
Polévka pro lidi 
bez domova 

Oblastní charita Znojmo vydává 
na ul. Přímětická polévku lidem bez 
domova.

Výdej na prostranství po bývalých 
garážích je vždy v pondělí, středu a pá-
tek od 11.30 do 12.00 hodin. Lidem 
bez domova jsou také poskytovány 
informace o možnostech další podpo-
ry a pomoci i o možnosti poskytnutí 
teplého ošacení z charitního šatníku. 
Polévku a další pomoc mohou pracov-
níci Charity poskytovat díky Tříkrálo-
vé sbírce a drobným dárcům.  lp
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 Adventní čas nabízí mnoho příležitostí setkat se s přáteli.  Foto: Archiv ZL

ČTVRTEK 24. LISTOPADU 2022 | číslo 11 – ročník XXXI. znojmocity_czznojmocity.cz

Pravidelné týdenní reporty 
z radnice, informace o blokovém 
čištění a možnost vyjádřit svůj 
názor v anketách. To 
vše nabízí Mobilní 
Rozhlas a aplikace 
Zlepšeme Česko. 
REGISTRUJTE SE  
A BUDETE V OBRAZE!

Buďte v obraze 
s Mobilním Rozhlasem

Nová zubní 
ordinace

V pondělí 5. prosince 2022 zahájí 
ve Znojmě činnost nová zubní ordi-
nace Luc(k)yDent v čele s MDDr. Lu-
kášem Wenglorzem. 

K  ošetření bude přijímat paci-
enty bez omezení věku. Kontaktní 
údaje, na  kterých se mohou paci-
enti blíže informovat, jsou e-mail:  
zubnipecekruhac@gmail.com nebo 
tel.: 734 764 076. Ordinační doba bude 
upřesněna na  webových stránkách 
(www.zubarna-znojmo.cz). Ordinace je 
realizována na základě jednoho ze dvou 
dotačních programů města Znojma 
na podporu vzniku nových ordinací 
praktických a zubních lékařů.  lp

Symbolem letošního Znojemské-
ho adventu, který začne první ad-
ventní neděli 27. listopadu, je šupina 
pro štěstí. 

Mezi největší životní štěstí patří be-
zesporu blízkost dobrého člověka, z če-
hož vycházeli i organizátoři Znojemské-
ho adventu 2022. „Právě štěstí, a hlavně 
zdraví, je to, co všem přejeme nejvíce,“ 
říká František Koudela, ředitel Znojem-
ské Besedy, která s dalšími organizace-
mi pečlivě vybírala náplň programové 

Šupina pro štěstí jako symbol adventu
skladby adventu. Lidé tak mají možnost 
i v poslední dny roku trávit společný čas 
na provoněném vánočním trhu, navští-
vit tradiční koncerty, shlédnout zimní 
pohádkové a filmové kino, podívat se 
s dětmi do Hradní ulice k ohradě se 
zvířátky a k výběru všem předkládají 
ještě spoustu dalších zážitků.

První adventní neděli se rozsvítí vá-
noční stromy na Masarykově a Horním 
náměstí a hudebně slavnostní podvečer 
obohatí koncert vynikajícího zpěváka 

Ondřeje Rumla. V doprovodu znojem-
ského Dětského pěveckého sboru Libo-
hlásek představí písně z alba Zapome-
nutý příběh. Vypráví nejen o narození 
Ježíška v Betlémě, ale také připomíná 
tak trochu zapomenutý příběh Vánoc. 
Na co ale rozhodně zapomenuto ne-
bude, jsou také děti, které nemají lehký 
životní osud. I jim můžeme zpříjemnit 
Vánoce. Jak to udělat, se dočtete uvnitř 
LISTŮ, kde najdete i celý program ad-
ventu. Více na str. 7–9.  KS, lp

Rada města schválila 7. listopa-
du 2022 nákup energií na spotovém 
trhu. 

Město Znojmo tímto způsobem 
zajistí elektřinu a plyn pro chod úřadu, 
příspěvkových organizací a Znojem-
skou tepelnou společnost na rok 2023. 

Nakoupíme energie na spotovém trhu
Na  ceny elektrické energie a  plynu 
v roce 2023 se vztahuje vládou sta-
novený cenový strop. „Pokud cena 
na spotovém trhu bude v zúčtovacím 
období vyšší než cenový strop, budeme 
mít jistotu, že výsledná cena pro město 
nepřekročí vládou stanovené maxi-

mum,“ ubezpečila starostka Znojma 
Ivana Solařová. Vyzdvihla, že v opač-
ném případě, tedy pokud cena na spo-
tovém trhu v zúčtovacím období bude 
naopak nižší než vládní cenový strop, 
budeme jako město benefitovat z nižší  
spotové ceny.  Pokračování na str. 2.
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ZASTUPITELÉ SE SEJDOU 
JEŠTĚ DVAKRÁT
Do konce roku 2022 se zastupitelé 
sejdou ještě dvakrát. V pondělí 
28. listopadu a 19. prosince. Vždy 
v 15.00 hodin ve víceúčelovém 
sále Centra Louka na Loucké ulici. 
Zasedání jsou veřejná a můžete 
je sledovat i online na YouTube 
kanále města Znojma.

KALENDÁŘE ZNOJMA 
JSOU V PRODEJI
Od  28. listopadu budou v  pro-
deji kalendáře města Znojma 
na rok 2023. V nástěnném kalendáři 
najdete fotografie nově zrekon-
struované bývalé staré školy v are-
álu Louckého kláštera. Ve stolním 
kalendáři letos uvidíte obrázky 
od dětí z místních mateřských škol. 
Oba jsou k dostání v Turistických 
informačních centrech na Obro-
kové a Loucké ulici. Stolní kalendář 
za 50  korun, nástěnný za 90 korun.

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST
Kluziště s umělým povrchem se 
na Horním náměstí ve Znojmě pro 
veřejnost otevře první adventní 
víkend. K dispozici jsou kontejne-
ry na úschovu věcí a u kluziště je 
možnost broušení bruslí (za po-
platek). Otevřeno bude denně 
9.00–12.00 a 13.00–19.00 hodin. 
Vstup zůstává zdarma. Bruslení 
veřejnosti na  zimním stadionu 
bude opět každé pondělí a čtvrtek 
od  17.00 do  18.00 hodin a  bu-
dou přidávány i další hodiny pro 
veřejnost. Pro aktuální informa-
ce sledujte rozpis ledu na webu 
sportovisteznojmo.cz. Venkovní 
kluziště na Sokolské ulici zatím 
není v provozu. Otevření brání 
technické problémy. 

STROMEČKY 
NA OBROKOVÉ ULICI
Ani stavební úpravy radniční věže 
nezabrání, aby se do centra města 
na ulici Obrokovou zase na měsíc 
přestěhovala řada vánočních stro-
mečků. Stejně jako v předchozích 
letech je svými originálními vý-
tvory ozdobí děti ze znojemských 
škol a školek a ostatních subjektů 
pracujících s dětmi.

NOC VENKU
Přijďte přespat pod širé nebe. Pod-
poříte lidi bez domova. Noc venku 
se uskuteční 24. listopadu od 18.00. 
V kapli sv. Václava na Mikulášském 
náměstí bude připraven dopro-
vodný program, horký čaj, káva 
i polévka. Vstupné jsou trvanlivé 
potraviny v minimální hodnotě 
50 Kč. Více FB a web nocvenku.cz.

Pokračování ze str. 1.
Spotový trh s energiemi je jednou 

z možností nákupu energií za velko-
obchodní ceny. Je to burza, na kte-
ré se nakupuje na základě skutečné 
nabídky a poptávky, čímž se dostává 
cena energií na nižší cenovou hladinu 
než od běžných dodavatelů. Na zá-
kladě údajů vydaných Operátorem 
trhu energií (OTE) se stanoví přes-
ná spotřeba každého odběrného 
místa a  systém OTE formou aukce  
stanoví cenu.

Kvůli optimalizaci cen se už v roce 
2012 tehdejší vedení města rozhodlo 
pro soutěž na centrální nákup energií. 
Tato strategie nákupu energií se osvěd-
čila, proto v ní radnice pokračuje až 
do současnosti. 

Dodávky plynu pro město a Zno-
jemskou tepelnou společnost (dále ZTS) 
řešila starostka Znojma Ivana Solařová 
hned první den ve funkci. „Ještě na za-
čátku listopadu nemělo město smlouvu 
s dodavatelem plynu na příští rok. To byl 
velký problém, neboť se týkal vytápění 

budov nejen městského úřadu a jeho 
příspěvkových organizací, ale například 
i základních škol a domovů pro seniory 
a také několika tisícovek domácností, 
které odebírají teplo od zmíněné ZTS. 
Městu reálně hrozilo, že spadne do re-
žimu dodavatele poslední instance. 
To jsme nemohli připustit. Proto jsme 
hned na první radě města naší koalice 
schválili, že budeme nakupovat energie 
na energetické burze. Samozřejmě i tady 
platí vládou stanovený cenový strop,“ 
vysvětlila starostka.  PK

Nakoupíme energie na spotovém trhu

Dva měsíce už ve Znojmě fungu-
je vydávání potravinových balíčků 
potřebným. Zájem je převážně ze 
strany seniorů.

Město Znojmo ve spolupráci s Ob-
lastní charitou Znojmo spustilo potra-
vinovou pomoc pro samostatně žijící 
seniory nad 65 let a rodiče samoživite-
le 20. září. Uchazečům v tíživé situaci 
jsou od té doby zdarma poskytovány 
základní potraviny. Výdej potravino-
vých balíčků zajišťuje Oblastní charita 
Znojmo.

Pro potravinovou pomoc přichází 
i třicet lidí za den

Pomoci již využilo přes 240 osob, 
v  drtivé většině právě senioři. Do-
sud bylo vydáno 418 balíčků, a  to 
v září 66, říjnu 133 a od začátku listo-
padu 219, kdy se zájem výrazně zvý-
šil. Denně nyní přichází kolem třiceti  
zájemců. 

Výdej  probíhá každý týden 
v pondělí, úterý a čtvrtek od 10.00 
do 14.30 hodin v prostorách tělocvič-
ny České pošty na Horním náměstí, 
která je přístupná z ulice Horní Čes-
ká. Nárok na potravinový balíček je-

denkrát v kalendářním měsíci mají 
senioři starší 65 let, kteří bydlí sami 
ve Znojmě či v městských částech, 
a  také rodiče samoživitelé, kteří již 
spolupracují se Sociálním odborem 
Městského úřadu Znojmo. Pro získání 
balíčku stačí splnit základní pravidla. 
Předložit občanský průkaz či nájemní 
smlouvu k prokázání věku a místa byd-
liště. Senioři navíc předloží prohlášení, 
že bydlí sami. Rodiče samoživitelé pak 
musí být evidováni v databázi sociální-
ho odboru.  sch, lp

Pětitunová 
sbírka

Lidé darovali více než 5 tun po-
travin v jednodenní sbírce ve znojem-
ských obchodech. 

Vybrané potraviny pomohou ma-
minkám a tatínkům samoživitelům, 
rodinám v sociální nouzi a lidem bez 
domova na Znojemsku. Dohromady 
se podařilo v obchodech Albert, Pen-
ny, Billa, DM, Kaufland vybrat přesně 
5 195,6 kilogramů potravin (v menší 
části i drogerie). Je to přes 2 000 kilo-
gramů více než v roce 2021. 

„Děkujeme všem, kteří jste se 
do podzimní Sbírky potravin zapojili 
– zaměstnancům, koordinátorovi Mi-
chalovi Martinkovi a hlavně všem dob-
rovolníkům, kteří byli velkou oporou. 
Bez vás bychom akci těžce zvládali. 
Děkujeme moc za podporu, které si 
velmi vážíme,“ uvedl Evžen Adámek, 
ředitel Charity Znojmo, která sbírku 
připravila ve spolupráci s Potravino-
vou bankou pro Brno a spolkem Jiho-
moravský kraj.  lp

Radniční věž je od jara veřejnos-
ti uzavřena, i  přesto se lidé mohli 
formou sponzorského daru podílet 
na její rekonstrukci. A přispěli částkou 
229 068 korun, která půjde na samot-
né práce.

Od května do října poslalo gotické 
památce finanční dar 88 subjektů – 
82 fyzických osob a 6 právnických. Fy-
zické osoby starší 18 let mohly přispět 
částkou od 1 500 korun a právnické 
osoby částkou od 5 000 korun. Za svůj 
sponzorský dar obdrží všichni dárci 
drobný upomínkový předmět, cer-
tifikát sponzora, zapsání do kroniky 
města Znojma za rok 2022 a budou 
pozváni na slavnostní program po do-
končení všech prací. Tato forma spon-
zorství měla ve Znojmě svou premiéru. 
Všem dárcům patří velký dík!

Jedinečná příležitost
Lidé také využili možnosti pro-

hlédnout si obsah sedmi časových 
schránek z báně radniční věže, a  to 

Co se děje kolem věže
na  jedinečné výstavě ve Znojemské 
Besedě. Během osmi dnů ji navštívilo 
1535 návštěvníků. Největší zájem byl 
o komentované prohlídky vedené his-
torikem a znojemským zastupitelem 
PhDr. Jiřím Kacetlem. Pouzdra obsa-
hovala dokumenty, pamětní mince, 
fotografie, dopisy, novinové výtisky, 
obrázky radniční věže a města Znojma 
a mnoho dalších předmětů. Kromě 
vystaveného obsahu pamětních pouz-
der návštěvníci mohli shlédnout dva-
náctiminutovou poutavou prezentaci, 
která mapovala dějinný příběh naší 
dominanty města Znojma.  

Na výstavě jste mohli shlédnout 
i  měděné báně, praporky nebo ru-
čičku z hodin věže. Schránky budou 
v nejbližších dnech navráceny zpět 
do báně i s poselstvím pro další gene-
race a s dokumenty, fotografiemi a pe-
něžním oběživem dnešní doby. Kdo ví, 
která generace bude mít tu příležitost 
se do časové schránky s ročníkem 2022 
podívat. sch, lp
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VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ 
REPUBLIKY
Na náměstí Republiky se 28. října 
sešli zástupci města i široká ve-
řejnost, aby si připomněli vznik 
samostatného Československa 
a společně vzdali úctu těm, kteří se 
o samostatnost a demokracii na na-
šem území zasloužili. Významný 
den uctili položením květin k pa-
mátníku a českou státní hymnou.

PŘIPOMÍNKA UDÁLOSTÍ 
17. LISTOPADU
Události 17. listopadu a Den boje 
za svobodu a demokracii si před-
stavitelé města Znojma, různých 
spolků a  sdružení připomněli 
vzpomínkovou akcí u památníku 
v Horním parku.

VZPOMNĚLI HRDINSTVÍ 
VETERÁNŮ
Pietního aktu k uctění Dne vete-
ránů se zúčastnili zástupci radnice 
v  čele se starotkou Ivanou So-
lařovou, poslanec David Štolpa, 
další zástupci města, členové 
Sokola a také veřejnost. Přítomné 
zdobil na  klopách kabátů květ 
vlčího máku, který je symbolem 
Dne veteránů. Pietní akt se konal 
na vojenském hřbitově v Louce 
u 180 pamětních křížů, které jsou 
vzpomínkou na všechny statečné 
bojovníky.

PLOŠINA PRO VOZÍČKÁŘE
Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
instalovalo do svých výstavních 
prostor v Domě umění schodišťo-
vou plošinu pro handicapované 
návštěvníky, aby pro ně byly poho-
dlně dostupné i výstavy a expozice 
v 1. patře budovy.

KNIHOVNA RAKOUSKÉ 
LITERATURY OTEVŘENA
Městská knihovna Znojmo otevřela 
zrekonstruované oddělení rakous-
ké literatury. Město zde investovalo 
732 tisíc korun (bez DPH). Slavnost-
ního otevření se účastnila vedle 
ředitelky knihovny Jany Sikorové 
i její dlouholetá předchůdkyně Věra 
Mašková, zástupkyně radnice De-
nisa Krátká a další hosté. Knihovna 
rakouské literatury již pro čtenáře 
funguje v běžné otevírací době.

HŘBITOV V PŘÍMĚTICÍCH 
JE OPRAVEN
Skončily opravy na zdi přímětic-
kého hřbitova. Nový nátěr dostala 
také kovová konstrukce vstupní 
brány a na budově márnice jsou 
vyměněny okna a dveře. Jde o další 
z  investic města Znojma do pří-
městských částí. 

STALO SE

Národní kulturní památka kláš-
ter v Louce má dalších šestadvacet 
nových oken na jižní fasádě objektu 
prelatury. Šlo o již osmou etapu vý-
měny oken za 2,5 milionu korun.

Stejně jako v předchozích letech 
město využilo finanční podpory Mini-
sterstva kultury z Programu záchrany 
architektonického dědictví, a to ve výši 
700 tisíc korun.

Všechny repliky oken, jejich ma-
teriál i barevnost vychází z historic-
kých podkladů a jejich vzhled musela 
schválit památková péče. U části oken 
byla provedena repase, některá byla 
vyrobena a osazena nově. Okna jsou 
kastlová, vyrobena z masivu modřínu 
s nátěrem v barvě matné slonové kosti, 
v  interiéru ještě doplněna o masivní 

Řemeslníci osadili v klášteře
další řadu oken

modřínové parapety v barevně stej-
ném odstínu. Venkovní parapety jsou 
kovové. 

Z celkového počtu 862 oken v ce-
lém areálu kláštera bylo od roku 2016, 
kdy město s výměnou oken začalo, již 
vyměněno či repasováno 237 oken 
a jedny vrata. S výměnou oken bude 
město Znojmo pokračovat i v příštím 
roce. V plánu je výměna na severní 
fasádě prelatury směrem do parku. 

V září letošního roku také podalo 
město Znojmo žádost o dotaci na re-
vitalizaci jízdárny v areálu kláštera. 
Finanční podpora ve výši 59 milionů 
korun by výrazně pomohla opravit 
celý objekt jízdárny k pořádání růz-
ných kulturních a  jinak kreativních 
aktivit.  sch, lp

 U  devíti oken v  prvním patře instalovali 
řemeslníci také vnitřní okenice.  Foto: Archiv ZL

Městská zeleň Znojmo dosta-
ne nové vybavení, a to samochod-
né sekačky a  nový nákladní vůz. 
Navíc v  jejím areálu zahradnictví 
bude opraven povrch komunikace 
a manipulační plocha. Celkově zde 
město investuje 2,6 milionu korun  
(bez DPH).

Město se snaží pravidelně inves-
tovat do modernizace nejen vybavení 
svých příspěvkových organizací, ale 
i do úprav jejich prostor. 

Městská zeleň modernizuje
areál a své vybavení

Nyní ulehčí pracovníkům Městské 
zeleně péči o travní plochy dvě nové 
samochodné sekačky. Nahradí tak stá-
vající dosluhující a provozně náklad-
nější. Modernější zařízení zastanou 
sečení, sběr posekané trávy i mulčová-
ní. Dalším novým pomocníkem bude 
nákladní vůz s objemem nákladové 
plochy 10 m3, který nahradí dosluhu-
jící vozidlo z roku 2002. Využití najde 
zejména k přepravě materiálu do za-
hradnictví, převážně mladých rostlin 

a materiálu citlivého na chlad. Za mo-
dernizaci tohoto vybavení město zapla-
tí 1,8 milionu korun (bez DPH).

Přímo v areálu Zahradnictví Měst-
ské zeleně na Kuchařovické ulici jsou 
naplánovány opravy manipulační plo-
chy a stávající komunikace, která do-
stane nový povrch z betonové dlažby. 
Manipulační plocha bude doplněna 
štěrkodrtí a následně zhutněna. Opra-
vy v areálu vyjdou na téměř 823 tisíc 
korun (bez DPH).  sch, lp

Kulturní dům v  Kasárnách má 
novou střechu a  fasádu. Oprava 
začala na  konci prázdnin a  město 
do ní investovalo téměř 2,3 milionu  
korun.

Kvůli špatnému technickému sta-
vu byla oprava střechy už nutností. 
Kompletně byla vyměněna střešní 
krytina a nové okapy. Kulturní dům 
dostal i novou fasádu se zateplením. 
Úpravy se týkaly i okolí kulturního 
domu, kde byla položena zámková 
dlažba. Venkovní schodiště u vcho-
du má nové zábradlí a oba přístupy 
osvětlují nová venkovní světla.  sch

Kulturní dům 
se dočkal
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 15. prosince 2022, uzá-
věrka je 5. prosince. 

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU
V ROCE 2022
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden. Pro 
tento rok skončí svoz ve 47. týdnu 
(21.–25. listopadu 2022). Obnoven 
bude až na jaře roku 2023.

NAVŠTĚVY V NEMOCNICI
S ohledem na nárůst respiračních 
onemocnění v Jihomoravském kra-
ji, přistoupila Nemocnice Znojmo 
k omezení návštěv u hospitalizova-
ných pacientů, a to pouze na středu 
a neděli od 14.30 do 16.30 hod. 
Nutností je používání respirátoru 
FFP2 v budově nemocnice. 

CT VYŠETŘENÍ MIMO PROVOZ
Znojemská nemocnice informuje 
pacienty, že z  důvodu výměny 
technologie je do  15. prosin-
ce 2022 mimo provoz CT vyšetře-
ní. Pro pacienty hospitalizované 
a na Urgentním příjmu je CT vy-
šetření zajištěno.

AKCE PRO SENIORY
Město Znojmo a Znojemská Bese-
da pořádají akce pro všechny seni-
ory s trvalým bydlištěm na území 
města a v jeho příměstských čás-
tech. Aktuální informace o mě-
síčním programu získáte na tel. 
515 300 251, 731 401 918 nebo 
na  www.znojemskabeseda.cz/ 
akce pro seniory, a  také na TIC, 
Obroková ul., tel. 515 222 552.

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné 
zapůjčit si kostým na maškarní, 
karneval či jinou zábavu. Na zápůj-
čce je nutné se předem domluvit, 
na tel. 515 300 249, 721 505 910. 
Zapůjčené kostýmy není třeba 
po použití prát ani čistit, jen je 
vrátit neponičené!

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají mož-
nost v LISTECH inzerovat vždy zdar-
ma! Informace získáte na e-mailu:  
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251. 

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 111. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Ivana Solařová je první sta-
rostkou v historii města Znojma. 
Jak sama říká, je to pro ni velká 
čest, závazek a zodpovědnost. 
Druhým dechem ale dodává, že 
to není jen o ní. „Jsme tým a já 
doufám, že do toho týmu mohu 
započíst i  pracovníky úřadu. 
Jsou to zkušení profesionálové 
a jsou to oni, kdo ve skutečnosti 
udržují naše město v chodu, ne 
my politici,“ uvedla starostka, 
se kterou vedl rozhovor Pavel 
Kovařík. 

Chystáte personální zemětře-
sení?

Nic takového. Ani k  tomu 
nevidím důvod. Já se naopak vel-
mi těším na spolupráci se všemi 
lidmi z úřadu. Chci jim dát ma-
ximální prostor. Každý umíme 
něco jiného, tak to pojďme využít 
k něčemu pozitivnímu. Čeká nás těžké 
období a  my se musíme soustředit 
na řešení náročných úkolů. Jakákoli 
destabilizace úřadu nám nepomůže.

Plánujete také spolupráci s opozicí?
Budeme spolupracovat s každým, 

kdo chce přispět k rozvoji našeho měs-
ta. Budu ráda, když se přidají i kolegy-
ně a kolegové z opozice. Jsme připra-
veni na konstruktivní kritiku, chceme 
vést otevřený dialog. Opozici jsme 
mimochodem nabídli posty předsedů 
finančního a kontrolního výboru. To 
v minulosti nebyla samozřejmost.

Co považujete z pohledu starostky 
za nejdůležitější, co je pro Vás osobně 
dlouhodobě nejvyšší prioritou?

Jednoznačně spokojenost obyvatel 
našeho města. Z dlouhodobého pohle-
du budu ráda, když lidé pocítí změny 
k  lepšímu. To znamená větší otevře-
nost radnice, lepší atmosféru a spo-
lupráci ve městě a řadu konkrétních 
zlepšení, které chceme ve prospěch 
obyvatel Znojma prosadit.

A jaké priority si stanovila vaše nová 
koalice?

Zásadní je teď rozpočet na příští 
rok. Já i mí kolegové se jím zabýváme 
prakticky od našeho nástupu na rad-
nici. Naší snahou je minimalizovat 
dopady aktuální ekonomické situace 
a nárůstu cen energií, aby to nijak ne-
omezilo chod úřadu a příspěvkových 
organizací města, ale ani běžící in-
vestiční projekty. V tomto směru se 
budeme navíc muset popasovat s ros-
toucími náklady na dostavbu bazénu 
v Louce, což také pochopitelně ubírá 
potenciální prostředky pro další in-

vestice. Rozpočet je napnutý, bude-
me bojovat o každou korunu, tudíž se 
musíme chovat zodpovědně a všechny 
kroky dobře promyslet. Přesto chci 
zdůraznit, že pro naši koalici je jasnou 
prioritou rozvoj Znojma. I proto bu-
deme hledat nové zdroje financování 
projektů. V tomto směru chci změnit 
systém vyhledávání dotací pro město. 
Musíme být více proaktivní.

Vaše koalice má o jednoho místosta-
rostu méně, než tomu bylo v případě 
minulého vedení radnice. Plánujete 
úspory na chod úřadu?

Máte pravdu, snížili jsme počet 
místostarostů ze čtyř na tři. Celkově 
se nám podařilo snížit personální ná-
klady na volené funkcionáře ve vedení 
města. Dále musíme hledat úspory 
na straně nákladů na chod úřadu a pří-
spěvkových organizací, zvyšovat efek-
tivitu. Také se zabýváme úspornými 
opatřeními ve spotřebě energií, kde má 
město stále rezervy.

Kdy vaše koalice představí progra-
mové prohlášení?

Nejpozději do konce roku. Na kon-
krétních programových prioritách 
jsme se s koaličními partnery shodli. 
Vycházíme samozřejmě z našich před-
volebních programů, k jejichž plnění 
jsme se zavázali voličům. V tuto chvíli 
přebíráme úřad a  jednotlivé agendy, 
seznamujeme se s  detaily běžících 
projektů, analyzujeme finanční stav 
města a dáváme dohromady rozpo-
čet na příští rok, jak už jsem zmínila. 
To vše je důležité poctivě absolvovat, 

abychom mohli předložit závazné 
programové prohlášení. Nechce-
me lidem předkládat nereálné 
sliby a později se tvářit, že jsme 
něco takového v programovém 
prohlášení neměli. Vzpomeňte, 
jak to bylo s obchvatem a sliby 
na jeho dokončení.

V  čele města jste ani ne mě-
síc. Co se vám povedlo, máte 
za sebou už nějaké konkrétní 
výsledky?

Měsíc je opravdu krátká 
doba. Ale ano, jedna konkrét-
ní věc přeci jen vyčnívala. Hned 
první den v  úřadu jsem měla 
na stole dodávky energií pro měs-
to, jeho příspěvkové organizace 
a také pro Znojemskou tepelnou 
společnost. Ještě na začátku lis-
topadu nebyl zajištěný dodavatel 
energií na příští rok. Městu reálně 

hrozilo, že spadne do režimu dodava-
tele poslední instance. To jsme nemoh-
li připustit. Proto jsme hned na první 
radě města naší koalice rozhodli o ná-
kupu energetických komodit.

Vidím, že jste skočili rovnýma noha-
ma do práce, takže si asi nedopřejete 
ani pověstných sto dnů hájení. Bude-
me Vám držet palce. Jak Vy osobně 
zvládáte vysoké pracovní tempo? 

Jsem zvyklá na vysoké pracovní 
nasazení ze svého dosavadního za-
městnání. Funkci starostky beru spíše 
jako poslání, příležitost něco změnit, 
udělat něco prospěšného pro druhé. 
Není to o pracovní době, ale o setká-
vání s lidmi a řešení konkrétních pro-
blémů. To mě naplňuje. Navíc mám 
neskutečnou oporu v rodině. Man-
žel se kvůli mně dokonce rozhodl, 
že na čas převezme kompletní péči 
o domácnost, včetně vaření. No dobře, 
ne až tak kompletní (smích), ale jsem 
za něj i děti velmi ráda. Hodně mi to 
vše usnadňují. 

Co byste na závěr vzkázala čtená-
řům?

Rozhodně pevné zdraví a hodně 
sil, abyste zvládli těžké časy co nejlépe. 
Za radnici vám slibuji, že budeme dělat 
maximum. Přesto si přes všechny ne-
gativní zprávy myslím, že na tom po-
řád nejsme ještě tak zle, a hlavně vím, 
že to zvládneme, když budeme držet 
pospolu. Moje dveře jsou pro všechny 
otevřené. Vždyť jsem starostkou všech 
obyvatel našeho krásného města. Budu 
se moc těšit na každé jedno setká-
ní s vámi. Určitě na to bude spousta 
příležitostí, třeba i v rámci akcí, které 
pořádá město.  Pavel Kovařík

Povedeme otevřený dialog

 Starostka Znojma Ivana Solařová.
  Foto: Archiv ZL



komunikace a vstřícnost vůči všem 
občanům.

Jan Blaha, 
místostarosta

Jan Blaha zasvětil svou profes-
ní dráhu pedagogické činnosti; učil 
35 let na základních školách v regio-
nu i ve Znojmě. V letech 2015–2021 
zastával funkci místostarosty na zno-
jemské radnici. Jeho hlavní doménou 
bylo vždy především školství a sociál-
ní oblast. Jako své poslání na radnici si 
zvolil péči o seniory a hendikepované, 
pomoc lidem, kteří se dostali do ne-
příznivé sociální situace, zajištění 
financí pro sociální služby, ale také 
pomoc mladým rodinám a  rozvoj 
veřejných služeb pro rodiny. Je ženatý, 
má syna. Volný čas rád tráví s rodi-
nou, zajímá se o historii a genealogii. 
Právě díky posledně jmenovanému 
hobby, jak sám říká, hmatatelně vní-
má odkaz svých rodičů a prarodičů, 
ale také dávných předků. Odtud vze-
šlo i jeho motto: „Když nemáš kořeny, 
nezískáš křídla.“ K úctě k předkům 
se snaží vést i následující generace 
a sám se totéž snaží aktivně prakti-
kovat ve svém životě i politické praxi. 
Považuje se za znojemského patriota. 
Na radnici chce zúročit své životní 
zkušenosti a podpořit tým odborníků, 
se kterým chce společně zlepšit život-
ní podmínky obyvatel města Znojma. 
Největší příležitost pro Znojmo vidí 
ve využití zkušeností starší generace 
v kombinaci s elánem dnešních mla-
dých lidí. PK
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Ustavující zastupitelstvo zvolilo 
31. října 2022 nové vedení města, 
členy rady a předsedy výborů. Popr-
vé v historii usedly do čela radnice 
tři ženy.

Starostkou Znojma byla zvole-
na Ing. Ivana Solařová (ANO 2011). 
Na post statutární místostarosty usedla 
Mgr. Petra Svedíková Vávrová (SPD) 
a  dalšími místostarosty byli zvole-
ni Bohumila Beranová (Znojmáci) 
a Mgr. Jan Blaha (ANO).

Devítičlennou radu města do-
plnili vedle starosty a místostarostů 
Ing. arch. Radomír Kaman, Ing. Ol-
dřich Staněk, David Štolpa (všichni 
tři ANO), Mgr. Růžena Šalomono-
vá (SPD) a MUDr., Mgr. Bert Bartas 
(Znojmáci). Zastupitelé zvolili také 
členy kontrolního a finančního výbo-
ry. Oba výbory jsou jedenáctičlenné. 
Předsedou finančního výboru byl zvo-
len Ing. Jakub Malačka (Naše Znojmo) 
a kontrolní výbor povede PhDr.  Jiří 
Kacetl (Pro Znojmo).  lp

Ivana Solařová, 
starostka

Ivana Solařová přišla na znojem-
skou radnici s dlouholetými zkuše-
nostmi ekonomky a finanční ředitel-
ky úspěšné exportní firmy. Díky své 
profesi rozumí finančnímu řízení, 
velmi dobře se orientuje v  oblasti 
firemního a pracovního práva, zná 
daňovou a účetní legislativu a má pře-
hled o evropských a národních dota-
cích a samozřejmě je také zkušenou 
manažerkou. Je vdaná, má dva syny 
a ve svých dvaapadesáti letech je také 
šťastnou babičkou. Mezi její koníčky 
patří četba, byť jí na ni nezbývá v po-
slední době příliš času. Část volné-
ho času věnuje charitativní činnosti, 
především jako dobrovolník v centru 
ADRA, kde pomáhá osamělým se-
niorům. Považuje se za celoživotní 
optimistku, ráda se pohybuje mezi 
lidmi a s každým si ráda popovídá. 
Jak říká. „Každý z nás je jinak zají-
mavý a můžeme se od sebe navzájem 
učit:“ Ve Znojmě se narodila a  své 
město by za nic nevyměnila, i když 
v minulosti musela odolávat nejedno-
mu pokušení v souvislosti s profesní-
mi výzvami. Její vize pro Znojmo je 
moderní a živé město, ve kterém se 

příjemně žije, lidé tu mají kvalitní zá-
zemí a dostatek vyžití a současně je to 
město, které klade důraz na mezige-
nerační harmonii a nikoho nenechává  
stranou.

Petra Svedíková Vávrová, 
statutární místostarostka

Petra Svedíková Vávrová působí 
od roku 2017 jako asistentka poslan-
ce, kterému pomáhá v oblasti práva. 
Právo také vystudovala na Masaryko-
vě univerzitě, dále absolvovala v obo-
ru mezinárodní a regionální vztahy 
v průmyslovém vlastnictví na katedře 
Průmyslového vlastnictví MUP a při-
dala také MBA v oblasti public relati-
ons. Je jí 43 let, je vdaná, má dva syny, 
přičemž do rodiny počítá také kočku. 
Vedle rodiny věnuje velkou část svého 
času a energie charitativní činnosti. 
Už 14 let je Přítelem dětí UNICEF, 
opakovaně se zapojuje do  progra-
mu Adopce na  dálku Arcidiecézní 
charity Praha, podporuje projekty 
na ochranu zvířat a další dobročinné 
akce. V  minulosti byla patronkou 
sbírky pro Marka Petružálka, který 
zůstal ochrnutý po napadení. Sbírka 
byla úspěšná a vynesla téměř 100 tisíc 
korun. Vedle své profese je certifiko-
vanou poradkyní Feng-shui, mezi její 
koníčky patří motorky, sport, cestová-
ní, architektura a četba. Je celoživotní 
nezdolnou optimistkou. Své působení 
v komunální politice bere jako záva-
zek vůči obyvatelům Znojma, a proto 

sama zdůrazňuje: „Na prvním místě 
pro mě vždy budou zájmy občanů 
města Znojma.“

Bohumila Beranová, 
místostarostka

Bohumila Beranová je znojemská 
podnikatelka, v  letech 2012 až 2016 
působila jako radní pro kulturu a pa-
mátkovou péči na  Jihomoravském 
kraji. Politiku chápe jako poslání a už 
na kraji se snažila pomáhat všem li-
dem ze Znojemska, a  to bez ohledu 
na stranickou příslušnost a svěřenou 
oblast. Na kraji si také připsala vý-
znamný úspěch v podobě prohlášení 
Louckého kláštera národní památkou, 
což nastartovalo jeho rekonstrukci 
a otevřelo nové dotační příležitosti. 
Je jí 49 let, je vdaná a má dvě dcery. 
Rodina je pro ni důležitá, celoživot-
ně se snaží propojovat příslušníky 
různých generací, a to nejen v rámci 
rodiny. Hlásí se hrdě k odkazu své-
ho pradědečka Leopolda Stixe, který 
sloužil jako legionář v Rusku. Když si 
potřebuje odpočinout a vyčistit hlavu, 
tráví čas na zahradě. Má ráda kultu-
ru a živě se zajímá o kulturní dění 
v našem městě. Vedle toho je aktivní 
ve znojemské organizaci Českého čer-
veného kříže a spolu se svým manže-
lem pomáhají s činností znojemských 
rybářů. Říká, že chce do znojemské 
politiky přinést rozum a srdce. Ro-
zum, to je odpovědné hospodaření 
a  transparentnost, srdce je otevřená 

Představujeme nové vedení města Znojma

V gesci má oblast finanční, ma-
jetkovou, investic a technických 
služeb, oddělení sekretariátu, od-
dělení vnějších vztahů, oddělení 
krizového řízeni, obrany a ochrany.

Je odpovědná za  oblast vnitřní 
správy, přestupků, živnostenskou, 
oddělení právní.

V gesci má oblast kultury, památ-
kové péče a  cestovního ruchu, 
výstavby.

V gesci má oblast školství, sociální, 
správní, životního prostředí
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Morová rána na radnici či doba 
temna. To jsou výrazy nového vedení 
města. Jaký mám na to názor?

Myslím, že používání těchto vý-
razů je zbytečné. Uznávám výsledek 
voleb, občané si zvolili a je správné, že 
paní Solařová byla nominována na sta-
rostku. Bohužel, tím za mě pozitivní 
zprávy končí. Společně s kolegy z Na-
šeho Znojma jsme pro nové vedení 
města nemohli hlasovat.

Koalice ANO, SPD a  Svobodní 
(Znojmáci) před ustavujícím zastupi-
telstvem neuveřejnila koaliční smlouvu 
ani programové prohlášení. Nemohl 
jsem hlasovat pro někoho, o kom neví-
me, s jakým programem a záměry vstu-
puje do vedení. Zastupitelé ani občané 
Znojma netuší, co bude nové vedení 
prosazovat. Víme pouze, kdo má jakou 
funkci za kolik peněz.

Nová koalice se ohání tvrzením, že 
díky nim končí ve Znojmě doba temna 
a udělají významné změny v otevře-
nosti radnice. Jestli je toto ta slibovaná 
změna, kdy ani po téměř dvou týdnech 
od jejich nástupu netušíme nic z pro-
gramu, kam se má Znojmo posunout, 

Znojmo má novou radnici, 
bohužel ale bez programu

beru to jako veliký přešlap při nástupu 
do úřadu.

Za druhé se chci vyjádřit k jejich 
vylíčení situace s nákupem energií. 
S kolegy jsme připravili vše potřebné, 
o čemž jsem informoval vedení v pře-
dávacím dopise. Strategii pro nákup 
plynu jsme řádně zveřejnili a vysvětlili. 
Město má připraveného burzovního 
dohodce, potřebné podklady i dosta-
tek času si rozmyslet, jakou strategii 
zvolí. Vývoj cen plynu nám dal jasně 
za pravdu, že bylo lepší počkat, nikoli 
unáhleně nakupovat. Instituce, které 
nakoupily například v  srpnu, měly 
cenu téměř dvacetinásobnou oproti 
původní.

Kritika by měla být konstruktivní 
a opírat se o data, tím se s kolegy z hnutí 
Naše Znojmo řídíme. Nezajímají nás 
pomluvy a nevytváříme kauzy za kaž-
dou cenu.

Ekonomika míří do recese a je po-
třeba rozšířit programy pro pomoc ob-
čanům. Na to by se vedení města mělo 
zaměřit a takový přístup rád podpořím.

 Jakub Malačka,
 Naše Znojmo

Na městě žádný problém, stačí si 
ho vzít při odchodu z funkce.

Po nástupu do vedení města jsme 
se museli velmi rychle rozkoukat. 
Chod města na nic 
n e č e k á ,  b ě ž n á 
agenda jede dál. 
Politici přicházejí, 
úředníci zůstávají.

Co mě poně-
kud zaskočilo, byla 
skutečnost, že si bý-
valé vedení schvá-
lilo v  radě města 
odkup mobilních 
telefonů a  note-
booků, které měli 
k  výkonu svých 
funkcí. Na tom by 
nebylo nic špat-
ného, pokud by je 
město nemohlo upotřebit jinde. Ale 
počítače a mobilní telefony jsou velmi 
žádaným zbožím nejen pro městské 
úředníky. A  nutno podotknout, že 
na rozhazování na úřadě není. Úřed-
níci se snaží využívat veškerého vy-
bavení a zbytečně nenakupovat nové. 
O to víc mě zarazilo, že si pan Malačka 
odkoupil notebook za 7.000 Kč (poři-

Je libo mobil?
zovací cena 29.990 Kč), Mobil iPhone 
11 za 7.000 Kč (poř. cena 19.058 Kč), 
a dokonce i Powerbanku za 500 Kč. Pan 
Podzimek si odkoupil jenom iPhone 11 

za  6.000  Kč (poř. 
cena 16.960  Kč).
Pan Grois si od-
koupil iPhone také 
za  6.000  Kč (poř. 
hodnota 17.049 Kč). 
Ani pan Jajtner 
nezůstal pozadu, 
ten si koupil note-
book za  4.500  Kč 
(nakoupen za cenu 
9.875  Kč). A  tak 
si říkám, zdali to 
bylo nutné? Měli 
snad pánové malé 
odměny za  práci 
na radnici? Že by si 

nemohli koupit svoje vlastní počítače 
a telefony za své? Nebo se báli, že by 
v počítačích či mobilech mohly zůstat 
jejich osobní údaje či stopy po činnosti, 
kterou by nikdo znát neměl? To nevím, 
ale vím, že takové chování hospodárné 
určitě není.

 Růžena Šalomonová, 
 SPD

Koncem listopadu se na pultech 
informačních center objeví nový pře-
hled lákající na adventní a vánoční 
nabídku turistické oblasti Znojem-
sko a Podyjí.

Tento tradiční zimní propagač-
ní materiál opět vydává nezisková 
destinační společnost ZnojmoRegi-
on. Období adventu od 27. 11. 2022 
až do svátku Tří králů 6. 1. 2023 se 
představuje v  přehledné podobě 
ve skládacím letáku o velikosti kra-
bičky na CD/DVD, který po rozložení 
překvapí svým velkým formátem A2. 
Však je také sváteční nabídka regionu 
po dvou covidových letech opět velmi 
bohatá!

Kromě klasického a  chronolo-
gicky řazeného kalendáře akcí z ce-
lého znojemského okresu zde najde-
te informace o dlouhodobých nebo 
pravidelně se opakujících seriálech 
akcí, vánočních výstavách a expozi-
cích, svátečních výletech za poznáním 
v  doprovodu zkušeného průvodce 
nebo také tipy na speciální nabídky 

služeb v ubytovacích a gastronomic-
kých provozech, ale i tipy na vánoční 
dárky od  regionálních producentů 
nebo poskytovatelů služeb cestovního 
ruchu. Letošní obsahovou novinkou 
je také několik adventních akcí od na-
šich nejbližších sousedů z rakouského 
příhraničí.

Sváteční ZnojmoRegion si i  le-
tos můžete zdarma vyzvednout 
na  kterémkoli informačním cent-
ru v  regionu a  také u  všech členů 
a partnerů ZnojmoRegionu, kterými 
jsou, kromě řady měst a obcí, také 
významné památkové objekty a turi-
stické cíle, vybraní vinaři a pivovary 
nebo podniky nabízející ubytovací 
či gastronomické služby. Je také do-
stupný on-line ke stažení a vytištění  
(www.znojmoregion.cz/cs/vydavame).  
Všechny akce jsou však jednotlivě 
zapsány i do  interaktivního Kalen-
dáře akcí (www.znojmoregion.cz/ 
cs/akce) ,  kde můžete vyhledá-
vat podle termínů, místa konání  
či tématu.  IN

ZnojmoRegion přináší
bohatou nabídku

Městský úřad ve Znojmě vypsal 
výběrové řízení na pozici vedoucí-
ho oddělení vnějších vztahů, který 
bude současně zastávat pozici hlavní-
ho mluvčího úřadu. Tiskové oddělení 
bylo po odchodu bývalé tiskové mluvčí 
personálně oslabené. Podle tajemní-
ka úřadu Zbyňka Spousty zajišťovali 
v posledním období chod úřadu dva 
pracovníci, namísto dříve obvyklých 

čtyř. Vedení radnice se proto rozhod-
lo najmout na zkrácený úvazek po-
silu, a  to zkušeného PR pracovníka, 
Ing. Pavla Kovaříka. Ten má pomáhat 
s komunikací radnice do doby, než 
bude známé jméno nového šéfa tisko-
vého oddělení. Kovařík má mimo jiné 
pověření komunikovat s médii, stej-
ně jako dosavadní zastupující tisková 
mluvčí Simona Chmelíková.  PK
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K o u z e l n ý  a d v e n t n í  č a s  j e 
ve  Znojmě každoročně umocněný 
i  díky neopakovatelné atmosféře, 
kterou nabízí vánočně vyzdobené 
historické centrum města. 

Jedinečné kulisy starého Znojma 
mnohé lidi vybízí k zimním procházkám 
často zakončeným s přáteli u horkého 
svařáku na Masarykově náměstí. Ved-
le vánočního trhu si zde příchozí užijí 
po celý prosinec bohatý program, který 
odstartuje první adventní neděli v 16.45 
koledami v podání Znojemských žesťů. 
Během několikatýdenního hudebního 
maratonu se na pódiu vystřídají děti 
ze znojemských škol a školek, multi-
žánrové kapely jako Tomáš KOČKO 
& ORCHESTR, HangOver, PoZemi, 
Paroháči, Květinka, LuckySings, Radosti 
a spousta dalších. Vše doplní dopolední 
i večerní projekce zimního kina s českou 

filmovou klasikou v čele s nepřekonanou 
Popelkou Libušky Šafránkové i divácky 
nejlepší českou komedií století S tebou 
mě baví svět nedávno zesnulé režisérky 
Marie Poledňákové.

Podruhé si také budete moci 
na Masarykově náměstí zakoupit nej-
různější zabijačkové pochutiny. Na své 
si přijdou i děti, které mohou 11. pro-
since navštívit Jájiny dílničky v Dol-
ním sále Znojemské Besedy nebo si 
vyrobit dáreček v Domě umění a užít 
si tvořivé chvilky s rodiči. Vedle pro-
gramu na náměstí nabídne Znojemský 
advent také adventní koncerty v kos-
telích, v Městském divadle a poprvé 
v Centru Louka, kde se představí na-
příklad skvělá pianistka a skladatelka 
Beata Hlavenková. A  lidé nepřijdou 
ani o oblíbenou fotostěnu s obrazem 
Josefa Lady.  KS, lp

Adventní dny si vychutnejme s voňavým
svařákem a v kulisách historie

 Vánoční trh na Masarykově náměstí, to je řada stánků s nejrůznějšími dobrotami pro 
malé i dospělé.  Foto: Archiv ZL 

Ačkoliv je radniční věž letos oby-
dlená řemeslníky, o jedinečný zážitek 
v podobě koled z věže nepřijdete. 

Trubači si pro změnu vyšlápnou 
schody do výšky v nedaleké Vlkově 
věži, odkud vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 18.00 hodin zahrají nejznáměj-
ší koledy. Také ponocný se z tradice 
vydá do ulic města Znojma. Potkat ho 
můžete v historickém centru od pát-
ku do neděle mezi 17. a 19. hodinou. 
A k adventu, a především Vánocům, 
patří i nazdobené stromy. Ten hlavní 
na Masarykově náměstí bude letos 
téměř dvanáct metrů vysoký smrk 

Hudba z věže a dva 
krásné pichlavé dárky

stříbrný. Městu ho darovala Jiřina 
Knapová ze Želetic u Znojma. Také 
Horní náměstí ozdobí smrk stříbr-
ný. Šestimetrového zeleného krasavce 
s pichlavým jehličím darovala rodina 
Březinova z Rudlic. 

Tím ale výzdoba centra nekončí. 
Vánoční osvětlení rozsvítí Václavské 
náměstí i ulici Hradní, kde budou svě-
telné řetězy na budově pivovaru, Eno-
téky, ale i na budově Expozice pivovar-
nictví a samotné vstupní bráně. Chybět 
nebude ani brána se jmelím u Enotéky 
a ohrada s ovečkami v prostoru bývalé 
loupežnické věže.  KS, lp

Ne všechny děti mají 
možnost rozbalit pod stro-
mečkem, byť jen malý dáre-
ček. Aby i pro ně byl Štědrý 
den opravdu štědrým, může-
te jim do 10. prosince splnit 
jejich přání.

„Už v loňském roce jsme se 
s touto aktivitou spojili s Ob-
lastní charitou Znojmo a díky 
štědrým dárcům předali sto 
dvacet balíčků pro děti z Do-
mova pro matky a otce v tísni 
a dalším, kteří jsou u charity 
evidovaní. I letos budeme hle-
dat pomyslné Ježíšky, kteří po-
řídí jednomu nebo i více dětem 
jakýkoliv dárek, aby i ony pro-
žily šťastné a veselé Vánoce,“ 
říká František Koudela, ředitel 
Znojemské Besedy. V loňském 
roce byly obálky s přáními dětí 
velmi rychle rozebrány. Orga-
nizátoři dobročinné aktivity 
tak věří, že i letos tomu nebude jinak. 

Cesta, jak dětem splnit přání, tedy 
pořídit dárek, je jednoduchá a stejná 
jako v minulém roce. V Turistickém 
informačním centru na Obrokově uli-
ci ve Znojmě bude od 28. listopadu 
umístěný box s obálkami. V těch najde 
dárce dopis, který mu nastíní, jaký 
dárek bude pro různě věkově odlišné 

Pomozte nám podruhé 
splnit dětem přání

dítě vhodný, a také nálepku s věkem 
a křestním jménem dítěte, aby byly 
dárky správně rozděleny. Dárky zaba-
lené do vánočního balicího papíru pak 
musí dárce dopravit do infocentra, a to 
do 10. prosince. Pak budou všechny 
balíčky odvezeny a rozděleny obdaro-
vaným, kteří si je rozbalí na Štědrý den 
pod stromečkem.  lp

 František Koudela měl už vloni důvod k úsměvu. 
Dárků dětem od  dobrých lidí bylo tolik, že zaplnily 
dodávku.  Foto: Archiv ZL

Vánoční atmosféru historického 
centra Znojma letos obohatí největ-
ší žesťové těleso v České republice 
MORAVIA BRASS BAND. A  přináší 
novinku!

Éterem budou znít v reprodukované 
podobě koledy z jejich alba V půlnoční 
hodinu. Vůbec poprvé si je ale budete 
moci ve Znojmě zakoupit také na CD, 
a navíc za speciální zvýhodněnou cenu. 
Na nosiči najdete dvaadvacet koled v je-
dinečné úpravě pro žesťový orchestr 

a v podání jeho hostů Moravia Brass 
Bandu, který je rezidenčním orches-
trem Brno Brass Festu. Třicet hudebníků 
v čele s šéfdirigentem Chuheiem Iwa-
sakim popularizuje hru na žesťové ná-
stroje, představuje jedinečné programy 
a aranžmá, zve výjimečné hosty, a přede-
vším vytváří specifické uskupení: žesťový 
orchestr – brass band. 

CD V půlnoční hodinu bude možné 
zakoupit v Turistickém informačním 
centru Obroková a Louka.  lp

Koledy z éteru koupíte i na CD
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neděle 27. 11.
Masarykovo náměstí
16.45  Slavnostní zahájení a rozsvícení 

vánočního stromu – Znojemské 
žestě

17.00  Ondřej Ruml a Dětský pěvecký 
sbor Libohlásek – koncert 

středa 30. 11.
Centrum Louka
19.00  Beata Hlavenková – Betle-

hem – koncert, více na str. 15.

pátek 2. 12.
Masarykovo náměstí 
9.30  Tlapková patrola ve  filmu –  

zimní kino
16.00  Lucie postrach ulice – zimní kino
18.00  Tři oříšky pro Popelku – zimní 

kino

GaP / Galerie a Prostor
20.00 Vánoční večírek s DJ Janem

sobota 3. 12.
GaP / Galerie a Prostor
10.00–12.00 Dětem – Adventní workshop

Masarykovo náměstí
14.00 Banda – koncert
16.30 …a zase ta Lucie! – zimní kino

neděle 4. 12.
Masarykovo náměstí
14.30 Totál Vokál – koncert
16.00  Tomáš KOČKO 
 & ORCHESTR – koncert

GaP / Galerie a Prostor
17.00  Vánoční koncert – Frída Orato-

rová: Svíčky – svařák – koledy

pondělí 5. 12.
Masarykovo náměstí

16.00  Advent očima dětí – program 
Střediska volného času

18.00 Pekelná sešlost a Andělské nebe

středa 7. 12.
Masarykovo náměstí
8.45 MŠ Pražská
9.00 MŠ nám. Republiky
9.15 MŠ Rudoleckého
9.30 MŠ Holandská
10.00 ZŠ Přímětice
10.30 ZŠ Václavské nám.
11.00 MŠ Dělnická
13.00 ZŠ JUDr. Mareše
13.50 Dětský domov
14.00 Bubnování – AkceZnojmo
14.10 Big Bang ZUŠ Znojmo
15.00 MŠ Přímětice
16.30  Šarivari Swing Band –koncert
18.00 Česko zpívá koledy

GaP / Galerie a Prostor
18.00  Vánoční koncert – VientoMare-

ro duo

Městské divadlo Znojmo
20.00  Vašo Patejdl: Moje Českoslo-

venské Vianoce – koncert, více 
na str. 15.

pátek 9. 12.
Masarykovo náměstí
9.30 Polární expres – zimní kino
16.00 S čerty nejsou žerty – zimní kino
18.00 HangOver – koncert
20.00 Davide Matiolli – koncert

Dům umění

15.00–18.30  Vánoční ateliér

sobota 10. 12. 
Masarykovo náměstí
10.00 Zabijačka
10.00–14.00  Paroháči – koncert
15.00 Ella – koncert
16.00 Pelíšky – zimní kino

GaP / Galerie a Prostor
16.00  Dětem – Divadlo u staré hereč-

ky: Radujme se, veselme se!

neděle 11. 12.
Dolní sál Znojemské Besedy
10.00–12.00  Jájiny dílničky

Masarykovo náměstí
14.30 Milan Mudroch pro děti
16.00 Shot-C Vocal Band – koncert

středa 14. 12.
Štukový sál Znojemské Besedy
16.00–17.00  Veselé Vánoce s Čabíkem –  
 pro děti
19.00  Radka Rubešová a  Michal 

Svoboda: Francouzské Vánoce 
v písních a chansonech – kon-
cert, předprodej: TIC Obroková, 
TIC Louka, 

 www.vstupenkyznojmo.cz 

čtvrtek 15. 12. 
Štukový sál Znojemské Besedy
16.00–17.00  Veselé Vánoce s Čabíkem –  
 pro děti

pátek 16. 12.  
Masarykovo náměstí
9.30 Grinch – zimní kino
16.00  Veselé Vánoce přejí chobotnice –  

zimní kino
18.00  S  tebou mě baví svět – zimní 

kino

GaP / Galerie a Prostor
20.00  Talk show – Na rovinu s Mar-

kem Orko Váchou

sobota 17. 12. 
Masarykovo náměstí
15.30 LuckySings – koncert
17.00 Radosti – koncert

Modlitebna CASD, 
Veselá 20
17.00 Příběh z Betléma

GaP / Galerie a Prostor
16.00 Dětem – Sofie čte o Vánocích

neděle 18. 12.
Masarykovo náměstí
10.00–15.00  Historické řemeslné dílny
10.30 Hudební škola Yamaha
14.00 Mini vánoční show s Niki
14.30  Program pro děti – Elfové: Im-

périum zábavy
16.00 PoZemi – koncert
17.30  Pěvecké sdružení Vítězslav No-

vák – koncert

GaP / Galerie a Prostor
16.00  Vánoční koncert – Zpívání ko-

led s Kristínou

pátek 23. 12.
kostel sv. Mikuláše
19.00  Květinka – adventní koncert 

country skupiny

sobota 24. 12. 
Masarykovo náměstí
8.00–11.00  Vánoční štědrovka – roz- 
  dávaní tradičních vánočních 

pokrmů

neděle 25. 12.
Horní park
10.00 Vánoční běh Elektrokov Znojmo

kostel sv. Mikuláše

18.30  J. J. Ryba: Česká mše vánoční – 
koncert Pěveckého sdružení Ví-
tězslava Nováka

pondělí 26. 12. 
kostel Nalezení sv. Kříže
15.30  Vánoční koncert Znojemského 

komorního orchestru, sólistů 
a  Chrámového sboru kostela 
Nalezení sv. Kříže

kostel sv. Mikuláše
18.00  Vánoční koncert Cimbálo-

vé muziky Antonína Stehlíka 
s pěveckým sborem Gymnázia 
Dr. Karla Polesného

sobota 31. 12. SILVESTR 2022 
Masarykovo náměstí
17.00  Program pro děti s  Milanem 

Jonášem
17.30 Luděk Minka – koncert
18.30  Program pro děti s  Milanem 

Jonášem
19.00 Ohňostroj

Městské divadlo Znojmo
16.00, 19.00  Jsem doma, zlato! –  
  Divadlo R. Brzobohatého – před-

prodej: www.vstupenkyznojmo.cz,  
TIC Obroková, TIC Louka
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TRUBAČI  
Vlkova věž 29. 11. – 22. 12. Út a Čt 
18.00–18.30

PONOCNÝ  
Centrum města 2.–23. 12. Pá–Ne 
17.00–19.00

OHRADA S OVEČKAMI 
Hradní ulice 25. 11. – 27. 12.

VYHLÍDKOVÉ KOLO  
Komenského náměstí 27. 11. – 8. 1.

Odborná  porota  vyhodnotí  venkovní  výzdobu  domů
a bytů ve městě Znojmě a v jeho městských částech.
Hodnotit se bude výzdoba předzahrádek, vchodů do
domu či oken.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBU

Možnost přihlášení se do soutěže: 
elektronicky na adrese simona.chmelikova@muznojmo.cz,
zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení
fotografie (do předmětu emailu napište Soutěž – Vánoční
Znojmo)

FOTOGRAFIE DO SOUTĚŽE ZASÍLEJTE DO 26. PROSINCE 2022

O  N E J K R Á S N Ě J Š Í  V Á N O Č N Í  V Ý L O H U
Odborná porota vyhodnotí nejkrásnější vánoční
výzdobu obchodů a dalších provozoven v městské
památkové rezervaci. Do soutěže není nutné se
přihlásit. Porota během adventu projde celou
městskou památkovou rezervaci a výlohy ohodnotí.

O NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ STROMEK
Odborná porota vyhodnotí nejhezčí nazdobený
vánoční stromek v Obrokové ulici – jeden nejhezčí za
mateřské školy, jeden za základní školy a jeden za
ostatní subjekty. Do soutěže není nutné se předem
hlásit.

Výherci  se mohou těšit na hodnotné ceny s vánoční tematikou
a  na  poukázku   do   zahradnictví   Městské   zeleně.  Mateřské
školy, základní školy a ostatní subjekty na vyjížďku turistickým
vláčkem. Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne v lednu. 

VÁNOČNÍ
ZNOJMO 2022

www.znojmocity.cz

Od 29. listopadu do 6. prosince 
se rozsvítí vánoční stromy v příměst-
ských částech Znojma a ve Středisku 
volného času Znojmo (dále SVČ).

Adventní atmosféru obohatí kul-
turní program vystoupení děti z ma-
teřských a základních škol a Pěvecké 
sdružení Vítězslav Novák. Rozsvěco-
vání se zúčastní i představitelé vede-
ní města Znojma. Připravena bude 
malá soutěž o ceny, drobné občerstvení 
a chybět nemohou ani maskoti.  lp

Úterý 29. 11.
17.00 PŘÍMĚTICE – sídliště (v areálu ZŠ)
18.00 OBLEKOVICE

Rozsvěcování 
v městských částech

Středa 30. 11.
16.00 SVČ ZNOJMO
17.00 NAČERATICE
18.00 DERFLICE

Čtvrtek 1. 12.
17.00 PŘÍMĚTICE – ves
18.00 HRADIŠTĚ

Pátek 2. 12.
17.00 POPICE 
18.00 KONICE

Úterý 6. 12.
17.00 MRAMOTICE
18.00 KASÁRNA

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
Kostel sv. Václava v Louce 27. 11. – 8. 1.

VÁNOČNÍ POP UP v GaPu
GaP / Galerie a Prostor 2. 12. – 11. 1.  
Originální autorská tvorba a design

ADVENTNÍ KONCERTY 
kostel sv. Václava v Louce
vždy od 17.00, vstupné dobrovolné
26. 11.  Znojemský komorní orchestr
3. 12. Ensemble Guillaume
10. 12. Varhanní koncert Petra Čecha

17. 12. Znojemské žestě a hosté

kostel sv. Mikuláše
26. 12.  Vánoční koncert Cimbálové 

muziky A. Stehlíka

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
23. 12.  Průvod s  živým Betlémem 

v 17.00 z kláštera na Dolní Čes-
ké ke kostelu sv. Jana Křtitele 

BOHOSLUŽBY
24. 12.  Vánoční mše sv. pro děti – 

15.00  kostel sv. Mikuláše, 
16.00 kostel sv. Kříže

  Noční mše svatá – 22.00 kostel 
sv. Kříže, 24.00 kostel sv. Miku-
láše

25. 12.  Mše svatá – 8.00 a 10.00 kostel 
sv. Kříže, 9.00 kostel sv. Mikulá-
še, 11.00 kostel sv. Alžběty, 18.00 
kostel sv. Michala

26. 12.  Mše svatá – 8.00 a 18.00 kostel 
sv. Kříže, 9.00 kostel sv. Mikuláše

31. 12.  Mše svatá na poděkování za 
uplynulý rok – 15.00 kostel 
sv. Mikuláše, 17.00 kostel sv. Kříže

1. 1.   Mše svatá – 8.00 a 10.00 kos-
tel sv. Kříže, 9.00, 18.00 kos-
tel sv. Mikuláše, 11.00 kostel 
sv. Alžběty, 18.00 kostel sv. Mi-
chala

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM
Minoritský klášter
4. 11. – 26. 2. Vídeň na talíři aneb 
Kulinářské dědictví našich babiček 

Dům umění

24. 11. – 2. 1. 
Originální rukodělné výrobky klientů 
Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry
25. 11.–18. 12. 
Vánoce 2022 – výstava Patchworkové-
ho klubu Znojmo
25. 11.–22. 1. 
Vánoce v měšťanské rodině – ze sbírky 
Muzea hraček v Rychnově n. Kněžnou
21. 12.–30. 12. 
Vánoční tvoření v muzeu – samoob-
služná vánoční dílnička pro děti.

Jak si užít poslední den v roce, 
dává na vybranou kulturní program 
ve Znojmě.

Na Masarykově náměstí bude kro-
mě ohňostroje pro děti také koncert 
Luďka Minky, který představí svoji 
autorskou tvorbu. Kdo by rád strávil 
pozdní silvestrovské hodiny v divadle, 

může si zakoupit vstupenky na ko-
medii o hanebně šťastném manžel-
ství Jsem doma zlato. V hlavní roli se 
představí Zuzana Kajnarová a Roman 
Říčař z Divadla Radka Brzobohatého. 
Hraje se ve dvou časech, a to od 16.00 
a 19.00 hodin. Vstupenky jsou v pro-
deji v infocentru na Obrokové.  lp

Silvestr na náměstí a v divadle
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Máte doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte? Nebo věci, kte-
ré nepoužíváte, nejsou zničené a vy 
nevíte, co s nimi? Můžete je v pátek 
9. prosince 2022 darovat potřebným.

V  tento den Farní sbor Česko- 
bratrské církve evangelické ve Znojmě 
opět pořádá charitativní sbírku pro 
Baltazar, která pomůže lidem i život-
nímu prostředí.

Darované věci je třeba přinést 
na faru Českobratrské církve evange-
lické (Rudoleckého ul. 15, Znojmo, 
vchod z Bezručovy ulice) v čase od 8.00 
do 17.00 hodin. Věci přineste, prosím, 
zabalené v pytlích nebo v krabicích. 

A jaké věci od vás rádi přijmou? 
Čisté a nepoškozené (tím není my-

Sbírka nejen šatstva 
pro Baltazara

šleno nepoužívané) domácí potřeby 
(skleničky, hrnce, misky...), letní, zimní 
oblečení (pánské, dámské, dětské), lůž-
koviny, záclony, závěsy, utěrky, ručníky, 
kabelky, boty, dětské hračky, knížky. 

Charitní bazar Baltazar zaměst-
nává aktuálně devatenáct osob se 
zdravotním postižení. Darované věci 
do sbírky představují podporu jejich 
pracovních míst. Věnované oble-
čení i další věci protřídí a následně 
vše za  symbolickou cenu prodávají 
ve dvou bazarových obchodech na Di-
višově náměstí ve Znojmě. Sbírka tak 
pomáhá nejen jim, ale především li-
dem méně majetným a v nouzi. Navíc 
opakovaně použitelné věci ze sbírky 
šetří životní prostředí.  lp

Základní škola Jubilejní park – 
odloučené pracoviště ZŠ Václavské 
náměstí, pozvala opět po roce k ná-
vštěvě školy babičky a dědečky svých 
žáků na projektový den. Uspořádala 
ho ke Dni seniorů, který se každoroč-
ně slaví 1. října.

Nejdříve žáci shromáždili osvědče-
né recepty babiček a někdy i dědečků. 
Pak učitelé s dětmi vybrali recepty, na-
koupili potřebné suroviny a ve cvičné 
školní kuchyňce společně s prarodiči 
měnili vše v chutné jídlo. Mezi peče-
ním, vařením a kuchtěním se hojně 
povídalo. Někteří hosté se rozpovídali 
o tom, jaká byla škola za  jejich mlá-
dí, a nechyběly ani vtipné historky ze 
školních lavic.

Oboustranně
inspirativní setkání

V příjemné atmosféře postupně 
vznikaly jednohubky, chlebíčky, rolá-
da, závin, perníčky, muffiny, škubán-
ky, langoše i párky v  listovém těstě. 
Pohodovou atmosféru doplnila voňa-
vá káva a čaj. Než se všichni rozloučili, 
ukázala vnoučata svým prarodičům 
pěkné prostory školy a  ve  výtvar-
né výchově jim pro radost vyrobila  
přáníčka. 

Výjimečný den setkání generací 
byl pro všechny inspirativní. Praro-
diče představují pro mladší ročníky 
ztělesnění klidu, laskavosti, nadhledu 
a pocitu jistoty. Děti se zase nenásil-
nou formou učí trpělivosti se starším 
členem rodiny, péči o něj a pozornosti 
k jeho slovům.  lp

 Když babičky a dědečkové kuchtí s vnoučaty.  Foto: Archiv školy

 Letošní Hvězda naděje.  Foto: Archiv ZL

Letos poprvé mohou lidé 
ve Znojmě a okolí zakoupit 
vánoční hvězdy a pomoci tak 
těm, kteří potřebuji k záchra-
ně života novou kostní dřeň. 
Výtěžek z prodeje Hvězdiček 
naděje podpoří testování no-
vých dárců kostní dřeně ze 
Znojemska.

Důvody dobročinné ak-
tivity uvedla organizátorka 
Iveta Hlobilová, která dlou-
hodobě spolupracuje s Čes-
kým národním registrem 
dárců dřeně a také s Nadací 
pro transplantace kostní dře-
ně (dále jen Nadace): „Každý 
den si v naší republice čty-
ři lidé vyslechnou diagnózu 
akutní leukémie. Pro mnohé 
z nich je jedinou šancí na ži-
vot transplantace kostní dřeně 
od nepříbuzného dárce zapsa-
ného v registru dárců dřeně. 
Jedním z nich je můj syn Adam, které-
mu zachránila život právě transplan-
tace kostní dřeně. Nadace finančně 
zabezpečuje činnost registru, mimo ji-
ného i testování nově zapsaných dárců, 
které stojí nemalé finanční prostředky 
a bohužel je nehradí stát ani zdravotní 
pojišťovny,“ vysvětlila Hlobilová, která 
na podporu dárcovství pořádá pra-
videlně nejrůznější dobročinné akce.

Vánoční hvězdy v květináči o prů-
měru 10,5 cm je možné objednávat 
do 5. prosince a platit na webové strán-
ce hvezdickanadeje.cz. Platba se pak 
objeví na transparentním účtu Nadace. 
Objednávat mohou jednotlivci, ale 

Hvězdičky naděje pomohou 
těžce nemocným

také firmy (dárcovství mohou uplatnit 
v účetnictví).

Lidé, kteří si Hvězdičky objednají, 
si je mohou vyzvednout 12. prosince 
od 12.00 do 18.00 hodin v dolním sále 
Znojemské Besedy na Masarykově ná-
městí ve Znojmě.

„Shodou okolností je to přesně 
den, kdy měl syn před sedmi lety 
transplantaci. Ze srdce děkuji všem, 
kdo si Hvězdičky naděje zakoupí, 
a červené rostliny se tak nově stanou 
nejen symbolem nejkrásnějších svátků 
v roce, ale také symbolem naděje a no-
vého života,” poděkovala organizátorka 
dobročinného projektu.  lp

Před 15 lety, 8. listopadu 2007, 
zahájila činnost sociální služba Ro-
dinný sociální asistent.

Jejím cílem je obnovit vnitřní sílu 
rodičů k získání sebejistoty při řešení 
nejrůznějších životních situací a vy-
tvořit pro jejich děti láskyplný domov. 
Služba pomáhá rodinám s dětmi ze 
sociálně znevýhodněného prostředí 
žít běžným způsobem života. Dospě-
lým chodit do práce a dětem do školy, 
starat se o děti, nakupovat potraviny, 
vařit, uklízet, slušně bydlet a platit ná-
jem nebo trávit společně volný čas. Ač 
se to nezdá, pro některé rodiny to není 
jednoduché. Je nesmírně těžké starat se 
o chod domácnosti v domě bez elek-

Rodinný sociální asistent slaví
třiny nebo tepla a hospodařit s penězi, 
když se jich nedostává. V  takových 
případech je pro rodiče obtížné naku-
povat potraviny v rodině s více dětmi, 
najít si práci, když jsou doma malé 
děti, vyznat se v informacích, kterým 
nerozumí, i sehnat důstojné bydlení, 
když nemají na kauci. A život na uby-
tovně je dennodenní boj o přežití.

Služba je jedinečná v tom, že neřeší 
problémy za rodiče, nepřebírá jejich 
funkci. Pracovnice služby učí rodiče 
i děti, jak si vše vyřešit zcela samostat-
ně. Zaměřuje se na nácvik dovedností 
a schopností dospělých pro správný 
chod domácnosti a pro efektivní vý-
chovu dětí. lp, zdroj: R. Růžičková
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 Na výstavě jsou k vidění texty odrážející realitu doby i te-
maticky zaměřené výtvarné práce studentů.  Foto: Archiv školy

 Studenti se i přes sychravé podzimní počasí vydali společně s básníkem Radkem Štěpán-
kem (zcela vlevo) hledat inspiraci ke znojemským hradbám.  Foto: Archiv RŠ

 Není běžné, aby si mohly děti zblízka 
prohlédnout malého dravce. Děti ze třídy 
Žabiček z  MŠ Pražská tuto možnost rády 
využily.  Foto: Archiv DS 

Střední škola na Přímětické ulici 
(SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo) připra-
vila výstavu Život za železnou opo-
nou. Přístupná je nejen studentům, 
ale i veřejnosti.

Jak se žilo za železnou oponou, 
vědí dnešní středoškoláci z vyprávění 
svých rodičů či spíš prarodičů. Ko-
morní výstava na znojemské Přímce 
mapuje čtyři desetile-
tí, která otřásla osudy 
mnoha států, změnila 
tvář krajiny a životy lidí. 
Jeden z panelů je věno-
ván divadelnímu před-
stavení Ve  stínu drátů. 
Autorem mrazivé frašky 
z dob hluboké totality je 
jednapadesátiletý zno-
jemský rodák Milan No-
váček. Ač neherec, účin-
kuje v této hře se dvěma 
profesionálními aktéry 
Pavlem Gajdošem a Pav-
lem Müllerem. 

Život za železnou
oponou na Přímce

„Mrzí mě, že velká část naší společ-
nosti dnes relativizuje nedávnou minu-
lost, a dokonce říká, že to za komunistů 
nebylo až zas tak strašný. Proto říkám: 
Ne! Byl to blbákov a vláda zla,“ vysvětluje 
Nováček důvod, který ho vedl k napsání 
hry. Výstavu Život za železnou oponou 
můžete v budově školy navštívit do kon-
ce roku. lp, zdroj: K. Kotoučová

Znojemská Střední pedagogická 
škola (dnes je součástí GPOA) se spo-
jila s Asociací logopedů ve školství 
a  nabídla studentům maturitního 
ročníku akreditovaný kurz primární 
logopedické prevence.

Podnětem bylo současných více 
než čtyřicet procent odkladů škol-
ní docházky, které je odůvodňováno 
jazykovými problémy či špatnou vý-
slovností dětí.

Role školitelek se ujaly Andrea 
Hellmanová a Pavlína Jungová, zku-
šené logopedky Speciálního pedago-
gického centra ve Znojmě. Studentky 
již absolvovaly teoretickou část kurzu, 
byly na náslechové hodině v logope-
dické třídě a seznámily se s prostředím 
logopedické poradny. Před závěreč-
nými zkouškami v  lednu musí ještě 

absolvovat dvacet hodin praxe u dětí 
předškolního nebo mladšího školního 
věku. Úspěšným absolvováním kurzu 
si budoucí pedagožky rozšíří kvalifikaci. 
Střední pedagogická škola již existuje 
ve Znojmě 46 let, ale stále musí reagovat 
na aktuální problémy dětí i na požadav-
ky jejich rodičů. Pro školu je důležité 
připravovat své absolventy tak, aby dob-
ře zvládali svou budoucí pedagogickou 
profesi. Pokud bude město Znojmo 
i další obce uvažovat o zvýšení počtu 
logopedických tříd mateřských škol, le-
tošní absolventky Střední pedagogické 
školy již budou mít certifikát, který jim 
umožní v takovém zařízení pracovat. 
Ve své práci u předškolních dětí se bu-
dou zaměřovat na prevenci řečových 
vad a cíleně podporovat přirozené ko-
munikační schopnosti.  lp

Budoucí učitelky naučí 
děti správně vyslovovat

Mateřská škola Pražská 80 s blí-
žícím se koncem roku rozhodně ne-
polevuje v  zajímavých aktivitách, 
které vedou k obohacení vzdělávání 
nejmladší generace.

Podzim si děti připomněly tvoři-
vým odpolednem. Společně s rodiči 
a učitelkami dlabaly dýně a na výzdo-
bě pracovaly i s různými přírodninami. 
Sběrem papíru, který škola organizuje 
každý rok, také přispěly k ekologické-
mu přístupu k životu. Pod dohledem 
pedagožek ze všech tříd si také děti 
vyzkoušely kuchtit a vytvořily jablečný 
štrůdl, pizzu i martinské rohlíčky.

Ve spolupráci se žáky Základní 
školy Pražská a  s  pomocí učitelek 
Dagmar Sedlákové a Michaly Kama-
nové sázely děti kytky. „Kytičky sází-
me ve škole, kde zůstanou ve školním 
skleníku, odkud je na jaře přineseme 
a dáme maminkám ke Dni matek,“ 
uvedla Dagmar Sedláková.

Nadšeně uvítaly děti ukázky zvířat 
se Záchranné stanice Ikaros z Pelhři-
mova. Zblízka si mohly prohlédnout 
výrka, ježka, morče i hada. Koncem 
listopadu proběhne ve všech třídách 
vánoční tvoření s ochutnávkou poma-
zánek, kterého se opět zúčastní i ro-
diče. Samozřejmostí se stala tradičně 
výroba originální ozdob na vánoční 
stromeček školky v centru města. Asi 

Ikaros přivezl dětem výrka

nejvíce se každé z dětí těší na příchod 
Mikuláše s čertem, od kterého dosta-
nou i balíček dobrot, a hlavně na nadíl-
ku u stromečku v každé třídě. Mateřská 
škola byla také na začátku školního 
roku vybavena digitální technikou – 
tablety, digitálními mikroskopy, vzdě-
lávacími programy na  interaktivní 
tabule, BlueBoty. Všechny tyto tech-
nologie představují přínos pro rozvoj 
vnímání a myšlení dětí.  lp

Studenti Gymnázia Dr. Karla Po-
lesného se vydali za vzděláním pod 
širé nebe, aby se prostřednictvím be-
sedy s básníkem Radkem Štěpánkem 
blíže seznámili s poezií.

Původně se měla beseda konat 
v Národním parku Podyjí, ale plány 
překazil nečekaný covid. Nicméně my-
šlenky vyměnit školní třídu za mnohem 
poetičtější plenér se mladí lidé nevzdali, 
a tak se s básníkem nyní potkali pod 
širým nebem. Zájem gymnazistů spo-
číval nejen v poznání umění poety, ale 
také v  tvoření básní haiku, což jsou 
minimalistické japonské básně složené 

pouze ze tří krátkých veršů. Jde o zvu-
komalebný lyrický útvar, většinou s pří-
rodní tematikou, proto také studenti 
volili prostor v hradebním příkopu 
v dolní části městského parku. „Zde 
jsme si pak už jen nalezli naši oázu pro 
tvorbu haiku a naše myšlenky reflekto-
vali na papír. Poté jsme si naše básně 
společně přečetli, a i přes to, že jsme 
se nacházeli na stejném místě, každá 
báseň byla jiná a originální,“ popsala 
Hana Kabourková, studentka 6.A. Akci 
pořádala Městská knihovna Znojmo v 
rámci projektu Literární osvěžení, pod-
pořeného Ministerstvem kultury ČR. lp

Umění haiku se učili 
s básníkem a u hradeb
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Životní úlovek 
na řece Dyji

Znojemský rybář Eduard Svobo-
da se může chlubit nebývalým úlov-
kem. Na řece Dyjí chytil štiku o délce 
131 cm a váze 16 kg! 

Jde patrně o druhou největší štiku 
chycenou za poslední desetiletí na Dyji 
ve Znojmě. „Zhruba před třiceti lety 
byla panem Adamcem ve stejném úse-
ku řeky chycena štika o délce 135 cm, 
tudíž by ta moje měla být druhá největ-
ší,“ konstatoval s radostí vášnivý rybář 
Eduard Svoboda.  

„Šlo o velmi starou štiku, odhaduji 
tak asi patnáctiletou. Byla zbarvená 
do černa, což znamená, že lovila jen 
za tmy. Ulovil jsem ji na zahradě u řeky 
a můžu mluvit o velkém štěstí. Pů-
vodně jsem měl nahozeno na úhoře, 
proto se chytla na dvě rousnice (druh 
žížaly, lidově zvané dešťovka – pozn.
red.). Znamená to, že byla hladová 
a ve svém teritoriu už neměla co žrát, 
vše už vylovila. Rybě takové velikosti 
se říká alfa predátor, protože sežere 
vše v okruhu několika desítek i stovek 
metrů,“ vysvětluje rybář a hrdě dodá-
vá: „Je to můj životní úlovek!“  lp 

 Hlava štiky.  Ilustr. foto
 Autory Jaromíra Nováka, Bronislava Mikuláška a Jaromíra Poslušného pojí lásky k rod-
né hroudě a dlouholeté přátelství.  Foto: Archiv BM

 Nový titul je ideální dárek pod strome-
ček.  Foto: Archiv BM

Příběhy mezi nebem 
a podzemím napsali z lásky

Když milujete své město, tak pro-
stě musíte! Tak tuhle větu si mož-
ná řekli tři kamarádi, kteří se pustili 
do  psaní své již druhé knihy o  žití 
ve Znojmě v časech minulých. Na pul-
tech knihkupectví se fotograficky 
bohatá beletrie s názvem Znojmo – 
Příběhy mezi nebem a  podzemím 
objeví začátkem prosince.

Za titulem stojí stejně jako u pr-
votiny Znojmo – Příběhy mezi nebem 
a zemí Bronislav Mikulášek, Jaromír 
Poslušný a Jaromír Novák. Autoři se 
tentokrát na skoro tři sta stranách ro-
zepsali především o místech dávno 
ztracených v dějinách času a s nimi 
spojených příbězích několika pamětní-
ků. Zároveň se autoři prostřednictvím 
literatury podělí se čtenáři o místa, 
ve kterých každý z nich něco zajíma-
vého prožil. 

Troufnu si říci, že největší radost 
budou mít hlavně starousedlíci, a  to 

nejen z expresivně napsaných textů, ale 
i z dobových fotografií bohatě doplně-
ných o barevné snímky ze současnosti. 
Zajímavý vhled do minulosti života 
ve městě na Dyji ale nabízí kniha také 
mladším čtenářům. Je přehledně roz-
dělená do osmi kapitol – Devět mlýnů, 
Podzemí, Hradiště, Sport, Okurky, 
Náměstí Svobody, Plovárna a Zají-
mavosti.

„První a snad i nejdůležitější kapi-
tola je pro mě Devět mlýnů. V našem 
Podyjí to byla naprostá rarita. Čistá 
nádhera a krása, byť prodchnutá těž-
kou dřinou tehdejších obyvatel. Pá-
tral jsem po historii, starousedlících 
mlynářích, jejich příbězích a mou-
drosti. Jejich um, stavby a život byly 
neuvěřitelně zajímavé a  inspirativní. 
Součástí této kapitoly jsou i dva uni-
kátní příběhy lidí, kteří se ve mlýně 
narodili, anebo tam nějakou dobu žili. 
Troufám si říci, že jejich vzpomínky 

budou pro čtenáře pohlazením a po-
učením zároveň,“ vyznává se z obdivu 
k  již dnes neexistujícímu fenoménu 
podyjských mlynářů Bronislav Mi-
kulášek a dodává: „Ta kniha je taková 
naše zpověď. Zachovává naše pěkné 
vzpomínky a Znojmáci se z ní do-
zví množství zajímavostí a myslím, že 
mnohé pro ně budou novinkou.“ Uni-
kátním dárkem pro čtenáře bude i vlo-
žená téměř sto let stará mapa Podyjí 
se všemi tehdejšími stavbami a turis-
tickými cestami, které vzal ve většině 
případů čas. Knížku Znojmo – Příběhy 
mezi nebem a podzemím dostanete 
ve všech znojemských knihkupectvích.  
Toužíte-li po věnování a autogramu 
od autorů, pak ji můžete získat také 
na křtu 6. prosince 2022 v Městské 
knihovně Znojmo.  lp

Křest knihy 6.12. v 17.30 
v Městské knihovně Znojmo

Městské lesy Znojmo a Městská 
knihovna Znojmo letos spustily první 
ročník projektu Les ukrytý v knize – 
Cestovní kancelář les.

Les a knihy. Na první pohled dva 
úplně odlišné světy. Po chvilce zamy-
šlení ale zjistíte, že opak je pravdou. 
„Přišlo na  to i kolem dvě stě pade-
sáti dětí převážně z druhých a  tře-
tích tříd znojemského okresu, které 
se programu s  lesníkem v knihovně 
zúčastnily,“ uvedla Jana Trojano-
vá, manažerka pro celospolečenské  
funkce lesa.

Děti  les  v  knihovně nadchl 
a odnesly si o něm a  jeho obyvate-
lích spoustu zajímavých informací. 

„Zabrousili jsme společně i do jazy-
ka českého, využili kritické myšlení, 
provázela nás skupinová práce a spo-
lečně jsme si užili i  čtení příběhu 
z lesa,“ popsala Jana Trojanová, která 
si s dětmi v knihovně povídala. A co 
má podle dětí les společného s kni-
hou? Malí posluchači v  tom měly 
jasno: V knihovně je stejně krásné 
ticho jako v  lese. Les máme rádi tak 
jako čtení pěkné knihy. Papír je přeci  
ze dřeva!

Městské lesy budou děti seznamo-
vat s krásou zelených ploch i v dalším 
roce. K získání dalších informací sle-
dujte Facebook a  Instagram Měst-
ských lesů Znojmo.  lp, zdroj: JT

Les ukrytý v knize
GaP / Galerie a Prostor na Kollá-

rově ulici ve Znojmě přichází k ve-
řejnosti s novým formátem zábavy, 
a tím je tanec. 

„Seznámíme vás s nejznámějším 
swingovým tancem, kterým je lindy 
hop. Vznikl ve 20. a 30. letech 20. sto-
letí v černošských tančírnách v New 
Yorku a tančil se na tehdejší jazzovou 
a swingovou hudbu. Je to společenský 
tanec, který kombinuje párové a sólo-
vé prvky a vyznačuje se také velkým 
prostorem pro improvizaci a volnost, 
protože nemusí být vázán na naučené 
figury. Začínáme vždy hodinovou lekcí, 
kde tanečníky seznámím se základy 
tance a přidám i něco navíc. A není 

podmínkou přijít v páru, ale samo-
zřejmě to může být výhodou,“ uvedla 
Alexandra Sýkorová, která Tančírnu 
vede. Zatančit si v GaPu můžete kaž-
dou druhou sobotu večer od 19.00 hod. 
Do konce roku 2022 tedy ještě dva-
krát, 3. a 17. prosince. Po novém roce 
bude Tančírna pokračovat od  ledna 
do dubna rovněž každou druhou sobo-
tu. Tanečnici mohou chodit pravidelně 
i nárazově. GaP mimo to nabízí i Kurz 
řemesel, každé úterý od 17.30. Navštívit 
lze jeden kurz, nebo se věnovat různým 
technikám v průběhu celého pololetí, 
3. ledna 2023 to budou papírové obaly 
a technika candy bag. Více informací 
na webu galerieaprostor.cz.  lp

Roztančete galerii
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Plemeno: křížený pastevecký pes | Věk: 6 let 
Hledáme nový domov pro společenského Mika, který by nejvíce ocenil 
rodinný dům se zahradou. Je to velký a mohutný pes, který potřebuje 
výběh. Svým vzhledem působí Mike jako hlídač, opak je však pravdou, je 
to veliký mazel. S dospělými lidmi si rozumí, v jejich společnosti je šťastný 
a rád se nechá rozmazlovat. Bohužel není vhodný k dětem, znervózňují jej, 
a proto s nimi nevyhledává kontakt. Mike není vhodný mezi další psy ani 
jiná domácí zvířata.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.znojmozelen.cz, FB, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

MIKE „MAJK“

 Simona Stašová a Marika Procházková ve hře Na Zlatém jezeře.  Foto: Archiv MDP

 Nové zvony. Foto: www. farnostznojmo.cz

Nejlepší dárek na světě, který se 
nedá penězi zaplatit, je čas. Koupit 
ho nemůžete, ale věnovat druhému  
ano.

Čas trávený ve  společnosti mi-
lujícího člena rodiny, dobrých přátel 
nebo kamaráda z dětství nabízí pro-
střednictvím Vánočního balíčku Měst-
ské divadlo ve Znojmě. Stačí si vybrat 
představení, zakoupit lístky a pak už 
je jen na vás, zda je zabalíte a věnujete 
někomu pod stromeček, nebo společně 
vyrazíte do krásného hlediště za kul-
turním zážitkem.

Vánoční balíček v sobě skrývá pět 
představení, z  toho jedno pro děti. 
První bude 23. ledna černá komedie 
HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ, 
ve které hrají a alternují například Mi-
chaela Kuklová, Veronika Nová, Eva 
Decastelo, Miroslav Šimůnek nebo 
Václav Upír Krejčí.

Vstupenky na jednotlivá představení 
Vánočního balíčku prodává TIC 
Obroková ul. a v Centru Louka

Divadlo nabízí nejlepší dárek na světě
Hned druhý den vás bude do di-

vadla lákat na KAFE U OSMANY-
HO svým osobitým vyprávěním 
módní návrhář Osmany Laffita. Ne-
chcete-li o  talk show originálního 
umělce kubánského původu přijít, 

pak si do  kalendáře zapište datum  
24. ledna.

Do kouzelného prostředí na břehu 
jezera, kde tráví léto starší manže-
lé, vás přenese 5. února legendární 
hra NA ZLATÉM JEZEŘE. Režisér 
Vladimír Strnisko si do hlavní muž-
ské role vybral alternaci Jana Vlasáka 
s Ladislavem Frejem. Kterého z herců 
ve Znojmě uvidíte, je překvapením. 
Partnerkou jim bude vynikající hereč-
ka Simona Stašová.

Pražské Divadlo Ungelt přiveze 
13. února PŘÍBĚH ZE ZOO. Suges-
tivní hru významného amerického 
dramatika Edwarda Albeeho o izolaci 
moderního člověka uvidíte v hereckém 
podání Davida Švehlíka a Ondřeje 
Brouska.

Divadelní společnost Agáta si pro 
děti a jejich rodiče nastudovala PRIN-
CEZNU ZE MLEJNA. V líbezné po-
hádce podle filmové předlohy Zdeňka 
Trošky uvidíte 18. února ve znojem-
ském divadle například Natalii Ventu-
rovou, Marka Zemana, Radovana Sní-
tila a další herce. A protože v pohádce 
nesmí chybět písničky, o hudební slož-
ku se postaral Radim Linhart.  lp

Do věže kostela Nalezení svatého 
Kříže se po osmdesáti letech vrátily tři 
andělské zvony. Římskokatolická far-
nost je pořídila k letošnímu 300. vý-
ročí obrazu Panny Marie Znojemské. 

Po poslední rekvizici v roce 1942 
se ze souboru čtyř zvonů zachoval 
pouze jediný, a to zvon Dominik ulitý 
roku 1780 znojemským zvonařem Ja-
nem Jiřím Scheichelem. 

„O pořízení nových zvonů se uva-
žovalo už dříve, chyběly ale peníze. Až 
v roce 2020 získala farnost účelový dar 
na zhotovení nových zvonů od znojem-
ské firmy Elektrokov. Bylo rozhodnuto, 
že se zvonový soubor doplní na původní 
počet čtyř zvonů. Oslovena byla zvonár-
na Rudolfa Pernera, která před 
lety odlévala zvony ke koste-
lu sv. Mikuláše. V lednu 2022 
byla se zvonárnou uzavřena 
smlouva na dodání tří zvonů 
v celkové hodnotě 1,9 milio-
nu korun. Firma ke zvonům 
dodala kovaná srdce, dubové 
hlavy, ložiska a nový elektrický 
pohon v podobě moderních 
lineárních motorů. Nové pří-
slušenství dostal také starý zvon 
Dominik,“ popisuje na webu 
farnosti Ondřej Lazárek.

Výzdoba zvonů byla zadána br-
něnské umělecké Dílně Všech svatých. 
A protože vyobrazení ukazuje biblické 
scény, u kterých asistují andělé, nesou 
zvony označení andělské. 

Slavnostní žehnání proběhlo 15. 
října 2022 a v první polovině listopadu 
byly zvony vytaženy do věže. Zavěšeny 
jsou ve staré barokní dubové stolici 
z roku 1780. Než se tak stalo, dosta-
la veřejnost jedinečnou příležitost si 
umělecká díla zvonaře prohlédnout 
v kostele zblízka. První vyzvánění no-
vých zvonů je plánováno na druhou 
polovinu listopadu. 

lp, zdroj: www. farnostznojmo.cz
O. Lazárek

Kostel rozezní nové zvony



aranžích, doplněný životním 
příběhem muzikanta, od jehož smrti 
letos uplynulo 25 let. Předprodej 
Václavské nám. 6, tel. 515 221 865. 
19.30.

30. 11. BEATA HLAVENKOVÁ – 
BETHLEHEM
Centrum Louka – adventní koncert 
výjimečné umělkyně. 19.00. Více 
na str. 15.

2. 12. VOJTA VIOLINIST
Klub Na Věčnosti – 
multiinstrumentalista využívá „live 
looping“ a míchá smyčky houslí, beat 
boxu, didgeridoo, bouzouki, bansuri 
flétny a perkusí. 20.30.

7. 12. VAŠO PATEJDL – MOJE 
ČESKOSLOVESNKÉ VIANOCE 
Městské divadlo – první vánoční 
turné hudební legendy. 20.00. Více 
na str. 15.

10. 12. NEZMAŘI
VŠ Klub Harvart – koncert držitelů 
Zlaté Porty. Předprodej Václavské 
nám. 6, tel. 515 221 865. 19.30.

14. 12. FRANCOUZSKÉ VÁNOCE 
V PÍSNÍCH A CHANSONECH 
Znojemská Beseda, Štukový sál – 
komorní koncert MICHALA 
SVOBODY (kytara) a RADKY 
RUBEŠOVÉ (zpěv). Chansony, árie, 
francouzské milostné písně i skladby 
inspirované lidovou hudbou. 19.00.

17.12. VÁNOČNÍ KONCERT: ALEŠ 
SLANINA A HOSTÉ
Městské divadlo – sólista MD Brno 
a jeho hosté Z. Jandová, A. Zelová, 
J. Mach, I. Krulová (flétna, A. 
Rolečková (violoncello) a L. Císařová 
(piano). 19.00. Předprodej vstupenek: 
L. Rivolová, 736 426 040. 

VÝSTAVY

Do 02/2023 A AŽ SE BUDEŠ VRACET, 
LEPŠÍ ČASY S SEBOU VEM…
Minoritský klášter – rakouské 
nouzové peníze (1918–1921). 

16. 9. – 7. 12. NÁZEV VÝSTAVY
GaP, Kollárova 27 – malba Juraje 
Tomana a Juraje Floreka.

4. 11. – 26. 2. VÍDEŇ NA TALÍŘI 
Minoritský klášter – kulinářské 
dědictví našich babiček aneb 
vídeňská kuchyně a její vliv 
na tradiční vánoční pokrmy nejen 
v moravsko-rakouském příhraničí.

2. 12. – 11. 1. 2023 VÁNOČNÍ POP 
UP v GaPu 
GaP, Kollárova ul. – nový formát 
prodejní výstavy současného českého 
designu. 

14 ZNOJEMSKÉ LISTY 24. LISTOPADU 2022Kultura a společnost

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až červen Po–Ne 
9.00–17.00 (poslední prohlídka je 
v 16.00 hod.). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Zavřeno do října 2023 z důvodu 
rekonstrukce. 

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Ne 9.00–17.00.

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
A PROHLÍDKY MĚSTA 
Prohlídková trasa po věžích města 
(Střelniční, Prašná, Nová). 
Listopad–březen možnost prohlídky 
města pro skupinku minim. 5 osob. 
Rezervace nutná tři pracovní dny 
předem. Na přesném čase se zájemci 
o prohlídku domluví s pracovníkem 
Turistického informační centra na tel. 
515 222 552. Hradební opevnění 
bude možné navštívit opět od dubna 
2023.

BAZILIKA NANEBEVZETÍ 
P. MARIE A SV. VÁCLAVA 
V LOUCE
Komentované prohlídky: časy lze 
zjistit na tel. 537 020 700. Prodej 
vstupenek v TIC Louka a TIC 
Obroková.
             
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Listopad až březen zavřeno.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno do 31. října So–Ne 
9.00–17.00. Za deště a nevhodných 
klimatických podmínek je zavřeno. 
Listopad–březen zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–
17.00, So–Ne 10.00–17.00.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 

Stálé expozice. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–17.00,  
Ne 14.00–17.00.

CORNŠTEJN
zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Zavřeno.

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

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

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM (TIC) předprodej 
vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až březen Po–Pá 
8.00–18.00 (přestávka 12.30–13.00).

TIC – CENTRUM LOUKA
tel. 537 020 700, 
e-mail: ticlouka@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
9.00–17.00, So–Ne, svátky 10.00–14.00. 

TIC na Jižní přístupové cestě 
k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: listopad až duben 
St–Ne 9.00–16.30.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 777 323 136, 
www.vocznojmo.cz. 
Otevřeno: listopad až duben  
zavřeno.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ 
INFOCENTRUM
Loucká 32a (areál Beach club 
Znojmo), tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubznojmo@seznam.cz, 
www.cykloklubznojmo.cz. 
Půjčovna kol, elektrokol, koloběžek 
a šlapacích kár i mimo otevírací 
dobu. 
Otevřeno: listopad až březen So–Ne, 
svátky 9.00–19.00. 

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel. 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program na webu kina.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Zámečnická 9, tel. 515 224 346, 
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz, 
www.knihovnazn.cz.
Otevřeno: odd. pro dospělé Út–Pá 
8.30–18.30, odd. pro děti denně 
(mimo St) 12.00–17.00.
28. 11. Babylon – Konverzační setkání 
se sousedy ve spolupráci s rakouskou 
knihovnou v Retzu. Úroveň cizího 
jazyka nerozhoduje! 10.00. Více info 
B. Hálová, tel. 725 628 357. 
30. 11. Miroslav Hrabě a Carmina 
Clara – adventní koncert a autorské 
čtení. 17.30. Více na str. 15.
6. 12. Herna nejen pro dříve 
narozené, 10.00. Více info B. Hálová, 
tel. 725 628 357.
6. 12. Znojmo – Příběhy mezi 
nebem a zemí – křest knihy, 17.30.
8. 12. Bookstart – S knížkou do života 
(3–6 let), 16.00. Více info 736 128 139 
nebo detska@knihovnazn.cz.

MĚSTSKÉ DIVADLO

Náměstí Republiky 20, tel. 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC, Obroková ul., 
tel. 515 222 552, 
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz. 

29. 11. 15 LET: GRÁCIE A HOSTÉ
Znojemská taneční skupin Grácie 
oslavuje patnáctileté výročí vzniku. 
Na pódium si pozvala hosty. 17.00.

30. 11. KŠANDA
Nejlepší česká komedie roku 2014. 
Hrají: J. Sypal, M. Bittnerová, 
M. Kuklová a další. 19.00.

2. 12. KAKTUSOVÝ KVĚT
Adaptace francouzské komedie. 
Zubař Julian je velkým ctitelem 
ženské krásy. Ženám tvrdívá, že 
je ženatý a má tři děti. Hrají: L. 
Vaculík, O. Želenská / A. Gondíková, 
A. Stanková, F. Tomsa a další. 19.00.

KONCERTY

24. 11. KAMIL STŘIHAVKA & 
THE LEADERS ACOUSTIC BAND!
Městské divadlo – rocková 
legenda, majitel nezaměnitelného 
a fenomenálního hlasu v akustickém 
podání s kapelou. 19.00.

29. 11. KLAUNOVA ZPOVĚĎ – 
PETR NOVÁK FOREVER
VŠ Klub Harvart – koncert písní 
Petra Nováka v netradičních 
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24. 11. – 2. 1. 2023 ORIGINÁLNÍ 
RUKODĚLNÉ VÝROBKY
Dům umění – prodejní výstava výrobků 
klientů Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry.

25. 11. – 18. 12. VÁNOCE 2022
Dům umění – tradiční výstava 
Patchworkového klubu Znojmo.

25. 11. – 22. 1. 2023 VÁNOCE 
V MĚŠŤANSKÉ RODINĚ
Dům umění – výstava ze sbírky Muzea 
hraček v Rychnově nad Kněžnou.

DALŠÍ AKCE

25. 11. – 21. 12. ZNOJEMSKÝ 
ADVENT 2022
Centrum města – program na str. 8–9.

GaP / GALERIE A PROSTOR
Kollárova 27, www.galerieaprostor.cz, 
fb, tel. 737 990 973
25. 11. KLIPY TRIPY – Videoklipy 
umělců z různých žánrů, 20.00. 
3. a 17. 12. TANČÍRNA – 
NOVINKA! Více na str. 13. Vánoční 
program v GaPu na str. 8 a 9.

26. 11. OCHUTNÁVKA MLADÝCH 
A ROČNÍKOVÝCH VÍN 
Kulturní dům, Konice – občerstvení 

 NENECHTE SI UJÍT

 ADVENTNÍ KONCERT

Bethlehem v podání několikanásobné držitelky Ceny Anděl

Beata Hlavenková, jedna z  nejvý-
raznějších současných muzikantek 
na české hudební scéně, přiveze 30. 
listopadu do  znojemského Centra 
Louka autorské album Bethlehem. 
Od 19.00 hodin představí publiku pře-
devším originálně upravené, spíše re-
-komponované lidové vánoční melo-
die české, anglické, polské, německé 
či francouzské provenience i několik 
Vánocemi inspirovaných vlastních 
skladeb, vše v  jejím vlastním prove-
dení sólového klavíru. Beata Hlaven-
ková, pianistka, skladatelka a produ-

centka s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem, je 
několikanásobná držitelka Ceny Anděl a za soundtrack k filmu Zátopek 
byla nominovaná na Českého lva. Koledy z alba Bethlehem přetavené 
do nové originální podoby autorčiným jasně rozpoznatelným rukopi-
sem skýtají publiku hluboký hudební zážitek. Vstupenky na koncert 
výjimečné umělkyně můžete pořídit na TIC Obroková, TIC Louka nebo 
na webu vstupenkyznojmo.cz.  lp, Foto: A. Mašátová

 KNIHU

Psí život podle herce Miroslava Hraběteho

Miroslav Hrabě – herec, 
tanečník a zpěvák a také 
král znojemského vino-
braní se pustil do další 
umělecké činnosti. Na-
psal knihu Psí táta aneb 
(ne)herec a jeho smečka, 
ve které se podělil o svá 
dobrodružství s několi-
ka čtyřnohými kamará-
dy, kteří se, i pro něho 
poněkud nečekaně, sta-
li součástí jeho rodiny. 
Knihu osobně představí ve středu 30. listopadu v Městské knihovně 
Znojmo. Beseda a křest začne v 17.30. Hudebně událost obohatí sbor 
Carmina Clara.  lp

 VÁNOČNÍ KONCERT

Československé Vánoce hudební legendy

Zakládající člen skupiny Elán Vašo Patejdl se poprvé v historii vydává 
na vánoční turné, které nese název MOJE ČESKOSLOVENSKÉ VIANOCE. 
Do své tour zahrnul také Znojmo, kde vystoupí ve středu 7. prosince 
od  20.00  hodin v  Městském divadle. Repertoár koncertu zahrnu-
je písně z  jeho aktuálního vá-
nočního alba, ale v Patejdlově 
jedinečném podání nebudou 
chybět ani známé hity skupiny 
Elán a další jeho autorské písně 
jako Ja viem, Kaskadér, Ak nie si 
moja, Zlodej Slnečnic, Voňavky 
dievčat, Voda čo ma drží nad 
vodou či Nepriznana. Vstupen-
ky na adventní koncert legendy 
jsou již v prodeji na TIC Obro-
ková, TIC Louka nebo na webu  
vstupenkyznojmo.cz.  lp

i hudba. Pořádá Spolek vinaři Konice 
a Popice. Od 13.00.

RODINNÉ CENTRUM 
MACEŠKA
Pražská 80 (areál MŠ Pražská), 
www.maceskaznojmo.cz, 
tel.: 773 670 915.
27. 11. a 15. 12. Meditace 
s Jočerem – setkání s léčitelem 
J. Červienkou, 17.30.
2. 12.  Jak jméno ovlivňuje náš 
život – beseda, 16.00.
3. 12. Láskyplný svět – celodenní 
prožitkový seminář, 9.30.
13. 12. Je těžké být tím, kdo zůstal – 
setkání organizuje Klára pomáhá, 
18.00.

2. 12. MIKULÁŠSKÝ KOŠT 
MLADÝCH VÍN 2022
Dům umění – Sdružení znojemských 
vinařů organizuje 10. Mikulášský košt 
mladých vín.  17.30.

8. 12. VLADIMÍR DZURO: 
SMRTÍCÍ PROPAGANDA
Rezidence Černý medvěd, 
Masarykovo nám. – beseda s elitním 
kriminalistou a autorem knihy 
Vyšetřovatel. Vstupné dobrovolné. 
18.00. 
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V  podzimních měsících 
se studenti ze znojemského 
Gymnázia Dr. Karla Polesného 
zúčastnili tří soutěží na celo-
republikové úrovni. V Kuřimi 
obsadili fotbalisté 6. místo, 
v Jablonci nad Nisou volejba-
listky 8. místo a volejbalisté 
tamtéž celý turnaj vyhráli.

Všechny podzimní sou-
těže navazovaly na  okresní 
a krajská kola z minulého škol-
ního roku. 

Nejprve se 11. a 12. října 
zúčastnily gymnazistky repub-
likového finále ve  volejbalu 
středních škol dívek v Jablonci 
nad Nisou. V základní skupině 
si znojemské volejbalistky po-
radily s Libercem (2:0) a s Čes-
kým Krumlovem (2:0), nestačily 
pouze na Havlíčkův Brod (1:2). 
V zápasech o konečné pořadí postupně 
prohrály s pozdějším celkovým vítě-
zem Olomoucí (0:2), dále Příbramí (0:2) 
a Frýdkem Místkem (1:2) a obsadily 8. 
místo ze šestnácti. Školu reprezentovala 
Magda Ludvíková, Kristýna Vágnerová, 
Aneta Nováková, Tereza Pinkavová, Ža-
neta Havlíková, Andrea Krčová a Adéla 
Pavlicová. I když děvčata na bedně ne-
stála, poděkování za sportovní nasazení 
a reprezentaci školy si určitě zaslouží.

Sportovní úspěchy studentů gymnázia

Šestí v republice
Dva dny (24.–25.října) se sportovní 

zástupci gymnázia zúčastnili republiko-
vého finále v kopané za účasti šestnácti 
nejlepších škol z celé republiky. První 
den znojemští fotbalisté vybojovali po-
stup ze základní skupiny, ve které se 
střetli se středními školami z Jihlavy, 
Brna a Písku. Následující den nejpr-
ve prohráli ve čtvrtfinále s Obchodní 
akademií Kubelíkova Praha, reprezen-

tovanou hráči Sparty, Slavie, Bohemky 
a Dukly, aby poté porazili Příbram. 
V boji o 5. místo fotbalisté prohráli 
s Jihlavou. Celkově obsadili velmi sluš-
né šesté místo v republice. Za předve-
dený výkon zaslouží pochvalu a uznání 
brankář Dominik Vaněk a hráči Tomáš 
Navrátil, Matěj Sabo, Alex Mičič, Ondra 
Eliášek, Jakub Kosmák, Adam Barto-
něk, David Žižka, Dušan Dikovský, 
Šimon Svoboda, Jakub Kodytek, Vác-

lav Daniel, Petr Fousek, Nikita 
Škopek, Matěj Szabó a Vojtěch 
Vojtěch.

Jablonec podruhé. 
Pro kluky byl zlatý

Stejně jako děvčata se 
v Jablonci nad Nisou zúčastnili 
i chlapci republikového finále, 
a  to v první dva listopadové 
dny. Po vítězstvích v základní 
skupině nad Gymnáziem Libe-
rec a Žďárem nad Sázavou se 
hoši postupně utkali ve čtvrt-
finále s Frýdkem – Místkem, 
v  semifinále se Svitavami 
a ve finále s průmyslovkou z Li-
berce. Všechny zápasy vyhráli 
2:0! Tím pádem byli znojemští 
gymnazisté vyhlášeni jako nej-
lepší v republice ve volejbale 
středních škol pro letošní rok. 

Sportovním výkonem navázali hoši 
na  úspěchy z  minulých let (2015  – 
1. místo, 2014 – 2. místo, 2012 – 2. 
místo a v roce 1995 republikové finále 
pořádali). Za vzornou reprezentaci ško-
ly patří poděkování Tomáši Wozarovi, 
Robertu Kneblovi, Petru Minaříkovi, 
Zdeňku Švaříčkovi, Tomáši Bartošovi, 
Janu Pavlicovi, Janu Zouharovi, Oliveru 
Plánskému, Tomu Lintnerovi a Janu 
Pořickému.  lp

 Radost z vítězství zlatých volejbalistů z Gymnázia Dr. Karla Polesného.  Foto: Archiv školy

 Senioři si odnesli zasloužené odměny. Ceny jim předal místostarosta města Znojma Jan Blaha (třetí zleva).  Foto: Archiv ZL

Druhý ročník bowlingového tur-
naje pro seniory z  okresu Znojmo 
připadl na svátek sv. Martina 11. lis-
topadu. Není tedy divu, že ho orga-
nizátoři uvedli pod názvem I Martin 
hraje bowling II.

Pět družstev nominoval soubor 
znojemských Grácií, stejný počet 
družstev nominovali senioři z DPS 
Vančurova 17, dvě družstva přijela 
z Blížkovic a do počtu celkových čtr-
nácti družstev doplnili stav senioři 
z Miroslavi a  Jevišovic. „V  letošním 
roce se tedy přihlásilo o dvě družstva 
více než v loňském roce, takže celkový 
počet sportujících seniorů byl šestapa-
desát,“ uvedl za organizátory Zdeněk 
Kolesa (na snímku uprostřed).

Ač jde o sportovce amatéry starší-
ho věku, nebyla o dramatické souboje 
a výborné výkony jednotlivců nouze. 
Halou se rozléhalo vzájemné povzbu-
zování a hecování, a tak si sportovní 

den všichni zúčastnění parádně užili. 
Hlavním mottem zůstalo – Hlavně 
se zúčastnit! V jednotlivcích zvítězil 

Vladimír Šušol  se 77 body.  Gratulace 
patří všem zúčastněným a poděkování 
personálu Bowling sport baru a také 

I Martin hraje bowling
organizátorům z České unie sportu 
v čele s Romanem Švarcem za přípravu 
akce.  lp, zdroj: ZK


