla.
Vstupenky bude možné zakoupit 
v nejbližších dnech v TIC na Obrokové
ulici. lp

Znojemská radnice zpřístupňuje
občanům podrobný a přehledný roz-
klikávací rozpočet, přehled smluv
i mapu investic. Naplňuje tak otevře-
nost a transparentnost – hlavní prin -
cipy projektu Otevřená radnice, se
kterými pracuje od roku 2012.

„To, že jsme otevřená radnice, není
jen fráze. Dnešním dnem jsme spustili
zcela nový systém, který přehledně

a srozumitelně prezentuje hospodaření
obce na internetu,“ říká starosta Znoj-
ma Vlastimil Gabrhel. 

Zpravidla je rozpočet obce dostup-
ný jako tabulka či dokument, ve kterém
se ale většinou dobře vyznají jen ti, kte-
ří o skladbě a tvorbě rozpočtu něco
vědí. Navíc takový dokument nereflek-
tuje změny v rozpočtu, které v aktuál-
ním roce schvalují zastupitelé

prostřednictvím tzv. rozpočtových
opatření. „V rozklikávacím rozpočtu
lze velice jednoduše zjistit různé pří-
jmy a výdaje, jde v něm snadno a intui-
tivně hledat a navíc odráží i aktuální
změny v rozpočtu, skutečné čerpání
schválených výdajů či jak se vyvíjejí
příjmy do pokladny města,“ dodává
starosta. 

Pokračování na str. 3. 

Znojmo má nový rozklikávací rozpočet
i registr smluv a mapu investic

ZNOJEMSKÉ LISTY PŘEJÍ VŠEM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ VÁNOCE 
PLNÉ RADOSTI A SPOKOJENOSTI 

A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 2016

Foto: P. Vokurek
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PROVOZ POKLADEN OSSZ
BUDE V PROSINCI OMEZEN
Pokladny České správy sociálního
zabezpečení (ČSSZ) pro výběr
pojist ného na sociální zabezpečení
v hotovosti budou otevřeny napo-
sledy v pondělí 21. prosince. Uza-
vřeny budou 23., 28. a 30. prosince.
V tyto dny lze k platbě pojistného
využít bankovní převod nebo
poštovní poukázku. Pojistné za lis-
topad musí být připsáno na účtu
OSSZ nejpozději 21. prosince. Od
pondělí 4. ledna 2016 budou
pokladny OSSZ otevřeny v běžném
režimu.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Školám a studentům se blíží vánoč-
ní prázdniny. Trvat budou od středy
23. prosince 2015 do neděle 3. led-
na 2016. Vyučování začne v pondě-
lí 4. ledna 2016. V  lednu si užijí
i pololetní prázdniny, a to v pátek
29. ledna 2016.

KRAJ PODPOŘÍ MĚSTSKÉ LESY
ZNOJMO
Dvě dotace v hodnotě přes milion
korun od Jihomoravského kraje
poputují na konto Městských lesů
Znojmo. Určené jsou na hospoda-
ření v lesích v kraji. Dotace půjdou
na výchovné zásahy porostů do
čtyřiceti let, které se provádějí
z důvodů zvýšení odolnosti po -
rostů. Odstraní se tak nevhodné
porosty a zasázejí se nové stromy.
Další část dotace půjde na zales-
nění, které je nutné provést do
dvou let. Zalesňuje se melioračními
a zpevňujícími dřevinami jako jsou
javor, dub, jasan nebo jedle.

KLUZIŠTĚ JSOU OTEVŘENÁ
Městské kluziště na Sokolské ulici
čeká na návštěvníky. Otevřeno je
denně (9.00–20.00). Vstup stojí
desetikorunu. Kluziště mělo být
otevřeno již 1. prosince. Důvodem
zpoždění byla porucha čerpadla.
Bruslit může veřejnost také na zim-
ním stadionu ve Znojmě, a to vždy
v pondělí a ve čtvrtek od 16.00 do
17.00 hodin (informace najdou
zájemci na www.hcorli.cz). O Váno-
cích tu budou mít ještě víc mož-
nost, jak si zabruslit. Vánoční
bruslení pro veřejnost na zimním
stadionu bude podle následujícího
harmonogramu:
21. 12. 16.00–17.00
23. 12. 13.00–14.00
26. 12. 12.45–13.45
27. 12. 13.00–14.00
29. 12. 12.00–13.00
30. 12. 16.00–17.30

1.  1. 17.00–18.00

AKTUÁLNĚ

Znojmo má novinku – asistenty
prevence kriminality. 

Město je dlouhodobě bezpečným
místem pro život. Přispěla k tomu kon-
cepce s názvem Bezpečné Znojmo, kte-
rou radnice uvedla do praxe na podzim
roku 2013. Spomocí nových technologií
se zvýšila akceschopnost městské policie
a daří se vyřešit i více přestupků.  Letos
v rámci koncepce vznikl nový prvek
v podobě asistentů prevence kriminali-
ty.

„Asistenti vyvíjejí ryze preventivní
aktivitu v oblasti bezpečnosti. Jsou pla-
ceni státem v  rámci aktivní politiky
zaměst nanosti prostřednictvím Úřadu
práce ve Znojmě,“ vysvětluje Ivan Budín,
ředitel Městské policie Znojmo, pro kte-
rou asistenti pracují.

Zatím se s nimi občané mohou setkat
v objektech městského úřadu a na zno-
jemském Úřadu práce. Jejich úkolem je
mírnit emoce některých nespokojených
a naštvaných občanů. V budoucnu by se
měli pohybovat iv lokalitách, kde dochází
k  častějšímu porušování veřejného
pořádku aupozorňovat občany na jejich
protiprávní jednání. V okolí základních
škol budou dohlížet na to, aby byla zajiš-
těna bezpečnost dětí apředešli některým
sociálně-patologickým jevům.

Asistenti prevence kriminality jsou
tak dalším z řady opatření Bezpečného
Znojma. Od roku 2013 došlo k posílení
městských strážníků, zmodernizovalo se
jejich technické vybavení a rovněž se
zmodernizoval městský kamerový sys-
tém. Navýšil se počet kamer a všechny
běží v režimu FULL HD. Byla přijata
vyhláška k omezení hazardu ve Znojmě

a rovněž se přistoupilo k častějším kon-
trolám podávání alkoholu a jiných návy-
kových látek umladistvých. Jedním z cílů
bylo také ochránit zahrádky a chatky
v zahrádkářských oblastech ve Znojmě,
na kterém spolupracovala Městská poli-
cie Znojmo s Policií ČR. Další aktivitou
byly například kurzy sebe obrany pro ženy
z vybraných institucí a škol. tp

Asistenti mírní také emoce na úřadech 

Každý, kdo má trvalý pobyt, sídlo
firmy nebo provozovnu v městské
památkové rezervaci a je vlastníkem
osobního vozidla, si může zažádat
o parkovací kartu.

Výdej parkovacích karet pro par-
kování osobních motorových vozidel
na parkovištích městské památkové
rezervace již běží. Žádost se podává
na Městském úřadě ve Znojmě (ulice

Obroková 10), odbor investic a tech-
nických služeb, u paní Holíkové
a Kloudové (2. NP). 

S  sebou je nutné mít občanský
průkaz, živnostenský list, malý tech-
nický průkaz od vlastního motorové-
ho vozidla a doklad o zaplacení
příslušného poplatku.

Z důvodů čerpání dovolené nebu-
dou parkovací karty 28.–30. prosince

vydávány. Je proto nutné pohlídat si
čas a zažádat si o kartu co nejdříve.
Poslední den v roce ve čtvrtek 31. pro-
since lze parkovací kartu vydat, ale je
nutné mít zaplacený poplatek dopře-
du, jelikož pokladny jsou v ten den už
uzavřeny. 

Více informací o parkovacích kar-
tách najdete na stránkách města Znoj-
ma: www.znojmocity.cz. zp

Požádejte o parkovací kartu v centru

■ Asistenty lidé poznají podle pracovních oděvů s nápisem Asistent prevence kriminality.
Foto: Archiv ZL 

Na vyřízení
občanky a pasu je
omezený čas

Od 24. prosince do 31. prosince
bude odstávka systému pro nabírání
žádostí o vydání občanských průkazů
acestovních dokladů ajejich předává-
ní. Důvodem přerušení jsou technické
úpravy, které vyžadují odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu a předávat
vyrobené doklady bude možné na obec-
ních úřadech obcí s rozšířenou působ-
ností nejpozději do 23. 12. 2015 včetně.
V době odstávky bude možné požádat
o vydání občanského průkazu bez stro-
jově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden měsíc, za jehož vydání nebude
vybírán správní poplatek. lp

Nová kamera
Další kamera bude dohlížet na

bezpečnost města, tentokrát na Horní
České. Začlení se do modernizovaného
městského kamerového systému, jehož
cílem je co nejširší kamerové pokrytí
města Znojma k bezpečnosti občanů
a ochraně jejich majetku.

„O nutnosti vystavit toto místo
Městské policii Znojmo na oči svědčí
i častý nápad přestupkové činnosti v této
lokalitě,“ uvedl ředitel Městské policie
Znojmo Ivan Budín.

Kamerových bodů s otočnými Full
HD kamerami vlastní město Znojmo
v tuto dobu právě 17, Horní Česká bude
18. kamerovým bodem. Poslední kame-
rový bod (KB) se realizoval přesně před
rokem, tedy konec listopadu 2014 a jed-
nalo se o KB na fotbalovém stadionu
v Městském parku. tp

Oprava zábradlí
v Gránicích

V příštím roce čekají Gránické údo-
lí další úpravy. 

Městské lesy Znojmo tam začnou
s výměnou stávajícího zábradlí, nové
budou i lavičky. Podle ředitele Měst-
ských lesů Zdeňka Trojana bude
původní zábradlí nahrazeno zábradlím
z ocelových sloupků, zachová se akorát
litinové zábradlí, jinak se vymění
všechna. Na jaře přibudou nové lavič-
ky, úprava cest a proveden bude bez-
pečnostní řez stromů podél cestiček.
Rekonstrukce bude stát přes dva milio-
ny korun a bude probíhat celý násle-
dující rok 2016. Provádět ji bude firma
Begastav s. r. o., která formou e-aukce
podala nejvýhodnější nabídku.

tp
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ZNOJMO MÁ NOVOU
KRONIKÁŘKU
Kroniku k roku 2016 bude psát nová
kronikářka. Stala se jí Jaroslava Oves-
leová, bývalá tajemnice úřadu. Se
současnou kronikářkou Evou Kan-
torovou město po dohodě ukončilo
spolupráci. Povinnost obcí psát kro-
niku je daná zákonem již od roku
1924. Vybrané kroniky měli možnost
zhlédnout návštěvníci Dne otevře-
ných dveří radnice 17. listopadu
v rámci prohlídky reprezentativních
prostor.

KALENDÁŘE ZNOJMA JSOU JIŽ
V PRODEJI
V Turistickém informačním centru
na Obrokové ulici jsou v  prodeji
kalendáře města Znojma na rok
2016. Nástěnný kalendář předsta-
vuje Znojemské historické vinobra-
ní, které v roce 2016 oslaví 50 let od
doby, kdy se konalo vůbec poprvé.
Stolní kalendář má svou symboliku.
V roce 2016 si připomeneme 790 let
od povýšení Znojma na královské
město a v duchu historie je i kalen-
dář. Najdete v něm reprodukce his-
torických pohlednic města Znojma
převážně z let 1898–1920, jejichž
originály zapůjčila sběratelka Milo-
slava Klimtová. Stolní kalendář stojí
49 korun, nástěnný 79 korun.

ČTENÍ POMOHLO V DOMOVĚ
PRO SENIORY
Symbolické předání šeku v hodnotě
sto tisíc korun proběhlo v Domově
pro seniory v Centru sociálních slu-
žeb Znojmo U Lesíka (CCS), které se
zapojilo do projektu Čtení pomáhá.
Šek předal řediteli Centra Rolandu
Filovi doktor Daniel Hudeček, který
je členem Alzheimer nadačního fon-
du a který navrhl znojemské zařízení
do projektu. Předání se zúčastnili
i zástupci města Znojma v  čele
s místostarostou Janem Groisem.
O kulturní vsuvku se postaral pěvec-
ký sbor ze ZŠ Václavské náměstí.
 Získané peníze budou použity na
nákup polohovacích pečovatel-
ských křesel pro imobilní klienty.

HALA BYLA PLNÁ MALÝCH
SPORTOVCŮ
Ve sportovní hale F. J. Curie se setkali
mladí sportovci na náboru začínajících
sportovců, které pořádalo Okresní
sdružení České unie sportu ve Znoj-
mě. Děti si mohly vyzkoušet hned
několik sportů najednou. Prezentoval
se fotbal, hokej, korfbal, košíková, atle-
tika, plavání, americký fotbal, volejbal
a gymnastika. Cílem je vést dlouho-
době děti ke sportu, jak podotkl
místostarosta Znojma Jan Grois.

STALO SE

Znojmo má nový rozklikávací rozpočet…
Pokračování ze str. 1. 

Vedle rozklikávacího rozpočtu
vytvořilo Znojmo i nový přehled uza-
vřených smluv. „Tyto smlouvy jsme zve-
řejňovali i dříve, ale dostupné byly
z několika míst. Teď jsou všechny na jed-
né adrese,“ doplňuje starosta. Zajímavá
je i mapa plánovaných investic na aktu-
ální rok. Na opravdové mapě města jsou
zakreslené investice včetně rozpočtu –
a to jak předpokládaného, tak skutečně
čerpaného.

Přehledné má být ihospodaření pří-

spěvkových organizací, na kterém město
rovněž pracuje. Vzhledem k tomu, že
jednotlivé organizace používají různý
software, budou tato data doplňována
postupně. Zatím jsou k dispozici data
od Centra sociálních služeb Znojmo
aMěstské knihovny Znojmo. V realizaci
je také portál občana, díky kterému si
bude moci každý například zkontrolovat,
zda nemá vůči městskému úřadu nějaké
závazky. Jakmile bude tento portál plně
funkční, budeme o něm informovat.

Princip otevřené radnice a rozkli-
kávacího rozpočtu má umožnit obča-

nům lépe porozumět hospodaření obce.
Jak se v něm zorientovat, radí také pří-
ručka Průvodce komunálními rozpočty
(ke stažení je zdarma na www.transpa-
rency.cz).

Informace a odkazy k rozklikávací-
mu rozpočtu a dalším nástrojům jsou
umístěné na
www.znojmoci-
ty.czv sekci Město
a samospráva –
Otevřená radnice
– Hospodaření
pod lupou. zp

Další část Dolního parku se promění
v barevnou oázu

Největší investicí Znojma v příštím
roce bude plánovaná revitalizace dal-
ší části Dolního parku, která by s ohle-
dem na počasí měla započít už
začátkem roku 2016. 

Jde o jednu z priorit radnice: zno-
jemský park totiž považuje za jeden
z klenotů města. „Projekt revitalizace
parku byl dlouhodobě a pečlivě připra-
vován a je s ohledem na vysokou senzi-
tivitu k životnímu prostředí rozložen
do několika etap. V příštím roce bude
pokračovat další částí Dolního parku.
Věřím, že výsledek bude stejně krásný
jako v případě již dvou zrevitalizova-
ných částí našeho parku,“ říká starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Revitalizace se bude týkat části par-
ku od hlavní aleje směrem k hradbám,
součástí je i spodní část směrem k Měst-

skému divadlu a vodojemu. Neperspek-
tivní, nemocné a staré stromy budou
nahrazeny novou výsadbou. Dominan-
tou parku zůstane stejně jako v minulosti
alej, tento záměr však nelze naplnit jinak
než obměnou většiny alejových stromů.
Celkově bude alej čítat na 62 stromů,
javorů, což je téměř dvojnásobný počet
stromů oproti současnému stavu. Alej
se navíc prodlouží o 40 metrů směrem
k divadlu. Celkově by mělo být v parku
asanováno 41 stromů, které nahradí
88 nových. Park doplní přes 180 keřů,
2 355 květin, cibulovin a trav a 2 180
půdo pokryvných rostlin. Kolemjdoucí
se tak mohou těšit na pestrou abarevnou
škálu vysazovaných rostlin – třeba na
tulipány, narcisy a barvínek. Samozřej-
mostí je zavlažovaný pobytový trávník.

Součástí revitalizace je mimo jiné

oprava povrchů a cest, rekonstrukce,
přesun cyklostezky i nové veřejné osvět-
lení. Nové budou také lavičky a koše.
Uhasit svou žízeň nebo se osvěžit budou
moci návštěvníci parku u nového pítka,
jehož vybudování je rovněž součástí
revitalizace parku. Svým charakterem
navazuje tato část parku na již zrevita-
lizovaný Střední park a na část Dolního
parku, který se u většiny veřejnosti
i odborníků setkal s pozitivním ohla-
sem. I tentokrát je počítání s adopcí
nově vysazovaných stromů, neboť
adopce se pokaždé setkala s velkým
zájmem veřejnosti. 

Zastupitelé rozpočet na rok 2016,
jehož součástí je i revitalizace parku,
schvalovali až po uzávěrce LISTŮ, více
informací proto přineseme v dalším
vydání 21. ledna. zp

■ Vizualizace Dolního parku.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
21. ledna. Uzávěrka je 11. ledna.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběh-
ne 6. ledna ve 12.00 hodin.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOST
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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Infor-
mace o aktuálním místě zubní poho-
tovosti na tel. 515 215 222. So ne,
svátky 8.00–13.00 hod.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert (Vídeňská třída, tel.
515 227 835): po–pá 8.00–18.30, so
9.00–18.30, ne 9.00–16.30
Albert (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
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.
515  244 644): po–so 7.15–19.15, 
ne a svátky 8.00–20.00

LÉKÁRNY V DOBĚ SVÁTKŮ
24. 12. U Zlaté Koruny (Obroko-
va 23, tel.: 515 224 041) 14.00–18.00
25. 12. Na Holandské (Holand-
ská 10, tel.: 515 227 711) 9.00–18.00
31. 12. U sv. Ducha (nám. Svobo-
dy 2, tel.: 515 224 175) 15.00–18.00
1. 1. 2016 Na Holandské (Holand-
ská 10, tel.: 515 227 711) 9.00–18.00

VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Do konce letošního roku si musejí
všichni držitelé průkazu pro osoby
se zdravotním postižením – průkaz
TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením, o výměnu.
Stávající průkazy, bez ohledu na
platnost na nich vyznačenou, platí
pouze do 31. prosince 2015. V pří-
padě podrobnější konzultace se
můžete obrátit na bezplatnou
poradnu Národní rady osob se zdra-
votním postižením v Brně, která je
určena lidem se zdravotním posti-
žením, seniorům a pečujícím oso-
bám. Kontakt: osobně nebo tel.:
542 214  110/111, 736 751  214,
 SKYPE: poradnabrno, e-mail: 
poradnabrno@nrzp.cz, web:
www.nrzp.cz.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Martin Lichevník je řezbář na plný
úvazek. Byť tomu tak nebylo vždycky.
„Vyřezávat jsem začal zhruba před
sedmi roky. První výtvor byl medvěd,
pak následoval vodník a postupem
času jsem začal vytvářet i lidské pos-
tavy,“ říká muž, který se rozhodl daro-
vat městu Znojmu vlastnoručně
vyřezaný betlém s postavami v životní
velikosti. Lidé si první hotové figury
betléma mohou prohlédnout na Hor-
ním náměstí u vánočního stromu.

Co bylo popudem vrhnout se do nejis-
tých vod umělecké profese?

Sice to není tak dlouho, ale nějak
si neodvažuji říci, co mě k řezání vlast-
ně přivedlo. Dnes si to vysvětluji tím,
že mi byl do rukou dán dar, který jen
přenáším do dřeva. Nikdy jsem neměl
potřebu navštívit třeba kurz, kde bych
se alespoň něčemu přiučil. Prostě jsem
v sobě našel další možnost pracovní
příležitosti nebo koníčku, který dělám
s radostí.

A kdy vás napadlo městu Znojmu
vyřezat a věnovat betlém?

Jako každý rok chodíme s rodinou
na vánoční trhy, podívat se na rozsví-
cení stromu. A moje představa byla, že
při opravdu pěkné výzdobě Znojma by
bylo dobré doplnit náměstí betlémem
s reálnou podobou postav v životní
velikosti. A proč ho darovat? Lidé
nemají moc možnost vidět volně pří -
stupné řezby a tak mě napadl betlém,
který by byl veřejně vystaven. Je tu
samozřejmě i ten hřejivý pocit, že by
betlém pro město vyřezal občan Znoj-
ma. A i když mi to zabere spoustu času,
vynahradím si ho dobrým pocitem při
vánočních procházkách městem. 

Jak by měl betlém ve finále vypadat?
Hotový je už sv. Josef a sv. Marie,

Ježíšek, volek a kravka. Dřevěná stáj,
kde svatá rodina stojí, je dělaná ve spo-
lupráci s městskou zelení. Další rok to
budou tři králové i třeba něco navíc
a následující rok ještě pasačka s oveč-
kami s další postavou navíc.

S jakým materiálem pracujete?
Všechny sochy  jsou vytvořeny

z dubu. Je to dřevo, které vydrží ně -
kolik generací. Materiál mi dodává
město ve spolupráci s městskými lesy.
Musím poděkovat  vedení města
a hlavně panu místostarostovi Janu
Groisovi za spolupráci při realizaci
mého nápadu. 

Kde se mohou lidé na vaši práci také
podívat?

Na faceboooku. Mé sochy jdou
totiž z devadesáti procent do soukro-
mých rukou a zahrad. Takže moc jich
k vidění na potěšení nebo pokoukání
na veřejnosti není. Ale letos v říjnu
byl otevřen Přírodní dětský park
v Gránicích a bylo mi potěšením se
podílet na tomto projektu s Městskými
lesy Znojmo. Vyřezal jsem do Gránic
sochy zvířat, laviček. Tím jsem se
vlastně dostal i k myšlence, která byla
první inspirací k vytvoření veřejně
přístupných soch tedy k betlému.
Webové stránky nemám, ale když je
to možné a zákazník svolí, vystavují
svá díla na facebooku. 

Rád bych si někdy udělal výstavu,
ale k ní je potřeba mít hotových něko-
lik soch. A já když nějakou udělám,
tak se doma dlouho neohřeje.

Ľuba Peterková

Vyřezává sochy, které věnuje Znojmu.
K vidění jsou na náměstí i v Gránicích

■ Martin Lichevník při práci na jedné ze soch betlému. Foto. Archiv ML

Hledá se Památka
roku 2015

Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska vyhlašuje soutěž
o cenu za nejlepší projekt a realizaci
obnovy – Památka roku 2015. Cena
se uděluje za nejlepší projekt a realizaci
obnovy – budovy nebo  souboru staveb,
které mají významné památkové, archi-
tektonické nebo  urbanistické hodnoty
a jsou nositeli specifického charakteru
prostředí. Hodnoceny mohou být
zámek, hrad, klášter, jejich areál, kostel,
palác, radnice, divadlo, obytná stavba,
charakteristická část zástavby, brown-
field, veřejný prostor, park a jiné. Pod-
mínky soutěže najdete na stránkách
www.historickasidla.cz. Elektronické
přihlášky do soutěže je nutné poslat nej-
později do 8. ledna 2016. lp

Vánoční Znojmo má vítěze
Vánoční Znojmo – pátý ročník

soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu –
zná vítěze. Nejkrásnější výzdobu má
Jana Musilová ze Znojma. 

Její krásnou výzdobu okna a bal-
konu na sídlišti Pražská ocenila porota
prvním místem. Druhé místo obsadila

Martina Moravcová z Mramotic  a třetí
Jarmila Scherrerová z Načeratic. Vítězky
si z rukou místostarosty Znojma Jana
Groise odnesly dárky v podobě pou-
kázky na vánoční strom a kapra. Ostatní
účastníci obdrží drobný dárek jako
poděkování za účast v soutěži. tp

■ Vítězná výzdoba Jany Musilové. Foto: Archiv ZL



Na Fóru zdravého města (dále
Fórum), které se konalo na konci lis-
topadu, diskutovali lidé nad různými
tématy u osmi tematických stolů
a definovali šestnáct palčivých prob-
lémů Znojma. 

Právě těchto šestnáct problémů je
nyní ověřované anketou, do které se
může zapojit každý. Cílem je získat
„10P“, tedy maximálně deset problémů,
které si z pohledu občanů zaslouží před-
nostní řešení.

Nově definovaných šestnáct oblastí
se poněkud liší od palčivých problémů,
které označili obyvatelé vloni za nejpal-
čivější. „Velmi dobré je zjištění, že z pal-
čivých problémů vypadly například
dostavba obchvatu, vytváření nových
pracovních míst nebo přilákání nového
investora. Pro nás jako vedení radnice
je to pozitivní signál, neboť právě tyto
oblasti jsou i pro nás absolutní prioritou,
na které pracujeme dnes a denně.
A občané to reflektují kladně,“ říká sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

Dostavba další části obchvatu je i díky
proaktivní politice radnice na spadnutí,
do areálu pivovaru se vrátila výroba
piva a na obzoru jsou i další pracovní
místa, ke kterým radnice investorům
díky projektu Kolumbus pomáhá. 

Fórum je jednou z aktivit Zdravého
města Znojma. Jde o každoročně se
opakující setkání zástupců města
s občany, na kterém mají možnost vyjá-
dřit se k aktuálnímu dění ve městě
i k tomu, co je trápí. Podrobnější infor-
mace, jak se město vypořádalo nebo
vypořádává s problémy definované na
Fóru, jsou k  nalezení na webu
www.znojmo-zdravemesto.cz. zp

Do ankety se i nyní můžete zapojit i vy
Stačí vyplnit anketní lístek, na kte-

rém zaškrtnete dva problémy, které
považujete za nejdůležitější. Můžete
popsat i zcela jiný problém, pořád
máte ale pouze dva hlasy. Hlasování
probíhá až do 31. prosince. 

Hlasovat můžete několika způsoby
Na webových stránkách. Anketní

můžete vyplnit na dvou webech –
www.znojmocity.cz (pod bannerem
Anketa – Fórum zdravého města,
 který je umístěn na úvodní stránce)
a na www.znojmo-zdravemesto.cz na
úvodní stránce.

Prostřednictvím Znojemských
LISTŮ. Anketní lístek vystřihněte,
vyplňte a odevzdejte jej na podatel-
nách městského úřadu (na Obro -
kové 12, na nám. Armády 8) nebo 
do vestibulu budovy úřadu na Praž-
ské 59.

Přes QR kód. Odkaz na anketu
můžete načíst přímo z  QR kódu 
a hlasovat tak můžete okamžitě
 například ze
svých chytrých
telefonů.
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Změna provozní
doby pokladen
během svátků 

Během vánočních svátků a na
konci prosince dojde ke změně provo-
zu na všech pokladnách Městského
úřadu ve Znojmě. Z provozních důvo-
dů také nebudou od 29. 12. do 31. 12.
2015 na všech pokladnách akcepto-
vány platby platebními kartami. lp

Pokladny na ul. Obroková 12
Čt 24. 12.: Štědrý den 
Pá 25. 12.: 1. svátek vánoční 
So 26. 12.: 2. svátek vánoční 
Ne 27. 12.: –
Po 28. 12.: 8.00–17.00 
Út 29. 12.: 8.00–15.00 
St 30. 12.: 8.00–17.00
Čt 31. 12.: 8.00–11.00 otevřena

pouze podatelna 

Pokladny na nám. Armády 8 
Čt 24. 12.: Štědrý den 
Pá 25. 12.: 1. svátek vánoční 
So 26. 12.: 2. svátek vánoční 
Ne 27. 12.: –
Po 28. 12.: 8.00–17.00 
Út 29. 12.: 8.00–15.00 
St 30. 12.: 8.00–11.00 12.00–17.00
Čt 31. 12.: 8.00–11.00 otevřena

pouze podatelna 

Pokladny na ul. Pražská 59 
Čt 24. 12.: Štědrý den 
Pá 25. 12.: 1. svátek vánoční 
So 26. 12.: 2. svátek vánoční 
Ne 27. 12.: –
Po 28. 12.: 8.00–12.00 12.30–17.00
Út 29. 12.: 8.00–12.00 12.30–14.00
St 30. 12.: 8.00–12.00 12.30–17.00
Čt 31. 12.: 8.00–11.00 otevřena

pouze podatelna 

Díky práci
Znojmáků má
město dvě ocenění

Znojmo si jako jediné město
odvezlo hned dvě ocenění ze soutěže –
My třídíme nejlépe. Dosáhlo nejlepšího
výsledku v soutěži měst a obcí ve sběru
vyřazených elektrozařízení v kategorii
Město s největším počtem vyvezených
wintejnerů VMS a umístilo se na pátém
místě v třídění separovaného odpadu.
„Rád bych tímto poděkoval všem obča-
nům města Znojma, kteří třídí odpad
a dbají tak na naše životní prostředí, ať
se jedná o elektrospotřebiče, či separo-
vaný odpad. Rovněž děkuji společnosti
Elektrowin, že nám tímto usnadňují
zpětný odběr elektrozařízení,“ uvedl
místostarosta Znojma Ludvík Hekrle,
který převzal ocenění, diplom a šek
v hodnotě 20 tisíc korun. tp

ANKETA PO FÓRU ZDRAVÉHO MĚSTA ZNOJMA
Jaké jsou podle vás největší problémy Znojma v roce 2015?

Problémy jsou řazeny abecedně, nikoliv podle důležitosti. Vyberte 2 problémy, které považujete vy za nejdůležitější.
Pokud vnímáte jako problém něco zcela jiného, pak to uveďte v kolonce „Jiné“.
 Dohled nad znečišťováním ovzduší nevyhovujícími palivy v topeništích

 Krytý bazén

 Napojení Znojma na dálkovou železniční síť (rychlíkové spoje, spěšné vlaky)

 Navázat na sebe cyklostezky – vhodné i pro brusle a skateboardy

 Nedostatek sociálních bytů

 Nefunkční cestovní ruch a podpora cestovního ruchu v rámci podnikání destinačním managementem

 Neprodávat lokalitu pod Městským lesíkem (ponechat jako rozvojovou rezervní plochu)

 Nerespektování kulturních a historických tradic města Znojma (park, nápisy na Kopalově pomníku, cizorodé
urbanistické prvky v MPR, zamítnutí nového zpracování historie)

 Nová sportovní hala

 Pivovar jako kulturně – společenské centrum (synergie se znojemským hradem)

 Podpora kultury v městských částech

 Podpora projektů v sociálním podnikání

 Prostor pro setkávání mládeže, především pro dívky (např. kavárnička nebo čajovna mladých)

 Upřesnit koncepci cyklodopravy jako celku (parkování kol, cyklopruhy…)

 Více vodních prvků ve městě

 Workoutové hřiště společné všem věkovým skupinám 

Jiné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lidé se vyjadřovali k problémům města

✁
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Centrum vzdělávání pomáhá i s hledáním práce
Všichni lidé na Znojemsku mají

možnost obrátit se na kariérovou
poradkyni Centra vzdělávání všem
a zcela bezplatně se poradit ohledně
hledání nebo změny zaměstnání. 

Nově jim odbornou pomoc nabízí
Kateřina Geislerová v  prostorách
administrativního centra na Vídeňské
ulici ve Znojmě.

Jak kariérové poradenství probíhá? 
Jedná se o individuální konzulta-

ce, na kterých nejprve probereme
konkrétní situaci, ve které se člověk
nachází, s jakým problémem v oblasti
pracovního uplatnění se právě potýká.
Od toho se odvíjí další spolupráce.
Někomu stačí jedna či dvě návštěvy,
kdy pomůžeme s úpravou životopisu
nebo motivačního dopisu, přípravou
na výběrové řízení či jiným požadav-
kem. Pracujeme ale s klienty i dlou-
hodobě na větších tématech, jako je
zjištění kompetencí a možností jejich
využití nebo na změně profesního
směru. Často se zaměřujeme také cel-
kově na osobnostní rozvoj, což před-
stavuje identifikaci silných i slabších
stránek a jejich sladění tak, aby klient
zvýšil své šance v konkurenčním pro-
středí pracovního trhu.

Komu je podobné
poradenství určeno? 

Nepřicházejí knám
jen nezaměst naní, kte-
ří potřebují pomoc při
 hledání práce, ale i ti,
kterým v současném
zaměstnání něco ne -
vyhovuje, chtějí si roz-
šířit svou kvalifikaci,
nebo jen nalézt nový
směr, kterým by se ve
své kariéře chtěli
vydat. Služba je urče-
na také absolventům
nebo naopak lidem
ohroženým ztrátou
zaměstnání třeba ve
vyšším věku. Obrací se
na nás často také
maminky po rodičovské dovolené.
V jakékoliv situaci u nás najdou všich-
ni odbornou pomoc i oporu. 

Co dalšího můžete lidem nabíd -
nout?

Je toho opravdu hodně, ke každé-
mu klientovi přistupujeme individuál-
ně a vycházíme vstříc jeho potřebám.
Já osobně se snažím s lidmi pracovat
i na základě nových a efektivních

metod, které jej mohou rychleji dovést
ke stanovenému cíli. Řídím se krédem:
když něco nefunguje, dělejme to jinak,
vždy existuje cesta. Nevracejme se
k tomu, proč něco nejde, ale hledejme
jiné možnosti. Se zájemci se také
zaměřujeme na oblast osobního
 rozvoje a zvyšování kvalifikace. Využí -
váme databázi kurzů na webu
www.vzdelavanivsem.cz, která zahr -
nuje i regionální vzdělavatele. Pro oby-

vatele Znojemska to znamená, že
mnohdy nemusejí za vzdělávacími
aktivitami důležitými pro jejich
odbornost dojíždět. 

Co je tedy potřeba k tomu, aby člověk
mohl využít služeb CVV?

Pokud má někdo zájem o osobní
konzultaci, je nutné si předem rezer-
vovat datum a čas setkání a to e-mailem
na adrese: znojmo@vzdelavanivsem.cz
nebo telefonicky na 727 969 592. 

Podrobné informace může každý
najít také na webu www.vzdelavaniv-
sem.cz. Kontaktovat nás, je první krok,
který může každý udělat pro svůj
posun v profesním životě. tz, lp

■ K osobní konzultaci je třeba se předem objednat.
Foto: Archiv CVV JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS

Potřebujete-li poradit, jak správně
napsat životopis, přijďte 20. ledna
v 13.00 hod. do zasedací místnosti
Úřadu práce Znojmo, boční vchod
ÚP, nám. Svobody 8, Znojmo.
Koncept vlastního životopisu
a tužku si vezměte s  sebou.
Pořadatelem je Oddělení
poradenství a dalšího vzdělávání
ÚP Znojmo.



Servisní technik domácích 
spotřebičů 
Servicetechniker für Haushaltsgerä-
te
Elektro Mörth GmbH
Kammersdorf 38 km
e-mail: bergauer@elektro-moerth.at
+43 / 2953 / 2326-15 Silvia Bergauer
Opravy a servis bílého elektrozboží,
elektroinstalací, klimatizační techni-
ky.
Plný úvazek s  roční mzdou od
28 200 EUR brutto podle dohody
a kvalifikace.

Kosmetička/Pedikérka 
Kosmetik&Fusspflege
Fusspflege & Kosmetik Margot Vogler
Eggenburg 35 km
e-mail: margot.vogler@wcon.at 
+43 / 664 / 5931 540 Margot Vogler

Součástí pracovních úkolů jsou i pro-
dej a poradenství klientům.
Příjemné pracovní prostředí, jisté
pracovní místo, plný nebo částečný
úvazek, samostatnost, mladý a dyna-
mický tým, možnost dalšího vzdělá-
vání.
Min. mzda od 1 325 EUR/měs. brutto
v prvním roce + možné příplatky.

Montér skladových hal
Monteur für Hallenbau
Baumhauer & Söhne Ges.m.b.H.
Horn 45 km
e-mail: kurt@baumhauer.at 
+43 / 2913 / 272 Kurt Baumhauer
Pomocné práce. 
Týdenní úvazek 38,5 hod. 
Min. mzda 2.015,12 EUR/měs. brutto
+ možné příplatky podle vý konu.
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 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

Pro soukromou lékárnu –
výdejnu městyse Višňové, 
hledáme LÉKÁRNÍKA
na pozici vedoucího. 
Bližší informace na 
tel. 602 525 222, 

606 738 420.

PRÁCE V ČESKU

Firma DRAFT INC. s. r. o.
hledá kandidáty do provozovny v Židlochovicích

• TRUHLÁŘ – STOLAŘ
kompletace a výroba nábytku, obsluha CNC výhodou (zaučíme)

Požadujeme: časová flexibilita, není nutná praxe v oboru.

• LAKÝRNÍK
lakování nábytkových dílců, nejlépe autolakýrník

Požadujeme: nutná praxe v oboru – časová flexibilita

Nabízíme: práci i pro absolventy např. LDF – obor design nábytku, zázemí
moderní firmy, flexibilní pracovní dobu, zaškolení a další odborné
vzdělávání, dobré platové podmínky, stravenky, příspěvek na dopravu.

Životopisy posílejte na draft@draft.cz, kontakt: 541 241 832, 724 104 232.

Věznice Znojmo oznamuje
volné pracovní místo pro občanského zaměstnance

HLAVNÍ ÚČETNÍ
(10. platová třída, pracovní poměr na dobu neurčitou)

Požadujeme:
– vzdělání ekonomického směru minimálně vyšší odborné 

nebo v bakalářském studijním programu
– znalost účetnictví
– orientace v současné problematice, znalost a schopnost aplikace

právních předpisů
– minimálně 3 roky praxe jako samostatná účetní
– pokročilou znalost práce na PC
– samostatnost, pečlivost a flexibilitu, bezúhonnost

Doručení písemné přihlášky do 8. ledna 2016 včetně
Přihlášku (s životopisem, fotokopiemi dokladů o dosaženém vzdělání) zašlete
na adresu: Vězeňská služba ČR, Věznice Znojmo, personální oddělení,
Bc. Piwowarcziková M., Dyjská 4, 669 02 Znojmo, 
obálku označte v levém dolním rohu – „hlavní účetní“, nebo na e-mail:
mpiwowarczikova@vez.zno.justice.cz

Předpokládaný termín nástupu do funkce: 1. března 2016

PRÁCE V RAKOUSKU

Kuchař/ka
Koch / Köchin
Hotel – Restaurant „Zur Stadt Holla-
brunn“
Hollabrunn 30 km
+43 / 2952 / 2226 Karl Riepl 
Plný úvazek 40 hod., prac. doba podle
dohody, soboty celý den zavřeno, nedě-
le otevřeno do 14 hod. Mzda podle KS.
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Jak se měnilo Znojmo roku 2015

■ KVĚTEN: Májové slavnosti ovládly centrum Znojma. Maraton květnových kulturních
akcí si nenechalo ujít tisíce obyvatel Znojma i turistů, přičemž rekord návštěvnosti letos opět
trhl Festival vína VOC Znojmo. Na festival vína, folkloru a gastronomie se do centra Znojma
sjelo na 8 800 lidí. 

■ ČERVEN: Pořad České televize Sama doma odvysílal ze Znojma a do centra se vrátily
oblíbené Pivní slavnosti. Pro obyvatele Znojma byla však zásadní jiná věc – Ředitelství silnic
a dálnic vypsalo výběrové řízení na dostavbu části obchvatu od kasárenské po únanovskou
křižovatku (výběrové řízení nadále trvá). Snaha vedení znojemské radnice tak konečně přináší
své ovoce. Pokud vše půjde hladce, začne se se stavbou obchvatu příští rok.

■ LEDEN: Orli Znojmo zářili po celý rok 2015 na obrazovkách SPORT 5. Letos první zápas
Orlů v mezinárodní EBEL lize přenášeli ze Znojma 18. ledna, na ten poslední se diváci mohou
těšit 18. prosince. Celkem odvysílala televize 11 zápasů Orlů, které sledovalo celkem cca 420
tisíc lidí. A ve většině živých přenosů se objevila také reklama Znojma, a to spoty Objevte
Znojmo, Adrenalinové podzemí a pozvánka na vinobraní. 

■ ÚNOR: Letošní rok byl také ve znamení pokračujících prací na revitalizaci centra města,
a to na Velké Michalské a na části Divišova náměstí. Základním požadavkem vedení města
bylo, aby byl uliční prostor bezbariérový, aby se mírně rozšířily chodníky a aby parametry
komunikace vyhovovaly stávající frekvenci dopravy v centru Znojma. Přednost dostal kaž-
dopádně chodec před automobilem. To ostatně odpovídá i historickému kontextu. Znojemské
centrum je tak zase o něco krásnější.

■ BŘEZEN: Objevte Znojmo. Propagace Znojma jako turistické destinace nabralo letos
nový rozměr. Kromě tradičních marketingových nástrojů Znojmo lákalo své návštěvníky
prostřednictvím nejrozšířenější sociální sítě – facebooku. Odstartovalo také originální bill -
boardovou kampaň a novináři ze všech koutů republiky se do Znojma sjeli na další Press Trip.
O Znojmu bylo zkrátka slyšet po celý rok. 

■ DUBEN: Do Dolního parku se vrátila historická kašna. Skvost a chlouba parku se na své
místo vrátila po více než tři čtvrtě roce, kdy středová historická část kašny s chrličem vody
prošla rukama restaurátora a odborných techniků. Poškozený bazén byl rozebrán a nahrazen
novým a následná oprava památkově chráněného objektu byla pod drobnohledem zástupců
znojemské radnice i Národního památkového ústavu v Brně. Kašna i její krásné okolí jsou
nyní opravdovou ozdobou.
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Co přineslo uplynulých dvanáct měsíců

■ LISTOPAD: Do Znojma se po letech vrátila výroba piva. Znojemský městský pivovar
otevřel slavnostně své brány 17. listopadu. Tuto příležitost si nenechali ujít ředitel společnosti
Miroslav Harašta (na snímku vpravo), starosta Vlastimil Gabrhel a ani 1 500 návštěvníků
Zuperdne.  V oživování pivovaru alákání nových investorů bude znojemská radnice pokračovat
i v příštím roce.

■ PROSINEC: Konec roku patří ve Znojmě adventu. Enormnímu zájmu ze strany veřejnosti
se těšila novinka, za kterou stojí Znojemská Beseda. Čertovský rej v podání rakouských kram-
pusů snad do posledního místa zaplnil Horní náměstí, Obrokovou ulici i část Masarykova
náměstí. Právě po této trase totiž krampusové pochodovali. Podle organizátorů se na rakouské,
ale i české čerty můžeme těšit i v roce 2016. Texty a fota na str. 8 a 9: zp, archiv ZL

■ ČERVENEC: Žáky ve třídách vystřídali řemeslníci. Celkem Znojmo letos proinvestovalo
téměř 20 milionů korun. 15 milionů putovalo do základních škol, 4 650 000 korun pak do
školek. Dalších 450 000 korun město investovalo do nákupu nových herních prvků pro
mateřské školy. 

■ SRPEN: Fotbalisté 1. SC Znojmo zahájili sezonu, která se zatím veze na vítězné šňůře. Po
16 utkáních vedou Fotbalovou národní ligu s náskokem 4 bodů. Na zápasy si našlo cestu
průměrně dvojnásobně víc lidí, než tomu bylo v sezoně minulé. Budou se moci fanoušci těšit
na vítězný závěr a postup do první ligy? 

■ ZÁŘÍ: O vinobraní Znojmo praskalo ve švech. Během pátku a soboty navštívilo Znojemské
historické vinobraní 82 207 lidí, což je o 12,5 % více než vloni. Davy návštěvníků proudily
ulicemi Znojma i v neděli, kdy byl program zdarma. Za tímto výsledkem stojí především
kvalitní a pestrý program s důrazem na jeho historický ráz, ve kterém si každý najde to své.
Skvělé víno i burčák místních vinařů je naprostou samozřejmostí! 

■ ŘÍJEN: Do provozu uvedli novou železniční zastávka Znojmo – nemocnice na ulici Růženy
Svobodové. Dosud pouze projíždějící vlaky tu nyní zastavují a cestujícím se tak nabízí nová
možnost, jak si zkrátit svou cestu do nemocnice či do horní poloviny města. Cesta ze zastávky
u nemocnice k vlakovému nádraží trvá asi 3 minuty. Oproti městské autobusové dopravě to
znamená úsporu asi 15 minut.
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Můžete pomoci, aby oběd
nebyl luxusem 

Chudoba, bída, sociální vyloučení
je denní realitou i na Znojemsku. 

Proto pro děti ze sociálně slabých
rodin zorganizovala Oblastní charita
Znojmo sbírku na školní obědy. 

Děti a mladiství ze sociálně znevý-
hodněných rodin jsou hendikepováni
prostředím, ve kterém vyrůstají. Dochá-
zí k jejich sociálnímu vyloučení a pro
mnohé je i školní oběd skutečným luxu-
sem. Ve svých rodinách se nesetkávají
běžně s masem, rybou nebo ovocem.
Nejsou výjimečné situace, že se doma
nenajedí dosyta, protože příjmy rodiny
to neumožňují. Žijí v rodině s více sou-
rozenci a rodiče tak kupují hlavně levné
potraviny, které nemají adekvátní výži-
vovou hodnotu pro dětský organismus.

Proto Oblastní charita Znojmo,
služba Rodinný sociální asistent spolu
s Projektem Era pomáhá regionům,
zahájila sbírku na školní obědy pro děti
ze sociálně slabých rodin.

Projekt Aby oběd nebyl luxusem –
se zaměřuje na pomoc dětem z chudých
rodin, na uspokojení nejzákladnější lid-
ské potřeby nasytit se, která u těchto dětí
není v dostatečné míře saturována.
„Pomozte prosím těmto dětem nasytit
se a prožít šťastné dětství!“ vyslala smě-
rem k veřejnosti prosbu Radka Růžič-
ková, vedoucí Rodinného sociálního
asistenta, a předem za každý příspěvek
poděkovala. Výběr finanční pomoci
bude ukončen 6. ledna 2016. lp

Zdravotníci to v Gránicích
pořádně vyklidili

Padesátka dobrovolníků z řad stu-
dentů a pedagogů Střední zdravot-
nické školy ve Znojmě vyklidila
Gránické údolí. 

Odbornou pomocí jim při tom byli
pracovníci Městských lesů Znojmo.

Nejenom, že svahy viditelně pro-
koukly, ale nasbíraný klest se seštěpko-
val a využil jako podkladový materiál
v přírodním dětském parku, který je
součástí stezky S mlokem Gránickým
údolím. 

Touto aktivitou se studenti spolu

s Městskými lesy připojili k projektu
s názvem 72 hodin. Jde o tři dny jakých -
koliv dobrovolnických aktivit, které
pomohou druhým, přírodě, či jejich
okolí. V Česku se konaly již počtvrté.
Letošní motto bylo: „Zasaď strom tře-
ba se starostou…“ a tak se především
sázely stromy. Studenti tedy nejen uklí-
zeli, ale s  ředitelem Městských lesů
Zdeňkem Trojanem zasadili při vstupu
do Gránického údolí lípu jako připo-
mínku společného úsilí při úklidu této
krásné přírodní lokality. lp

Domovy pro seniory 
Domov pro seniory poskytuje

pobytové služby prostřednictvím
pomoci a podpory jako důstojné
náhrady za běžné domácí prostředí
těm seniorům, kteří s ohledem na svůj
věk a zdravotní stav nemohou trvale
žít ve svém přirozeném prostředí. 

Pomoc a podpora vychází z indi-
viduálně určených potřeb seniorů (uži-
vatelů), respektuje základní lidská práva
a svobody, důstojnost a usiluje o jejich
sociální začleňování.

Cílem domova pro seniory je, aby
senior (uživatel) v zařízení za podpory
poskytované služby důstojně prožil svo-
je stáří a uchoval si co nejdéle svoje
schopnosti a dovednosti, zejména ve
vztahu ke své soběstačnosti a uměl
aktivně trávit svůj čas. 

V domovech pro seniory je zajiš-
ťováno: 
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů

péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo

poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu

• zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti, akti-
vizační činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, opráv-
něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Na Znojemsku je možné využít
sociální službu domov pro seniory
u těchto organizací:
Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace
Adresa: U Lesíka 11, Znojmo
Telefon: 515 225 367
E-mail: domov@cssznojmo.cz
Web: www.cssznojmo.ic.cz

Domov pro seniory Božice, 
příspěvková organizace
Adresa:  Božice 188, 671 64 Božice
Telefon: 515 257 122
E-mail: info@domovbozice.cz
Web: www.domovbozice.cz

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace
Adresa: Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
Telefon: 515 300 650
E-mail: info@domovjevisovice.cz
Web: www.domovjevisovice.cz

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
Adresa: Domov 1, 671 32 Plaveč
Telefon: 515 252 250
E-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz
Web: www.domovproseniory.obecplavec.cz

DS MORAVA, a. s.
Adresa: Viniční 445, 671 68 Šanov
Telefon: 725 499 999
E-mail: info@domovsanov.cz
Web: www.domovsanov.cz

Lucie Rocková, koordinátorka KPSS

JAK POMOCI?
Vámi vybranou částku lze zaslat 
– na účet 101 7777 101/0300,

variab. symbol 602
– přes web

www.erapomaharegionum.cz,
kde můžete přispět díky
jednoduchému mechanismu
„klikni a daruj“.

■ Ke kořenům nově zasazené lípy uložili studenti jména všech, kteří přiložili ruku k dílu při
úklidu Gránic. Foto: Archiv ML

Aby se tři sociálky nepletly
Úřad práce – kontaktní pracoviště ve
Znojmě 
– Zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů

a zájemců o zaměstnání a podpory v nezaměst -
nanosti a nepojistných dávek

– Pomoc v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)

– Státní sociální podpora (přídavek na dítě, rodi-
čovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné,
pohřebné, pěstounské péče)

– Příspěvek na péči 
Kontakt: Úřad práce – kontaktní pracoviště ve Znoj-
mě, náměstí Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo
Telefon: 950 176 111, vrátnice 739 550 645

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
– Oddělení sociálně-právní ochrany dětí – oblast

dětí, mladistvých rodiny, zprostředkování osvo-
jení a pěstounská péče)

– Oddělení sociální pomoci a oddělení sociální
prevence (nepříznivé životní situace, začleňování
osob – vyřizování dokladů…)

– Další činnosti odboru: zvláštního příjemce dávky
důchodového pojištění, žádosti obydlení v domech

s pečovatelskou službou ve Znojmě, speciální ozna-
čení vozidla pro držitele průkazů ZTP aZTP/P, sociální
pohřby, Komunitní plánování sociálních služeb
Znojemska aRodinná politika města Znojma apod. 

Kontakt: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu ve Znojmě, náměstí Armá-
dy 1213/8, 669 22 Znojmo
Telefon: 515 216 560, 515 216 557

Okresní správa sociálního zabezpečení
– Odborná pomoc ve věcech důchodového pojiš-

tění
– Sociální pojištění (nemocenské pojištění, důcho-

dové pojištění, pojistné na sociální zabezpečení,
sociální pojištění osob samostatně výdělečně
činných)

– Důchodové pojištění (starobní, invalidní, vdovský,
vdovecký, sirotčí)

– Nemocenské pojištění (nemocenské, peněžitá
pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací pří-
spěvek v těhotenství a mateřství)

Kontakt: Okresní správa sociálního zabezpečení
Znojmo, Vídeňská třída 701/31, 669 02 Znojmo 2
Telefon: 515 205 111
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Kikina

Věk: 3 roky
Plemeno: kříženec
Kikina je velmi hodná a mazlivá fenka vhodná k dětem. S dalšími psy se snese
velmi dobře, je nekonfliktní. Doporučujeme ji do rodinného domu s přístupem
na zahradu. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

Čtyřicet nejlepších žáků Základní
školy na ulici Mládeže odjelo na zku-
šenou do Velké Británie. Vycestovat
mohli díky aktivitě školy, která se na jaře
přihlásila do evropského projektu a zís-
kala tak pro své žáky peníze na organizaci
jazykově poznávacího zájezdu.

Během devíti dnů navštívili belgické
město Bruggy, téměř tři dny pobyli
v Londýně, aby viděli největší skvosty
tohoto kosmopolitního velko města. Pro-
jeli jižní Anglii, kde bylo jejich cílem

město Worthing. Zde bydleli, stejně jako
v Londýně, v hostitelských rodinách.
V jazykové škole ve Worthingu se žáci
během tří dnů účastnili výuky s rodilými
mluvčími a získali tak jazykové certifi-
káty. Během pobytu podnikali výlety do
okolí, navštívili Brighton, Portsmouth,
Arundel a Hastings. Prožili tu krásné
dny a seznámili se s obyčeji a zvyky
ostrovního království. Podle nadšených
ohlasů je více než jasné, že to nebyla jejich
poslední návštěva této úžasné země. lp

Znojmo má nejlepší
sommelierku z celé Moravy

Třetí ročník soutěže Junior Som-
melier Moravy, který se konal v Louc-
kém klášteře, potvrdil perfektní
připravenost sommelierů znojemské
školy na Přímětické. 

Mezi sedmnácti sou-
těžícími ze šesti škol si titul
juniorského sommeliera
odnesla Michaela Stuch-
líková, studentka čtvrtého
ročníku oboru Hotelnictví
a turismus, ze SOU a SOŠ
Přímětická, Znojmo. Dru-
hé místo obsadil Vladimír
Přibáň z Hotelové školy
Plzeň a třetí místo získala
Erika Juránková, rovněž
studentka střední školy na
Přímětické.

„Všem třem patří vel-
ká pochvala, neboť museli
prokázat, že vínu opravdu
rozumějí,“ komentuje
výkony soutěžících Mar-
tin Pastyřík, prezident AS
ČR a předseda hodnotící
poroty. 

Novinkou letošního
ročníku soutěže byl

i bohatý doprovodný program. Nechy-
běly ani odborné přednášky zaměřené
na gastronomii a vinařství. Soutěž je
pořádána s cílem posílit odborné znalosti
o víně v gastronomii. KK, lp

■ Nejlepší sommelierka Moravy Michaela Stuchlíková měla
důvod k úsměvu. Foto: Archiv školy

■ Žáci v Anglii. Ochotně reagují na podporu jazykového vzdělání, kterou jim škola posky-
tuje. Foto: Archiv školy

Gymnazisté předvedli parádní 
televizní hattrick

Parádní trojnásobné vítězství si
z televizní soutěže Bludiště odnesli
znojemští gymnazisté.

Třída 5. A osmiletého gymnázia
ze školy GPOA Znojmo se přihlásila
do sportovní a vědomostní televizní
soutěže Bludiště. 

Natáčení v  televizním studiu
v Ostravě se zúčastnila celá třída, za
kterou soutěžilo čtyřčlenné družstvo
ve složení Julie Střihavková, Matouš
Illek, Vojta Poláček a kapitán Luboš
Smrček. Tým si vybral název Orli. 

Natáčení prvního dílu trvalo více
než čtyři hodiny, i když pořad v televizi
trvá jen dvacet minut. „Když jsme jako
soutěžící něco pokazili, nezískali jsme

body, ale když se přeřekli moderátoři,
to se záběr natáčel znovu,“ prozradila
Julie podrobnosti ze zákulisí soutěže.
Kapitán Luboš se potutelně usmívá:
„Můžete si vyzkoušet, jestli byste dobře
odpověděli správně i vy: Jakým prvkem
je tvořena tuha? Jak se jmenuje starověký
strunný nástroj? Vyjmenujte všechny
disciplíny moderního pětiboje. Většinu
otázek jsme odpověděli správně, body
jsme získávali i za úkoly sportovní.
Šplhali jsme, trefovali jsme se na cíl. Zají-
mavý úkol byl, když jsme museli na lase-
rovém bludišti navigovat mezi kužely
světla Vojtu, který měl zavázané oči.“ 

„Když jsme vyluštili závěrečnou
tajenku a věděli jsme, že jsme s přehle-

dem vyhráli a postu-
pujeme, skákal jsem
jak blázen,“ směje se
Luboš. Studenti
z GPOA zvítězili vel-
kým rozdílem bodů.
Natáčení dalších dílů
se ale již zúčastnit
podle pravidel Blu-
diště nemohou. Zví-
tězili totiž třikrát
a tak musejí dát pro-
stor dalším školním
družstvům. lp

■ Vítězný tým studentů z GPOA v televizní soutěži bodoval.
Foto: Archiv školy

Znojemské LISTY společně s Městským útulkem v Načeraticích děkují
všem dobrým lidem, kteří během roku 2015 pomohli najít domov osmnácti
psím svěřencům. I nadále ale v načeratickém útulku čeká na svůj nový
domov a hodného pána 33 pejsků a 5 kočiček. 

Žáci odjeli na zkušenou 
do ostrovního království
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INZERCE

Koupíme ornou půdu. 
Platba při podpisu 

kupní smlouvy. 
Cena až 25 Kč za m2. 

Telefon: 602 223 027.

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/spor-
toviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstupné:
bazén 35 Kč/hod., permanentka 300 Kč/
/10 vstu pů, sauna 85 Kč/2 hod., permanent -
ka 320 Kč/4 vstupy, solárium 4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V PROSINCI
Pondělí 10.00–13.00 18.00–20.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 18.00–20.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
23. 11. 2015–25. 1. 2016 bude pro veřej-
nost také Po 10.00–13.00.
POZOR! Sledujte webové  stránky.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 
23. 12. 10.00–17.00 18.00–20.00
24.–26. 12. zavřeno
27. 12. 10.00–16.00
28. 12. 10.00–20.00
29. 12. 10.00–13.00 14.00–21.00
30. 12. 10.00–17.00 18.00–20.00
31. 12.–1. 1. 2016 zavřeno
2. 1. 10.00–18.00

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhod-
něná 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

SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Pohádková princezna a rodilá
Znojmačka Julie Jurištová přiveze do
znojemského divadla pohádku
O pokladu ve mlýně. Se svojí divadel-
ní společností uvede představení
v sobotu 9. ledna.

Příležitost tak dostávají především
rodiče, aby společně s dětmi navštívili
půvabné představení plné písniček,
legračních strašidel a jedné chamtivé
selky. Pohádky jsou v posledních letech
v městském divadle takřka na denním
pořádku, ale zatímco se v hledišti střídá
jedna školní třída za druhou, rodiče
s dětmi moc příležitostí ke společné
návštěvě divadla neměli.

A první vlaštovkou je právě led-
nové představení výše zmíněné
 pohádky. 

Pražská Divadelní společnost vede-
ná Julií Jurištovou není na prknech zno-
jemského divadla žádným nováčkem.
Jak herečka aprincipálka –známá z tele-
vizní pohádky Láďo, ty jsi princezna –
přiznala, k rodnému městu má zvláštní

vztah avždy se sem více než těší. V lednu
tady pro nejmenší školní děti odehraje
hned několik představení. Bonusem pro
rodiče a jejich děti bude právě pohádka
O pokladu ve mlýně. Opona se u ní

9. ledna zvedne v 14.00 hodin a vstu-
penky lze již nyní zakoupit v TIC na
Obrokové ulici. Herečka Julie Jurištová
navíc všem vzkazuje: „Těším se na setká-
ní s vámi na našem představení.“ lp

■ Pohádka O pokladu ve mlýně. Foto: Archiv DSJR

Princezna ze Znojma veze do divadla pohádku

Silvestr s Blaníkem
Město Znojmo a rádio Blaník

připravily pro veřejnost silvestrov-
skou zábavu na Horním náměstí ve
Znojmě. Programem bude provázet
moderátor rádia Blaník Petr Brožík. 

18.00 Dětská diskotéka
18.15 Koncert ILONY CSÁKOVÉ
19.00 DĚTSKÝ OHŇOSTROJ
19.10 Dětská diskotéka
20.00 MAXIM TURBULENC
21.00 Diskotéka, soutěže, hry
22.00 BONEY M REVIVAL
23.00 Diskotéka
24.00 OHŇOSTROJ

Maraton psaní dopisů
Napište dopis a změňte život.

Maraton psaní dopisů je název největší
mezinárodní akce na podporu nespra-
vedlivě vězněných, pronásledovaných
nebo utlačovaných lidí. Amnesty Inter-
national ji pořádá každý rok po celém
světě. Cílem je společně ručně napsat
a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vlá-
dám příslušných zemí a upozornit tak
na porušování práv konkrétních lidí.
Přímo obětem bezpráví je možné psát
dopisy solidarity a vyjádřit jim tak pod-
poru. Ve Znojmě můžete napsat dopis
18. 12. a 4.–9. 1. 2016 vždy od 8.00 do
15.00 v bistru Chez Martine v ulici Malá
Michalská. lp

Na Garage Designu padl rekord
dárců kostní dřeně!

Dvoudenní Ježíškova Garage
Design na Obrokové ulici měla mezi
návštěvníky velký úspěch a vůbec
poprvé přinesla přesah do aktivity
doslova zachraňující životy.

„Ukázalo se, že nás už lidé znají
a vědí co Garage Design je, což nás
moc těší. Přišlo opravdu hodně lidí –
a to nejen na nákupy, ale i posedět
a popovídat si se známými. Také proto
vládla na Designu příjemná rodinná
atmosféra. A spokojení byli i vystavu-
jící designéři, nováčci i ti pravi-
delně se vracející. O Znojmě
mluví jako o srdeční záležitosti.
Díky vstřícnosti města jsme měli
možnost být ve skvělých prosto-
rech, přímo v centru dění.
A díky výborné spolupráci se
Znojemskou Besedou, jsme
mohli být součástí adventního
programu,“ uvedla Andrea
Krčálová, členka sdružení Umě-
ní do Znojma, které akci orga-
nizovalo.

Další, ale výrazný rozměr
poprvé do pořádání Garage
Designu vnesla šperkařka Iveta
Hlobilová, která ve stejné dny
pořádala své tradiční vánoční
Dárkování na Zelenářské. Přišla
s myšlenkou pomoci s dárcov-
stvím kostní dřeně. A výsledek
předčil všechna očekávání.
„Během necelých dvou dnů se
do registru dárců kostní dřeně
přímo na Designu přihlásilo

112 lidí!“ neskrývala nadšení Hlobi-
lová, a dodala: „Do registru v nemoc-
nici, kam se za dva roky přihlásilo 105
lidí, se mohou lidé zapsat i během
roku. Mnozí nám říkali, že naší výho-
dou byla pozdní doba a také místo.“
„Soudržnost a podpora lidí nás nad-
chla a dojala. Ivetin projekt Znojem-
sko na dřeň určitě podpoříme
i v budoucnu. Už teď intenzivně hle-
dáme na pořádání jarního i zimního
Garage Designu nové prostory,“ pro-

■ Elena Voznicová, vrchní sestra z hematologicko-
transfuzního odd. znojemské nemocnice (zcela vlevo)
a Iveta Hlobilová (vpravo). Foto: UDZ

Vánoční koncert
Do kostela sv. Kříže ve Znojmě zve

posluchače 22. 12. v 10.00 hodin na svůj
Vánoční koncert Střední zdravotní ško-
la a VOŠZ ve Znojmě. Zaznějí vánoční
písně, flétna i varhany. lp
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Dobrodruzi se sejdou ve Znojmě.
Vyprávět bude i slavný mořeplavec

Od 22. do 23. ledna si ve Znojmě
v  prostorách SVŠE přijdou na své
všichni milovníci dálek, cizích krajů
a neobvyklých míst zeměkoule. 

Na festivalu Cesty světem, pod
organizační taktovkou Bronislava
Mikuláška, se o své zážitky z cest po
celém světě podělí hned několik dob-
rodruhů a cestovatelů. Patrně největší
hvězdou, byť by se tomu označení
 bránil, bude slavný mořeplavec Rudolf
Krautschneider, který má rodinné
vazby i ve Znojmě. 

Poslechnout si budete moci nejen
jeho vyprávění, ale také zážitky jed-
noho z uprchlíků, několika znojem-
ských studentů nebo Martina
Škorpíka, který se vydal do Íránu. 
Jak vypadá Bhútán, poví majitel
 Cestovní kanceláře Livingstone
Rudolf Švaříček a život na Aljašce
 přiblíží Michal Pokorný. Broněk
Mikulášek, za asistence svých dětí,
zase prozradí, jaké to je cestovat s nimi
po Ománu. 

Program dvoudenního festivalu

je ale více než pestrý. Jeho součástí
navíc bude i možnost darovat Kolo
pro Afriku, konkrétně pro Gambii.
Každý dárce dostane cyklo-lékárničku
od Cykloklubu Kučera Znojmo a bude
zařazen do slosování o zajímavou
cenu. lp

■ Mořeplavec Rudolf Krautschneider.
Foto: L. Vlna

JazzFest okoření muzikant
s vibrafonem, co létá v oblacích

Tradičně znojemskou kulturní
sezonu v  novém roce zahájí
13.–17. ledna Znojmo JazzFest –
wine goes to jazz. Desátý ročník oko-
ření špičkový hráč na foukací har-
moniku i muzikant, co hraje na
vibrafon a létá v oblacích. 

V pěti dnech se návštěvníci jaz-
zového festivalu mohou zaposlouchat
do kvalitního jazzu, swingových ryt-
mů nebo bluesových melodií. K tomu
ochutnají výborná vína na koncertech
podávaná znojemskými vinaři. 

Mezi největší programová lákadla
bude patřit 13. ledna koncert patrona
festivalu Petera Lipy. Den poté se publi-
ku představí hudební uskupení Olds
time band Funny Fellows z Bratislavy
s hravým dixielandem a komediálním
programem. Páteční večer 15. ledna se
změní na Jazzovou noc v  klubech.
Odstartuje jí čtyřka znojemských muzi-
kantů Smrčka, Novotný, Jagoš, Lobpreis,
následovaná koncertem profesionálního
hráče na vibrafon a v současnosti také
leteckého pilota Rudolfa Králíka. Měst-
ské divadlo přivítá novoroční koncert
Stadtmusik Hollabrunn, do Znojemské
Besedy se přesune cimbál vynikající
Zuzany Lapčíkové a Josefa Feča, vKlubu
Harvart představí svůj hudební projekt
jeden z nejuznávanějších hráčů na fou-
kací harmoniku Charlie Slavík. Kapelu
hrající židovskou, romskou a balkán-
skou hudbu Der Šenster Gob si poslech-
nete v Domě Na Věčnosti a v Deci Deci
zahraje J. J. M. Trio. 

Sobota 16. ledna bude patřit
mrznoucímu jazzu na Obrokové ulici
a Kouda’s quartetu. Večer je připraven
na swingové tančírně Modrých skle-
pů. JazzFest 2016 zakončí v kostele
sv. Václava v Louce koncertní jazzová
mše v podání vokálního seskupení
Minima. Významnými spolupracov-

níky znojemského festivalu jsou Zno-
jemská Beseda a JazzFestBrno.

Vstupenky na jednotlivé koncerty
ponejvíce v hodnotě symbolických
100 korun v předprodeji (150 na mís-
tě) si můžete již nyní zakoupit v TIC
na Obrokové ulici. lp

13.–17. ledna

JAZZFEST ZNOJMO 2016

13. ledna

19.00 Hotel Prestige
PETER LIPA AND BAND 

14. ledna

19.00 Hotel Savannah
FUNNY FELLOWS – OLD TIME BAND BRATISLAVA

15. ledna Jazzová noc v klubech

18.00 Hotel Lahofer
SMRČKA, NOVOTNÝ, JAGOŠ, LOBPREIS
19.00 Café U Černého psa
RUDOLF KRÁLÍK A JEHO VIBRAFON
19.30 Městské divadlo
STADTMUSIK HOLLABRUNN 
20.00 Znojemská Beseda
ZUZANA LAPČÍKOVÁ A JOSEF FEČO
21.00 Klub Harvart
CHARLIE SLAVÍK REVUE
22.00 Dům Na Věčnosti
DER ŠENSTER GOB
22.30 vinárna Deci Deci
J. J. M. TRIO – JAN PUDLÁK, JOSEF MIKULKA
A MARTIN FEČO

16. ledna

9.00–12.00 Obroková ulice
MRZNOUCÍ JAZZ – KOUDA’S QUARTET
10.00 Nový Šaldorf – Modré sklepy
KOPÁNÍ PÍSKU PRO VÍDEŇ
19.00–23.00 Sál Modrých sklepů
JAZZ ARCHIV BIGBAND BRNO – SWINGOVÁ TAN-
ČÍRNA

17. ledna

11.00 kostel sv. Václava v Louce
KONCERTNÍ JAZZOVÁ MŠE – VOKÁLNÍ SESKUPENÍ
MINIMA

Orli v nabitém vánočním
programu bojují o playoff

Znojemské hokejisty čeká v období vánočních svátků tradičně velmi nabitý
program. Na domácím
ledě se představí mezi
svátky dvakrát, 26.
a 28. prosince, následně
až po Novém roce.
Rychlý sled utkání
napoví, zda se jim po -
daří probojovat do
první šestky, která zajiš-
ťuje účast ve vyřazova-
cích bojích. Zatím k ní
mají znojemští hráči
skvěle nakročeno. Při-
jďte je podpořit a zpe-
střit si sváteční čas!

Nejbližší utkání Orlů v EBEL

pátek 18. 12. Znojmo – Graz 18.30
neděle 20. 12. Lublaň – Znojmo 17.30
úterý 22. 12. Dornbirn – Znojmo 19.15
sobota 26. 12. Znojmo – Lublaň 17.30
pondělí 28. 12. Znojmo – Bolzano 18.30
středa 30. 12. Graz – Znojmo 19.15
pátek 1. 1. Linz – Znojmo 17.30
sobota 2. 1. Znojmo – Dornbirn 17.30
úterý 5. 1. Znojmo – Vídeň 18.30
pátek 8. 1. Salzburg – Znojmo 19.15
neděle 10. 1. Znojmo – Villach 17.30

Orli Znojmo děkují svým příznivcům a partnerům za neutuchající pod-
poru v roce 2015 a přejí všem příjemné svátky, úspěšný vstup do nového
roku a mnoho radostných okamžiků s mezinárodním hokejem ve Znojmě!

■ Orli Znojmo. Foto: Archiv OZ

■ Zmrzlý jazz a Kouda´s Quartet v akci. Foto: David Štork 
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PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben po–so 10.00–17.00, 
ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka
v 16.00). 21.–26. 12. zavřeno, 27.–30. 12.
11.00–16.00, 31. 12. a 1. 1. zavřeno

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben út–ne 10.00–12.30,
13.00–16.00. Do 15. 1. 2016 zavřeno.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. 
Otevřeno pouze v červenci a srpnu.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
září denně 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.
Stálé expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české, J. T. Fischer
Medailérská tvorba.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
mimo sezonu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 
mimo sezonu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz.
Zavřeno do 1. května.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: listopad–březen 9.00–17.00
pouze víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10,
tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen po–pá 8.00–18.00, 
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00,
listopad–duben po–pá 8.00–18.00, 
so 9.00–13.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM 
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
TIC říjen–duben út–so 9.00–16.00,
Jižní příst. cesta říjen–duben 
po 9.00–17.00, út–ne 9.00–20.00.
24. 12. zavřeno, 25.–26. 12. 13–17, 
27. 12. 9–20, 28. 12. 9–17, 
29.–30. 12. 9–20, 31. 12. 9–13, 
1. 1. 13–17.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul., 
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 
listopad–březen zavřeno.

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

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: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej 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.

18. 12. VALAŠSKÉ PASTÝŘSKÉ HRY
Vánoční program dětského folklórního
souboru Dyjavánek. 18.00.

6. 1. BEZ BAB! aneb KUTLOCH
Současná komedie o nákupním
centru a manželech na útěku. Hrají:
František Staněk, Vojtěch Dvořák,
Josef Čepelka, Filip Richtermoc.
19.00. 

9. 1. O POKLADU VE MLÝNĚ
Původní česká pohádka s písničkami
a strašidly. Hrají: Julie Jurištová, Jana
Birgusová, Libor Jeník a další. 14.00.

14. 1. HRDÝ BUDŽES
Dramatizace úspěšné stejnojmenné
prózy spisovatelky Ireny Douskové.
Herečka Barbora Hrzánová za ztvárnění
hlavní hrdinky získala cenu Thálie. 19.00.

17. 1. TŘI VERZE ŽIVOTA
Dva manželské páry prožijí tři
varianty večírku. Hrají: D. Prachař,
L. Rybová, I. Chmela, J. Janěková.
19.00. (Náhradní představení za
zrušené 4. 12. 2015.)

18. 1. JAK SE HUSÁKOVI ZDÁLO,
ŽE JE VĚRA ČÁSLAVSKÁ 
Gustav Husák a Věra Čáslavská – dva
protipóly jednoho období. Hrají:
Tomáš Matonoha, Tomáš Měcháček/
Vladimír Polívka. 19.00. 

20. 1. PAN HALPERN 
A PAN JOHNSON
V anglické tragikomedii excelují Petr
Kostka a František Němec. 19.00.

22. 1. CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se
profesionální zabiják stane obětí
sebevraha. Hrají: Filip Blažek, 
Alžbeta Stanková, Jaroslav Šmíd
a především Miroslav Vladyka.
19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
12. 11.–6. 1. VÝSTAVA ORIGINÁLNÍCH
RUKODĚLNÝCH VÝROBKŮ
Dům umění – práce klientů 
Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry 
pod Oblastní charitou Znojmo.

23. 11. – 19. 2. Chladná krása
Minoritský klášter – výstava 
o historii nožířství a fenoménu
damascénské oceli.

27. 11.–22. 12. PATCHWORK
Dům umění. Vernisáž 26. 11.
v 17.00.

26. 11.–7. 1. MEDOVÉ VÁNOCE 
Minoritský klášter – vše o medu, pečení
a vánočních obyčejích Znojemska.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PŘEHLED HLAVNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ
MĚSTA ZNOJMA V ROCE 2016
pořádané nebo spolupořádané Znojemskou Besedou 

PLES MĚSTA ZNOJMA 23. 1. kongresový sál hotelu Dukla

ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE 23.–27. 3. Horní a Masarykovo nám., Obroková ul.

JEDEN SVĚT ZNOJMO – filmový festival 6.–8. 4. projekce pro veřejnost, kino Svět

7.–12. 4. projekce pro školy, kino Svět

ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK reg. kola 13.–14. 4. Znojemská Beseda

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30. 4. Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB 1. 5. Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

MAJÁLES 4. 5. Horní náměstí

DNY PARTNERSKÝCH MĚST 6. a 7. 5. centrum Znojma 

FESTIVAL VOC VÍN 8. 5. centrum Znojma 

GARAGE DESIGN 20.–21. 5. město

ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK finále 22. 5. Městské divadlo Znojmo 

DĚTSKÝ DEN 28. 5. Městský park a Hradební příkop 

PIVNÍ SLAVNOSTI 11. 6. Horní, Václavské nám., ulice Přemyslovců

ZNOJEMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 1. 7.–31. 8. centrum Znojma

SLAVNOSTI OKUREK 5.–6. 8. Masarykovo náměstí

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM! – divadelní festival 17.–21. 8. centrum Znojma

ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ 16.–18. 9. město 

SLAVNOSTI MLADÉHO VÍNA 11. 11. centrum Znojma

ZNOJEMSKÝ ADVENT 27. 11.–23. 12. Horní a Masarykovo nám., Obroková ul.
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■ VÁNOČNÍ KONCERT

Valašské pastýřské hry v rytmu znojemského Dyjavánku
Blížící se Vánoce jsou spojeny s krásou lidových koled a tradic. Užít si jich
budou moci diváci na představení Valašské pastýřské hry v režii dětského
folklórního souboru Dyjavánek v pátek 18. prosince v  18.00 hodin
v Městském divadle ve Znojmě. Dyjavánek, který pod vedením devíti ve-
doucích tvoří přes šedesát dětí ve třech tanečních odděleních a v cim-
bálových muzikách Vinohrádek a Veltlínek, svým vánočním programem
takto vždy děkuje všem rodičům, vedoucím a partnerům i městu Znojmu
za celoroční podporu. lp

■ SLAVICI

Bílé Vánoce slavice Lucie Bílá vykouzlí v Dukle
Zpěvačka Lucie Bílá již několik let zpříjemňuje
předvánoční čas tradičními koncerty s atmo -
sférou blížícího se Štědrého dne. Na turné
 Českou a Slovenskou republikou zavítá nejpo-
pulárnější slavice také do Znojma, aby v býva-
lém hotelu Dukla svým hlasem vykouzlila
20. prosince bílé Vánoce. Koncert, který je při-
způsoben právě adventnímu období, začne
v 19.00 hodin. lp

■ NOVOROČNÍ KONCERT

Novoroční koncert Stadtmusik Hollabrunn otevírá nový rok hudbou
Již podeváté pořádá Stadtmusik Hollabrunn ve spolupráci s Rakousko-
českou hospodářskou společností v překrásném Městském divadle ve
Znojmě tradiční novoroční koncert s přípitkem. Na pátek, 15. ledna 2016
připravil kapelník Herbert Klinger pro publikum pestrý program. Jako
hosté vystoupí první tenor Vídeňské státní opery Roman Lauder a prezi-
dent hudebního festivalu JazzFest Jiří Ludvík s houslovým sólem. Koncert,
který začne 19.30, je i letos spojený s novoročním přípitkem v 18.00
v předsálí divadla. Vstupenky jsou prodávány za 300 korun a mohou po-
těšit pod vánočním stromečkem hudbymilovné přátele (rezervace:  
neujahrskonzert@oetgw-rchs.org). Stadtmusik Hollabrunn navíc věnuje
výtěžek koncertu opět dvojjazyčné mateřské škole – Školka bez hranic.
SOUTĚŽ O VSTUPENKY
Jeden výherce může získat dva lístky na koncert zdarma. Stačí znát od-
pověď na otázku: Kolikátý ročník novoročních koncertů pořádá Stadt-
musik Hollabrunn ve svém domovském městě 1. ledna 2016? Výběr máte
ze dvou možností: A/ desátý, B/ čtyřicátý. Odpovědi můžete posílat do
10. 1. 2016 na e-mail: rpavlikova@contrasta.eu, heslo KONCERT. lp

■ DIVADLO

Divadelní představení jako vánoční dárek
Již nyní jsou v prodeji vstupenky na některá z plánovaných představení v roce
2016 v Městském divadle ve Znojmě. Zakoupit je můžete pro sebe nebo své
blízké třeba jako zážitkový dárek pod stromeček. Obrazně tak prodloužíte
obdarovanému Vánoce až do příštího roku. VTuristickém informačním centru
na Obrokové ulici můžete již teď pořídit vstupenky na představení:
6. 1. Bez bab! aneb Kutloch
Komedie o nákupním centru a manželech na útěku.
18. 1. Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská
Groteska dvou protipólů jednoho období.
10. 2. K-PAX
Hra podle knižní předlohy Svět podle Prota.
19. 2. Mam’zelle Nitouche
Slavná hudební komedie.
15. 4. Žalman a spol.
Koncert ikony českého folku

NENECHTE SI UJÍT3. 12.–20. 2. RETROGAMING –
počátky osobních počítačů u nás
Dům umění – interaktivní putovní
výstava, její součástí je možnost
vyzkoušet si historické počítače. 

15.–21. 12. ŽIVÉ KVĚTY 
O VÁNOCÍCH
SOŠ a SOU, Dvořákova 19 
– vánoční výstava, 15. a 16. 12.
prodej výrobků žáků školy.
8.00–16.00. 

KONCERTY
17. 12. VÁNOČNÍ KONCERT BIG
BANDU ZUŠ ZNOJMO
Spoluúčinkuje Big band Retz.
Pronájem. 19.00.

18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
DFS DYJAVÁNEK ZNOJMO
Pastýřské hry z Valašska. Pronájem.
18.00.

19. 12. ADVENTNÍ KONCERT
Kostel sv. Václava – smíšený sbor
z Retzu / Retzer Gesangverein 17.00.

19. 12. TANČÍRNA S ONDŘEJEM
SMEYKALEM
Školní tělocvična na Jezuitském
nám. 1 – tančírna za doprovodu
vynikajícího hráče na didgeridoo.
Výstava obrazů Jany Svobodové.
18.00.

20. 12. BÍLÉ VÁNOCE LUCIE BÍLÉ
Hotel Dukla – koncert zpěvačky za
doprovodu kapely Petra Maláska.
Host: Jan Toužimský. 19.00.

26. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
Kostel Nalezení sv. Kříže – vystoupí
Znojemský komorní orchestr, sólisté
a Chrámový sbor kostela Nalezení
sv. Kříže (koncert KPH). 15.30.

7. 1. PETR BENDE & CIMBÁLOVÁ
MUZIKA GRAJCAR
Městské divadlo – Novoroční
akustický koncert. 19.00.

13.–17. 1. JAZZFEST ZNOJMO
Na různých místech Znojma – nejen
jazzové koncerty v čele s vystoupením
patrona festivalu Peterem Lipou. 
Více na str. 12

15. 1. NOVOROČNÍ KONCERT
STADTMUSIK HOLLABRUNN
Městské divadlo – na koncertě
vystoupí první tenor vídeňské státní
opery Roman Lauder 
a prezident znojemského hudebního
festivalu JazzFest Jiří Ludvík
s houslovým sólem. 19.30.

20. 1. KONCERT 
LUBOŠE POSPÍŠILA
VŠ klub HARVART 
(Václavské nám. 6) – začátek 19.30.

DALŠÍ
17. 12. ŽIVOT V ARCHITEKTUŘE 
Znojemská Beseda – přednáší Adam
Gebrian. Zakončení cyklu přednášek
o architektuře. Prodej vstupenek na
místě (studenti a senioři mají
zvýhodněné vstupné). 18.00.

19. 12. PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ
Vlakem na celodenní sobotní výlety
s průvodcem na vánoční trhy do
Vídně. Odjezd vždy v 8.20. 
Info na tel. 737 449 099.

ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
18. 12. TRIO BEL CANTO – adventní
a vánoční koncert 
Hudební salon – vystoupí Hana
Škarková – soprán, Mariia
Mikhailova – flétna, Libor Janeček –
kytara. 19.30. Při této příležitosti 
zahájení výstavy soch JIŘÍHO NETÍKA. 
19. 12. PŘÍPRAVA VÁNOČNÍHO STOLU 
Zámecká galerie Thayana –
workshop, od 13.00.
26.–31. 12. SOCHY JIŘÍHO NETÍKA
– výstava
– UKÁZKA SLAVNOSTNÍHO STOLOVÁNÍ 
Sál předků – práce studentů SOU
a SOŠ SČMSD Přímětická, Znojmo. 
– Speciální vánoční prohlídky na
zkrácené hlavní prohlídkové trase
zámku, 11.00–15.00 začátek každou
celou hodinu, snížené vstupné.

2.–3. 1. VNITŘNÍ ÚSMĚV
RC Maceška – víkendovým meditativním
seminář pod vedením Květy Franclové.
9.30–17.00. Přihlášky nutno provést
nejpozději týden před konáním semináře
(info na maceska.kibo.cz).

3. 1. ZIMNÍ POHÁDKA 
Znojemská Beseda – cyklus
NEDĚLNÍ POHÁDKY. Pohádka
v podání Divadla 100opic. 16.30.

17. 1. LiStOVáNí – 100. TITUL
Znojemská Beseda – oslava třinácti
let existence projektu Listování. 
Titul: POHÁDKY PRO
NEPOSLUŠNÉ DĚTI A JEJICH
STAROSTLIVÉ RODIČE (Dušan
Taragel a Josef „Danglár“ Gertli).
Velká oslava projektu LiStOVáNí,
účinkují všichni herci souboru. 
Pro děti nevhodné. 20.00.

21. 1. ZDRAVÉ BYDLENÍ
RC Maceška – stavební medicína
a Feng Shui z jiného pohledu,
přednáší Petr Makeš. 16.00.

22.–23. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE (Loucká 21) – setkání
cestovatelů ve Znojmě. 
Dvoudenní festival pro veřejnost
s přednáškami profesionálních
i amatérských cestovatelů.
Podrobnosti na www.cestysvetem.cz 
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Znojemští boxeři vybojovali na domácím 
mistrovství republiky šest medailí

Vasil Ducar, Hamo Aperjan, Tomáš
Bezvoda, Dominik Musil, Vladimír Len-
gál a Miroslava Nováková. Šest jmen,
která reprezentovala znojemský
Boxing klub Řešeto na mistrovství Čes-
ké republiky, které se konalo ve Znoj-
mě. A také šest medailí. Každý, ze
znojemských boxerů, který se na šam-
pionátu představil, si odnesl cenný kov.
Na ten nejvzácnější, zlato, dosáhli dva
z nich. Hamo Aperjan a Vasil Ducar.

Borec s arménskými kořeny, Aper-
jan, přišel do České republiky před
osmi lety. Nejprve boxoval za Prostě-
jov, později přestoupil do Znojma, a to
v něm získalo zkušeného borce. Svoje
umění dokázal i na mistrovství repu-
bliky ve znojemské sportovní hale. Zís-
kal zde již v pořadí třetí domácí titul.
Po jasném vítězství v semifinále doká-

zal ve finále udolat ostříleného Pavla
Mozgu. „V semifinále jsem dostal za
soupeře spíše začínajícího boxera,
nebylo s ním moc práce. Ale finále
s Pavlem to už bylo náročnější. Je to
zkušený boxer. Myslím, že to bylo pro
diváky, kteří nám vytvořili krásnou
atmosféru, pěkné show. Hlavně bych
chtěl moc poděkovat Mirkovi Jánské-
mu i trenéru Savovovi, Davidu Vejta-
sovi a samozřejmě všem v publiku,
kteří nás povzbuzovali,“ konstatoval
po vítězném finále Aperjan.

Ještě o trochu více dostal zaplněné
tribuny do varu souboj Vasila Ducara.
Ten předvedl úžasné, byť krátké před-
stavení už v semifinále, kde během
několika desítek sekund poslal svého
soupeře dvakrát na zem a vyhrál
K. O. Ve finále pak dokázal proti sil-

nému soupeři více vůle po
vítězství a zaslouženě se rado-
val ze zisku zlata. 

„Byl to výborný šampio-
nát. Super hala, super fanouš-
ci. Slyšel jsem je v průběhu
boje a moc mi to pomohlo.
Ani v semifinále jsem neměl
lehkého soupeře, ale ten zápas
mi vyšel. Jeden tvrdší úder
dokáže často zvrátit celý
zápas. Já jsem mu tam na
začátku nasypal kombinaci
a viděl jsem, že je trochu otře-
sený, tak jsem to zkusil hned
na knockout a ono to vyšlo.
Ve finále byl protivník
extrémně nebezpečný, ale
víceméně jsem si vše pokryl,
pouze ve druhém kole jsem
něco schytal, ale žádný úder

nebyl úplně čistý. Ve třetím kole jsem
jel na hranici fyzických možností
a myslím, že jsem tam dal ten potřebný
kousek navíc, kterým je srdce. Titul
mě těší o to víc, že jsem ho získal doma,
kam mohla přijít rodina i spousta zná-
mých, která by třeba na druhý konec
republiky nemohla. Je to super pocit,“
svěřoval se po svém triumfu Vasil
Ducar. 

Na výsost spokojený tak mohl být
trenér znojemských boxerů Miroslav
Jánský. „Po sportovní i organizační
stránce to dopadlo výborně. Máme
medaili od každého borce i borkyně,
které jsme na mistrovství měli. Možná
sám od sebe čekal trochu víc Vladimír
Lengál, ale zabojoval, boxoval pěkně
a ten verdikt rozhodčích v semifinále
mohl být klidně opačný. Krásně boxo-
val i Tomáš Bezvoda, který byl nakonec
druhý. Byl přesný jako chirurg, ale sou-
peř byl zkrátka o trochu silnější. Atmo-
sféra v hale byla fantastická, diváků
přišlo hodně a myslím, že se dobře
bavili. Vyšlo i představení nového klipu
našeho Boxing klubu Řešeto, o které
se skvěle postaral slovenský raper
Moloch, takže můžeme být maximálně
spokojeni,“ hodnotil trenér znojem-
ských boxerů Miroslav Jánský.

Poněkud zklamané byly jen dvě
znojemské opory posledních let –
Dominik Musil a Vladimír Lengál, které
přes semifinále do finálového galave-
čera neproklouzly. „Mrzí mě to hodně.
Co na to říci. Byl jsem v semifinále hod-
ně unavený. První kolo jsem dělal to,
co jsme s trenérem Jánským napláno-
vali, ale pak jsem přistoupil na taktiku

soupeře a on mne utahal. Odešel jsem
úplně fyzicky. Soupeř je momentálně
česká špička. Měl sice slabší úder, to
bych mu jediné jako jeho trenér vytkl,
ale po fyzické stránce to byla mašina.
Pořád pracoval a úplně mě přejel. Ale
jsem spokojený i s bronzem. Často je
horší prohrát ve finále než v semifinále.
Jen mě mrzí, že jsem si neužil finálový
galavečer v ringu,“ uvedl Musil. 

Ještě více zklamaný byl Vladimír
Lengál. S jeho účastí ve finále počítalo
celé Znojmo a sám boxer připouští, že
tato očekávání na něj působila zbytečný
tlak, kterému možná i trochu podlehl.
„Těšil jsem se na finále, ale byl jsem
hrozně nervózní a asi přemotivovaný.
Poslední dva dny před mistrovstvím
jsem se necítil vůbec dobře. Navíc jsem
se dva měsíce staral o organizační zále-
žitosti, takže jsem nebyl ani úplně sou-
středěný. Nebylo to zkrátka ono. Možná
se na tom podepsalo i to, že mě všichni
kolem užuž viděli ve finále, a asi mě to
trochu rozhodilo. I tak ten souboj
v semifinále mohl dopadnout i opačně.
Boduje pět rozhodčích a počítač vybere
tři, jejichž body rozhodnou. A já měl
tu smůlu, že mezi nimi vybral ty dva,
kteří určili jako vítěze soupeře. Zbylí
tři totiž obodovali lépe mě. Ale s tím
se nedá nic dělat, takový je box,“ kon-
statoval Lengál. 

I přes dílčí zklamání ale domácí
mistrovství republiky dopadlo pro
Znojmo výborně. A to jak po sportovní
tak i pořadatelské stránce. Většina pří -
tomných ocenila znojemský šampio-
nát jako jeden z nejlepších v historii.

eks

■ Vasil Ducar (vlevo) ve vítězném finále. Foto: Archiv eks ■ Hamo Aperjan na nejvyšším stupínku se svými soupeři, trenérem Miroslavem Jánským
a sponzorem Davidem Vejtasou. Foto: Archiv eks

■ Miroslava Nováková si odnesla z domácího šampio-
nátu bronz. Foto: Archiv eks
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