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Nově otevřená Enotéka v areálu
pivovaru láka na skleničku
Areál pivovaru v centu Znojma má
pro veřejnost další novinku – Enotéku
znojemských vín, kterou tento měsíc
ve spolupráci se znojemskou radnicí
otevřela společnost Vinotrh.cz ze skupiny LAHOFER.
Vinotrh ze skupiny LAHOFER
je po Znojemském městském pivovaru v areálu druhým soukromým
investorem. „Oživení areálu je běh
na dlouhou trať a jsem rád, že se nám
to daří i díky soukromým investorům,“ říká starosta Znojma Jan Grois.
Zcela nové turistické lákadlo Enotéka
znojemských vín v sobě skrývá nejen
designově originální interiér s působivými výhledy na chrám sv. Mikuláše, ale především největší degustační
prostor v České republice se systémem By the Glass® („po skleničce“).
Enotéka nabízí v sedmidenním celoročním provozu 120 vzorků vín výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. „Věříme, že se naše Enotéka
stane novým a v České republice ojedinělým turistickým magnetem,“ přibližuje záměr projektu Petra Pokorná,
marketingová manažerka společnosti
Vinotrh. 
Pokračování na str. 2.

Svatomartinská
vína poruší tradici
» strana 12

NOVINY MĚSTSKÉHO
ÚŘADU ZNOJMO
ŘÍJEN 2019

znojmocity.cz

znojmocity_cz

Polévka pro lidi
bez domova
Oblastní charita Znojmo bude
lidem bez domova vydávat od 1. listopadu polévku, která je hrazena
z Tříkrálové sbírky.
V průjezdu domu na Horní České 6
budou připraveny stoly a židle a polévka zde bude podávána v pondělí, středu
a pátek vždy od 12.00 do 13.00 hod. Vydávat ji budou zaměstnanci znojemské
charity, členové Klubu seniorů, řádové
sestry a dobrovolníci z Věznice Znojmo.
V průběhu výdeje budou lidem bez
domova poskytovány informace o možnostech další podpory a pomoci při řešení jejich životní situace a o možnosti
využití teplého ošacení z charitního
šatníku. V loňském roce se v zimním
období vydalo 1 054 polévek. 
lp

Nové sedačky v kině

 Návštěvník Enotéky si zvolí vzorek i množství vína, které si do skleničky sám načepuje
vinnými automaty, jak předvádí manažerka Vinotrhu Petra Pokorná. 
Foto: L. Jíšová

Jak se město změnilo od sametové
Jak se Znojmo změnilo za 30 let
od sametové revoluce? Kam se posunulo, a co za těch 30 let udělala
radnice? To jsou hlavní témata letošních Dnů otevřených dveří radnice,
kterými si připomeneme významný
mezník našich dějin.
Veřejností každoročně vítaný Den
otevřených dveří (DOD) znojemské
radnice je opět naplánován na datum
17. listopadu, které odkazuje na udá-

SPOLEČNOST

losti roku 1989. Letošní již osmý ročník nabídne v celodenním programu
hned několik aktivit pro mladší i starší generaci. Lidem budou přístupné

reprezentační místnosti městského
úřadu, kterými je budou provázet pracovníci úřadu i vedení města. Na dotazy návštěvníků DOD bude odpovídat
také starosta Znojma. Téma sametové
najdou lidé i na venkovních panelech
a na mnoha doprovodných akcích –
na několika výstavách, koncertech,
besedách, dále v areálu pivovaru, v divadle či v objektech Jihomoravského
muzea. 
Více na str. 8–9.

V malém sále znojemského kina
Svět budou do konce roku už lidé
sedět na pohodlných sedačkách.
Práce potrvají tři týdny a začít by se
mělo v druhé polovině listopadu. V první řadě bude v malém sále opravena podlaha, položen nový koberec a následně
namontováno 104 nových pohodlných
sedaček, které budou mít třeba držák
na pití. Nových sedaček bude o čtyři
více než starých. Do opravy malého sálu
město investuje 644 000 korun. 
zp

Buďte v obraze
s Mobilním rozhlasem
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!
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VZNIK ČESKOSLOVENSKA
Položením květin 28. října v 9.00 hodin k památníku u budovy Okresního soudu na náměstí Republiky
si představitelé města a veřejnost
připomenou výročí Dne vzniku
samostatného československého
státu.
UCTÍ DEN VETERÁNŮ
Město Znojmo si u příležitosti Dne
veteránů připomene památku
hrdinů, kteří neváhali bojovat a položit životy za naši vlast. Pietní akt
proběhne v pondělí 11. listopadu
v 11.00 hodin na Louckém hřbitově
ve Znojmě. Historie významného
dne se váže k ukončení první světové
války 11. listopadu 1918. Toto datum
se stalo v demokratických zemích
světa Dnem válečných veteránů
na paměť obětem nejstrašnější války,
jakou lidstvo do té doby poznalo.
Symbolem vzpomínkových akcí
a událostí ke Dni veteránů je květ
vlčího máku.
OSLAVY 17. LISTOPADU
Události 17. listopadu 1939 a 1989
si představitelé města Znojma,
různých spolků a sdružení připomenou vzpomínkovou akcí v neděli
17. listopadu v 19.30 hodin u Městského divadla na nám. Republiky.
NA DUŠIČKY OTEVŘENO DÉLE
Památku všech zesnulých, lidově
řečeno dušičky, si lidé připomí
nají k aždý rok 2. listopadu.
Od 1. do 3. listopadu bude rozšířena otevírací doba na Městském hřbitově ve Znojmě, a to až
do 20.00 hodin. Na hřbitově budou
také zesíleny hlídky městské policie.
NOVÝ ŘEDITEL NEMOCNICE
Od 1. listopadu 2019 je novým ředitelem znojemské nemocnice Martin
Pavlík, který dosud řídil brněnskou
fakultní nemocnici u svaté Anny.
Ve funkci vystřídá dosavadního ředitele doktora Miroslava Kavku, který
nadále zůstává pracovat na postu
primáře chirurgického oddělení.
O změně ve vedení nemocnice
rozhodla krajská rada.
EXTREME790 ZMĚNIL DATUM
NA 20. ČERVNA 2020
Pro velký zájem ze strany závodníků
avizujeme již nyní změnu v datu
konání Znojmo Extreme790. Sobota 20. června 2020 je nové datum
pátého ročníku závodu. Startovné
opět poputuje na charitativní účely.
Změna data musela být provedena
z organizačních důvodů. Aktuální
info je na www.extreme790.cz a také
na facebookové události akce.

Znojmo nabízí své pozemky pro výrobu
Znojemská radnice nabízí k prodeji jeden z posledních vlastních pozemků, který je určen pro výrobu. Dva
sousedící pozemky o celkové ploše
7 175 m2 nabízí za minimální nabídkovou cenu 700 Kč za metr čtvrteční.
Nabídky mohou zájemci zasílat až
do 20. listopadu 2019.
Pozemky p. č. 1889 a 1892 se nacházejí v katastrálním území Oblekovic v prostoru u pískovny u Načeratické ulice. „Chceme do Znojma přilákat
dalšího investora, který by rozšířil
nabídku pracovních míst a vytvořil
tak větší tlak na růst mezd v regionu,“

vysvětluje záměr města starosta Jan
Grois.
Z hlediska územního plánu jde
o plochu smíšenou výrobní, což znamená, že přípustné je využití pro výrobu, včetně zemědělské a lesní, výrobní
služby a skladování, občanské vybavení, vědu a výzkum, zařízení technické
a dopravní infrastruktury, nakládání
s odpady mimo střediska zpracování
a recyklace stavebních odpadů. Podmíněně přípustné je využití pro nevýrobní služby, pro střediska zpracování
a recyklace stavebních odpadů za podmínky kvalitního dopravního napojení

a zachování kvality prostředí okolního
území. Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je stanoveno pro plochu
a současně pro pozemek v rozsahu 20 %.
Zájemci o koupi mohou své nabídky podávat do 20. listopadu 2019
do 12.00 hod. na podatelnu Městského úřadu ve Znojmě, Obroková
1/12. Kontaktní osobou pro dotazy
zájemců je Lenka Drábková z odboru majetkového (515 216 291, lenka.
drabkova@muznojmo.cz). Kompletní
informace najdou zájemci na webu
města a na úřední desce pod dokumenty odboru majetkového. 
pm

Kaplička v Kasárnách
bude zase jako nová
Kapličku v Kasárnách, jednu
z dominant obce, čeká v nejbližších
dnech kompletní rekonstrukce. Její
oprava byla velkým přáním místních
obyvatel.
„Výběrové řízení na opravu kapličky jsme museli vypsat opakovaně.
Jsem rád, že se nám konečně podařilo
najít zhotovitele a také získat dotaci
z Jihomoravského kraje,“ říká starosta
Jan Grois a upřesňuje, že restaurátora na opravu sochy poptávalo město
Znojmo zvlášť.
Kaplička, která se nachází přímo
u hlavního tahu, dostane novou fasádu,
vstupní dveře i okna. Úpravou projde

i okolí památky – zkrášlí se zeleň, přibudou dva keře a jedna lípa a odpočívat budou moci lidé na dvou nových
lavičkách.
Znojmo do opravy kapličky investuje 1,6 milionů korun, přičemž
500 000 korun uhradí dotace z Jihomoravského kraje. Práce, které by měly
skončit do konce listopadu (v závislosti
na počasí), provede firma OSP z Moravského Krumlova. V příštím roce
se také počítá s restaurováním sochy
sv. Jana Nepomuckého. Socha ale stojí
příliš blízko kapličky, proto bude po zrestaurování přesunuta o asi 1,3 metrů dál
na důstojnější místo. 
zp, lp

 Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého.
Foto: Archiv ZL

Nově otevřená Enotéka...
Pokračování ze str. 1.
„Vznik veřejného prostoru s nadčasovou prezentací lokálních vinařů
a jejich vín je přirozeným vyústěním
pětileté činnosti naší společnosti, která
na portálu Vinotrh.cz v současnosti
prezentuje vína 29 vinařství ze Znojemské vinařské podoblasti,“ říká Petra Pokorná. Pozitivně vidí nový degustační
prostor v centru Znojma i samotní vinaři. „Osobně vidím největší přínos Vinotrhu ve snaze o společnou propagaci
znojemských vín a celé naší vinařské
podoblasti,“ doplňuje známý dobšický
vinař Jiří Hort. A spokojenost s novinkou neskrývá ani starosta Znojma Jan
Grois: „Celý areál postupně dostává
novou tvář.“ K té je nutné přičíst i dva
roky starou Expozici pivovarnictví.
Návštěvníci Enotéky již hojně využívají samoobslužný systém By the
Glass®, který nabízí volbu ze tří mož-

ností degustačního vzorku ve třech cenových hladinách. V systému je možné
platit pouze speciální kartou, kterou
získá zájemce přímo na místě (nabít si
ji může na sto korun a výše). Víno lze
navíc zakoupit i po lahvi, a to ve stejné
ceně jako ve sklepě konkrétního vinaře.
Demolice otevřela
fascinující výhled
Se záměrem soustředit na jedno místo produkty desítek vinařů
Znojemska oslovil Vinotrh město
v roce 2017, kdy byly dva objekty
v areálu nabídnuty investorům k dlouhodobému pronájmu. Z nevyužitých
prostor tak vznikla Enotéka s originální kavárnou. Jednou z podmínek
pronájmu je povinnost investora nést
náklady spojené s rekonstrukcí. Ta
zde probíhala v součinnosti s památkáři. „Demolice novodobé zdi mezi

pivovarem a jižní přístupovou cestou,
která byla součástí úprav, otevřela fascinující výhled na historické centrum
města,“ komentuje průběh realizace jednatel společnosti Vinotrh Petr
Chaloupecký a dodává: „Financování
bylo zajištěno z vlastních zdrojů, bez
využití dotací. Celková investice byla
ve výši 13 milionů korun. Pro zajištění
provozu Enotéky navíc vznikla čtyři
nová pracovní místa.“
Architektonické řešení novinky
pochází z dílny světově ceněného studia mladých architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Jimi velkoryse
pojatý prostor nabízí další možnosti
využití, zejména ve spojitosti s kulturními akcemi. V bezprostředním
okolí Enotéky vznikne pro turistickou sezónu 2020 venkovní posezení s úchvatným výhledem na chrám
sv. Mikuláše. 
PP, lp
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Zařazení obchvatu mezi prioritní
stavby podpoří ministři a poslanci
Starosta Jan Grois zaslal dopis
nejvyšším vládním činitelům, konkrétně premiérovi Andreji Babišovi, vicepremiérovi Janu Hamáčkovi
a ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi.
V dopise žádá, aby vláda zařadila
znojemský obchvat do přílohy zákona
č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby
dopravní infrastruktury. „Budu moc
rád za jakoukoliv podporu napříč politickým spektrem. Schvalovací proces
na dostavbu 752 metrů silnice, který probíhá již 13 let, dosud nedospěl
k pravomocnému rozhodnutí. Pokud
by se obchvat Znojma dostal mezi
prioritní stavby, znamenalo by to významné urychlení celé stavby,“ nechal
se již dříve slyšet starosta Grois.
První reakce na dopis starosty
na sebe nenechaly dlouho čekat. Vicepremiér Jan Hamáček při osobní
schůzce přislíbil podporu svou a podporu i ostatních ministrů nominovaných za ČSSD.

 Jan Hamáček a Jan Grois se svým dopisem při osobním setkání. 
Foto: Archiv ZL

Poslanec Roman Onderka, který
se specializuje na dopravu, přislíbil
pomoc při lobbingu v Poslanecké sněmovně.

Od vicepremiéra již také starosta Grois obdržel oficiální dopis,
ve kterém Jan Hamáček nejen stvrdil
svoji podporu žádosti znojemského
starosty, ale také uvedl, že oslovil
ministra dopravy, aby zvážil doplnění přílohy zákona o silnici I/38,
neboť doplnění této silnice na seznam
staveb s prioritním významem vnímá jako krok směřující k ulehčení
dopravní situace v rámci celé České
republiky.
Město Znojmo je druhým největším městem Jihomoravského kraje,
a přesto se stále ještě nedočkalo svého
silničního dopravního obchvatu, který
by odvedl tranzitní dopravu z jeho
centra. „Věřím, že vrcholní představitelé státu mé prosbě vyhoví, neboť
nechci, aby si naši občané mysleli, že
v naší zemi existují občané několika
kategorií. Jedni, pro které dokážeme
stavby důležité infrastruktury urychlit,
a druzí, kteří musí čekat celé roky,“
konstatoval Jan Grois. 
zp, lp

Další etapa obchvatu je hotová
O sedmnáct dní dříve byla 5. října
2019 otevřena druhá část severní
smyčky znojemského obchvatu.
„Mám radost, že poprvé v historii znojemského obchvatu je některá
z jeho částí zprovozněna v předtermínu, ” uvedl starosta Znojma Jan
Grois, který zároveň poděkoval všem
projektantům, inženýrům a stavbařům
z Ředitelství silnic a dálnic a z dodavatelských firem, kteří se na stavbě
podíleli.
Zprovoznění 3,5 kilometrů dlouhé
části je důležité pro dokončení celé
severní smyčky, která povede k výraznému odlehčení dopravní zátěže
a k odklonu dopravy z historického
jádra Znojma. Úsek od kasárenské

po únanovskou křižovatku zahrnuje
celkem 48 stavebních objektů, 5 mostů
v průměrné délce 55 metrů a 3 mimoúrovňové křižovatky. Celkem stavbaři
museli v tomto úseku položit nový
asfaltový koberec o ploše 64 tisíc metrů
čtverečních.
K dokončení celé severní smyčky nyní zbývá postavit posledních
752 metrů silnice. Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD) nyní čeká na vyřízení
všech potřebných povolení k pokračování stavby. Některé přípravné práce,
jako záchranný archeologický průzkum, již ŘSD započalo. Další práce
budou pokračovat s odkazem na stavební povolení a jednání s vybraným
zhotovitelem stavby.

Klíčovým bodem je také vyjednání se spolkem Obchvat, který je
dlouhodobě oponentem stávající podoby obchvatu. „Výsledkem našich
jednání je společný návrh memoranda ohledně vzájemného postupu při
dokončení severní smyčky obchvatu. Memorandum je na stole a mám
za to, že obě strany mají snahu dovést
jednání do úspěšného konce,” říká
starosta Jan Grois.
V úzkém kontaktu je pak vedení radnice s Jihomoravským krajem,
Centrem pro dopravní výzkum o řízení dopravy i s vedením obcí Kuchařovice a Suchohrdly, kterých se dostavba druhé etapy obchvatu bytostně
dotýká. 
pm

Komunikujte s úřadem i z domova
Portál občana města Znojma je
aplikace umožňující občanům, právnickým osobám i dalším subjektům
komunikovat s Městským úřadem
ve Znojmě pomocí moderních technologií z pohodlí domova.
„Stačí mít pouze přístup k internetu,“ říká místostarosta Jakub Malačka.
Registrace je možná již nyní
na www.portalobcanaznojmo.cz. Hned

na úvodní stránce se objeví možnost
registrace, a ta je trojí: registrace nového uživatele bez ověření identity, dále
registrace nového uživatele s následným ověřením identity a registrace uživatele, který má již státem ověřenou
identitu.
„Podle toho, jakým způsobem je
uživatel registrovaný, má také různé možnosti využití portálu. Nejvíce

možností mají uživatelé s ověřenou
identitou. Ti mohou najít potřebnou
žádost, vyplnit ji, rovnou elektronicky
odeslat příslušnému úředníkovi, a dokonce sledovat stav vyřízení žádosti.
Mohou sledovat i poplatky, které musí
ještě daný rok uhradit,“ vysvětluje
Malačka. Pro občany, kteří nepracují s internetem, se nic v komunikaci
s úřadem nemění. 
lp
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STALO SE
POCTA MISTROVI
V souvislosti se skonem Karla
Gotta mohli lidé uctít jeho památku do kondolenční knihy, kterou
vedení města umístilo postupně na několik míst - do divadla,
dále do foyer radnice a do kaple
sv. Václava, kde byl také vysílán
přenos ze zádušní mše ve sv. Vítu.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem
byla kondolenční kniha předána
rodině.
RADNÍ PODPOŘILI PETICI
Znojmo, druhé největší město
na jižní Moravě, má z rozhodnutí
Českých drah přijít, mimo jiného,
o druhé výdejní místo jízdenek (ze
stávajících dvou). Znojemští radní
proto podpořili petici zaměstnanců Českých drah a cestujících. Ti
v petici požadují zachování stávajících služeb mezinárodní pokladny
a vnitrostátní pokladny a služeb
Českých drah, jakou jsou úschovna
zavazadel, půjčovna jízdních kol,
výdejna mezinárodních průkazů
pro studenty a učitele či směnárna.
Petici již podepsalo přes 240 lidí.
LIKVIDACE ROZPÍNAVÉHO
PAJASANU
Problém s velkým výskytem pajasanu, který pochází z Asie, řeší
Městské lesy Znojmo ve spolupráci se Správou Národního parku Podyjí. Kdysi vzácná okrasná dřevina
nyní utlačuje místní habry a duby.
Za použití herbicidu aplikovaného přímo do kmene pajasanu
ho již začali v Gránicích odborně
likvidovat.
KONFERENCE O FONDU
MALÝCH PROJEKTŮ
V Hatích u Znojma se konala průběžná hodnoticí konference k přeshraniční spolupráci, konkrétně
k programu Fondu malých projektů. Na konferenci se prezentovaly
úspěšné projekty z let 2017–2019.
Mezi ně patří i ten pod názvem
Propojení turistické nabídky, který
realizovala destinační společnost
ZnojmoRegion a Retzer Land. Hovořilo se také o těžkostech s administrací a předfinancováváním projektů. Za Znojmo se konference
účastnil místostarosta Jan Blaha.
SETKÁNÍ STAROSTŮ
Na pozvání starosty města Znojma
Jana Groise se uskutečnilo další
z řady přátelských setkání starostů
obcí Znojemska a Moravskokrumlovska. V novém multifunkčním
sále v Citonicích se jich sešlo skoro
osmdesát, aby si vyměnili zkušenosti ze své práce.
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
28. listopadu, uzávěrka je 18. listopadu.
SVOZ BIOODPADU
Svoz bioodpadu, ke kterému slouží
sběrné nádoby hnědé barvy, je prováděn každý lichý týden. Pro tento rok skončí svoz ve 47. týdnu
(18.–24. listopadu 2019).
ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude
ve středu 6. listopadu ve 12.00 hodin.
ZIMNÍ ČAS
Standardní (zimní) čas nastane
v noci 27. října 2019. Hodiny se
posunou z 3.00 na 2.00 hodiny.
AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory
pořádaných městem Znojmem
a Znojemskou Besedou najdou
zájemci každý měsíc v Turistickém
informačním centru na Obrokové
ulici nebo na webu www.znojemskabeseda.cz/poradane-akce/
akce-pro-seniory. Počet míst
na akcích bývá zpravidla omezen.
Nová sezóna 2019/2020 začíná
v září.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ V BESEDĚ
Ve Znojemské Besedě je možné zapůjčit si kostým na maškarní, karneval či jinou zábavu. Na zápůjčce 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
pracovní místo nebo brigádu, mají
možnost v LISTECH inzerovat vždy
zdarma! Informace na e-mailu:
peterkova@znojemskabeseda.cz,
tel.: 515 300 251.
LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(ul. MUDr. J. Janského, 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. Informace o aktuálním místě zubní
pohotovosti na tel. 515 215 111.
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod.

Gymnázium oslavilo důstojně stovku
Znojemské gymnázium Dr. Karla
Polesného oslavilo 100. výročí českého gymnázia.
Škola se na významné jubileum
připravila pestrým a perfektně organizovaným dvoudenním programem.
Chodbami budovy procházeli nejen
stávající studenti a pedagogové, kteří
se o všechny příchozí pečlivě starali
a trpělivě odpovídali na zvídavé dotazy, ale mezi návštěvníky byli také četní
absolventi gymnázia. Mnozí z nich
vzpomínali na své ctěné pedagogy
a bezstarostná studentská léta s úsměvem, byť do tříd gymnázia docházeli
i v nelehkých letech poválečných či
normalizačních. V rámci stoletých
oslav také prošel městem pestrobarevný průvod studentů a jejich učitelů.
Zavítal i před radnici, kde místostarosta Znojma Jan Blaha předal řediteli
školy Jiřímu Peroutkovi originální List
s jedinečnou městskou pečetí. V Listu
jsou vyzvednuty dosavadní zásluhy

 Místostarosta Jan Blaha při čtení Listu před studenty a pedagogy gymnázia.


vzdělávacího ústavu a nechybí ani přání, aby i v budoucnu škola pozvedávala
vzdělanostní úroveň města Znojma

Foto: J. Eisenbruk

i jeho okolí a budoucí absolventi byli
úspěšní jak v dalším studiu na univerzitách, tak i v praktickém životě.  lp

Tvoříme Znojmo: Hlasování je u konce!
Nejvíce hlasů dostala lezecká stěna
Občané Znojma rozhodli o tom,
které projekty druhého ročníku participativního rozpočtování Tvoříme
Znojmo město v příštím roce zrealizuje. Vybrali jich devět. Nejvíce hlasů
získalo vybudování venkovní lezecké
stěny.
I tentokrát byly vyčleněny 3 miliony korun pro projekty v městských

částech a 3 miliony korun pro město
Znojmo. Celkový počet hlasů z offline
i online hlasování stanovil pořadí, které
určilo, že v příštím roce město zrealizuje 4 projekty ve městě a 5 v městských
částech. „Letos se do hlasování zapojilo 3 666 respondentů, což je o 1 300
více než vloni. Jsem nesmírně rád, že
i druhý ročník vzbudil u Znojmáků

velký zájem. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se zapojili. A to nejen
samotným navrhovatelům, kteří jsou
aktivní a chtějí své okolí zlepšit, ale
i těm, kteří hlasovali a rozhodli tak
o výsledku. Je vidět, že lidem záleží
na tom, co se ve Znojmě děje,“ říká
místostarosta Jakub Malačka.
Celkem o vaši přízeň bojovalo
23 návrhů. První průběžné výsledky
byly známé hned po zářijové veřejné
prezentaci, kde veřejnost rozdala celkem
425 hlasů. Mnohem více hlasů ale projekty obdržely v rámci online hlasování.
Do toho se zapojilo 3 666 respondentů,
kteří rozdali celkem 19 578 hlasů, z čehož bylo 17 039 kladných a 2 539 záporných (každý měl možnost udělit
5 kladných a 2 záporné hlasy). Informace
o jednotlivých projektech jsou zveřejněny na www.tvorimeznojmo.cz v sekci
Tvoříme Znojmo – projekty 2020.

Tři projekty z prvního
ročníku hlásí hotovo
Z loňského ročníku Tvoříme
Znojmo jsou hotové první tři projekty. Podle navrhovatele Milana Rady
mají hasiči z Mramotic nové hřiště pro
trénování. Marie Nováková se zasloužila o úpravu zeleně v nejstarší části
Přímětic. A díky Aleně Šnédarové jsou
již v ulicích Znojma houpačky pro děti
na vozíčku.
pm, lp
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Dny zdraví zvou na Fitness kongres
Podzimní Dny zdraví, ve své druhé sobotě 26. října, zvou na celodenní Fitness kongres s charitativním
přesahem.
V sobotu 26. října bude ve znojemské sportovní hale F. J. Curie od 9.00
do 18.00 hodin Fitness kongres plný
sportu a odborných přednášek. Akce
bude mít charitativní podtext. Každý,
kdo kongres navštíví, může přispět částkou v jakékoli výši a podpořit tak Denní
stacionář sv. Damiána na Hradišti. Vítaní jsou nejen dospělí, ale i děti, pro které
si v dětském koutku připraví program
Středisko volného času. To navíc zve

veřejnost až do pátku 25. října k vyzkoušení vybraných kroužků zdarma
(více informací na www.znojmo-zdravemesto.cz). Podzimní Dny zdraví, které podporují pohyb a zdravý životní styl
v každém věku, organizuje město pod
hlavičkou Zdravého města Znojma.

Forenzní značení
jízdních kol

Na dětských hřištích
obmění herní prvky

Městská policie Znojmo spustila
další značení jízdních kol, které přispívá k větší ochraně proti krádeži
oblíbeného dopravního prostředku.
Termíny forenzního značení jsou
9., 16. a 17. listopadu, a to vždy v čase
8.20 až 16.20 hod. Jízdní kolo je na několika místech označeno roztokem,
který obsahuje mikroskopické tečky s jedinečným kódem (syntetická
DNA). Ty jsou pouhým okem prakticky neviditelné, jejich vyhledání je
možné s použitím UV světla. Forenzní značení je určené pro osoby starší
15 let a je zdarma. Trvá 20 minut, proto je třeba si konkrétní termín značení
dostatečně dopředu rezervovat na telefonním čísle: 515 22 55 55 či osobně
na služebně Městské policie Znojmo se
sídlem na ulici Jana Palacha 2. 
lp

Labutím chleba
nedávejte
S podzimními procházkami podél řeky Dyje se lidé snaží přilepšit
labutím.
Házet nádherným ptákům krmení
je pro děti zábava a pro dospělé uklidňující podívaná. Jenže ne vše, byť s dobrým
úmyslem, co opeřencům do vody hodí,
je pro ně vhodné. Hlavně dětmi a seniory nejčastěji podávané pečivo je přitom
pro labutě největším nepřítelem. Je pro
ně škodlivé. Co tedy labutím podávat?
Odborníci na vodní ptáky radí na menší
kusy nakrájený hlávkový či jiný salát, zeleninové odřezky nebo slupky, mražený
hrášek i kukuřici, ptačí zob a v obchodech s chovatelskými potřebami můžete
zakoupit i speciální granule pro vrubozubé ptáky. Labutě se vám za takové
dobroty odmění krásou svého pohybu
na vodní hladině. 
lp

FITNESS KONGRES
Cvičební lekce
09.00	Jóga pro zdravá záda s JÓGA
Znojmo
11.00	Tabata s Editou Urbánkovou
13.00 	Box pro začátečníky s Boxing
klub ŘEŠETO

Dětská hřiště dostanou další nové
skluzavky i houpačky.
Do nových herních prvků na sedmi
hřištích investuje město 483 000 ko-

 Nový herní prvek. 

Foto: Archiv ZL

15.00	Deep Work
se Simonou Chmelíkovou
17.00	Kruhový trénink se Sylvou
Hermanovou
Odborné přednášky
10.00	Duševní hygiena aneb Jak se
nezbláznit
12.00	100 + 1 důvod, proč běhat
a jak na to
14.00	Zátěžové testy v ambulanci
tělovýchovného lékaře
16.00	Spirální stabilizace páteře –
konec bolestí zad
lp

run. Velká herní sestava se skluzavkou
a lezeckými stěnami bude instalována
na dětské hřiště na Dukelské u Kauflandu, tam přibydou také dvě pružinové
houpačky. Na skluzavku s dvousedačkou se mohou těšit děti na Holandské, na Dělnické, na Máchově náměstí,
na Hradišti a v Příměticích u hřbitova.
Na Hradišti navíc přibydou dvě pružinová houpadla. Nejmenší ratolesti najdou na Rákosníčkově hřišti pružinové
houpadlo a houpačku ve tvaru hnízda.
Nejde však o jedinou letošní modernizaci dětských hřišť ve Znojmě. Díky
projektu Tvoříme Znojmo byly na vybraná hřiště umístěny houpačky pro
děti na vozíku a dětské hřiště také nově
vyroste ve starých Příměticích v lokalitě
u rybníka. 
zp

Tajemnice Městského úřadu Znojmo
vyhlašuje dvě výběrová řízení:

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY
PP na dobu neurčitou, nástup leden 2020, 10. platová třída.
Požadované vzdělání: VŠ ve studijním oboru stavebním, architektonickém
nebo právnického směru, vyšší odborné nebo střední s maturitou v oboru
stavebnictví. Lhůta pro podání přihlášek: 4. 11. 2019.
Obálku označit slovy: „výběrové řízení – referent odboru výstavby“.

REFERENT ODBORU VÝSTAVBY / PRÁVNÍK
PP na dobu určitou / zástup za mateř. dovolenou, nástup leden
2020, 10. platová třída. Požadované vzdělání – VŠ v magisterském
nebo bakalářském studiu právnického směru.
Lhůta pro podání přihlášek: 4. 11. 2019.
Obálku označit slovy: „výběrové řízení – referent odboru výstavby / právník“.
V obou případech je možno přihlášku zaslat písemně v zalepené obálce
na adresu Městský úřad Znojmo – odd. personálních věcí a vzdělávání,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo přinést osobně na podatelnu
na stejnou adresu. Nezapomeňte vždy označit obálku příslušnými slovy!
Podrobnosti k obou výběrovým řízením najdou uchazeči na webu města
Znojma (www.znojmocity.cz) nebo na úřední desce.
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MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE
DOPADLI OPILCE.
ZAÚTOČIL NA SENIORA
Na ulici Kuchařovická napadl opilec
seniora. Dvacetiletý útočník měl
starého muže kopnout několikrát
do hlavy. A útočil i na dceru, která seniora bránila. Hlídka uviděla
na chodníku ležet muže a kolem
něho hlouček lidí. Ti již poskytli muži
první pomoc a přivolali záchranku,
strážníci se tak vydali za útočníkem.
Našli ho nedaleko schovaného za paletami. Odmítl s nimi odejít, vulgárně
je napadal, a tak skončil v poutech.
Případ si převzala Policie ČR.
STRÁŽNÍCI ZACHRÁNILI ŽIVOT
V devět hodin nedělního dopoledne přijala Městská policie Znojmo
telefonické oznámení od občanky,
která uvedla, že na ulici Sokolská
zkolabovala ve vozidle řidička. Se
zapnutým majákem byli ihned
na místo vysláni strážníci a rychlá
záchranná služba. Strážníci nalezli
ve vozidle ženu opřenou o volant
ve stavu bezvědomí. Seniorku z vozidla opatrně vyprostili a položili
na chodník, a jelikož nejevila žádné
známky života, začali s oživovacími
úkony. Do příjezdu záchranné
služby strážníkům s oživováním
pomohla i zdravotní sestra, která
projížděla zrovna okolo. Po několika
minutách se podařilo u ženy obnovit základní životní funkce a byla
přesunuta do sanitky. Strážníci také
o situaci informovali příbuzného
dvaaosmdesátileté seniorky.
ÚTOK TROJICE AGRESORŮ
U Kauflandu na Jarošově ulici si daly
dostaveníčko strážníkům „známé
firmy“ a kvůli vypitému alkoholu se
asi patnáctičlenná skupinka nechovala zrovna vzorně. Když je strážníci
vyzvali k prokázání totožnosti, jeden
z mužů se na ně obořil, že jim svou
totožnost nesdělí, počastoval je
řadou vulgárních výrazů a vyzval
je na souboj. Strážníci se nenechali
vyprovokovat a tak se výtečník
nakonec uklidnil. Jenže zároveň
začal konflikt mezi dvěma muži,
a tak strážníci přivolali další hlídku.
A udělali dobře. Za chvíli byli totiž
oba pánové v pěstním souboji, ze
kterého si odnesli krvavé šrámy.
Když se je snažili strážníci od sebe
odtrhnout, pěstmi zaútočili i na ně.
Ale bez výsledku, a za své jednání
dostali na ruce pouta. Při poutání
čelili strážníci útoku třetího muže,
naštěstí již byla na místě druhá
hlídka, která ho s pomocí úderů
obuškem zpacifikovala a spoutala.
Trojice útočníků skončila v cele
předběžného zadržení.
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V divadle se už topí a jeviště má nový koberec
Diváci, kteří na začátku této divadelní sezóny usedli do hlediště Městského divadla Znojmo, prokázali velké porozumění, za které je slušné jim
poděkovat.
Fakt, že teplota v objektu nebyla
tak úplně příznivá vnímání uměleckého zážitku, se nedá popřít. Vysvětlení
je ovšem jednoduché: právě finišovala
rekonstrukce kotelny.
V městském rozpočtu se totiž pamatovalo na to, že původní kotelna je
na hranici životnosti a na začátku září
se začalo se stavebními a technickými
úpravami, které město Znojmo přišly na jeden a půl milionu korun bez
DPH. V druhé dekádě října probíhaly
tepelné zkoušky a byl zahájen zkušební
provoz. Městské divadlo tak může znovu nabídnout svým divákům potřebný
komfort.
Investice do rekonstrukce kotelny
byla završením dílčích úprav a vylepšení divadla. Rozpočet Znojemské Besedy, jejíž je divadlo součástí, rozhodně
na jeho potřeby pamatuje. V loňském
a letošním roce se například (díky do-

taci z Jihomoravského kraje) investovalo 150 tis. Kč do zkvalitnění světelné
techniky. Nákup nových stmívačů zásadně vylepšil její fungování a spolehlivost, stejně jako nové reflektory. Již
dříve se do optimálního stavu uvedla
zvuková technika.
Jeviště se dočkalo nového koberce,
bylo nutné pořídit nový výkonný vysavač, myčku do baru i kuchyňku do zázemí, což celkem vydalo na více než
110 tis. Kč. K tomu je třeba připočíst
i to, že se provedla tepelná izolace oken
a dveří. V divadle se samozřejmě dbá
na bezpečnost diváků i herců, k čemuž
přispěla nejen instalace zámků s generálním klíčem. Velké částky spolknou
také opravy a servis klimatizace.

Úctyhodných
120 divadelních let
Nejviditelnější je pro občany
samozřejmě úprava okolí divadla,
o kterou se zasloužila Městská zeleň.
Rekonstrukce zahrnovala obnovu
stromů, keřů, ale i novou výsadbu

SLOVO ZASTUPITELE

růží a stromkových růží.
Součástí akce byla obnova
trávníku a rekonstrukce
automatického závlahového systému. Celkové náklady na revitalizaci okolí
divadla činily 150 tis. Kč.
Městské divadlo Znojmo v příští sezóně oslaví
120 let své existence. Uplyne také dvacet let od komplexní rekonstrukce znojemského stánku Thálie.
I když to zní neuvěřitelně,
za tu dobu prošly divadlem stovky tisíc lidí, což
se chtě nechtě podepsalo na vnitřním vybavení.
Před dvěma lety proběhla
výmalba diváckého zázemí
a části hlediště, ale ozývají
se i další bolístky. AktuálFoto: Archiv ZL
ním problémem je napří-  Nově vysázené růže v okolí divadla. 
klad opotřebení sedadel,
a to nejen jejich čalounění. Stejnou
Anna Maixnerová
pozornost by si zasloužily také tapety
vedoucí Městského divadla Znojmo
v lóžích.
zastupitelka města Znojma

SLOVO ZASTUPITELE

Mikroplasty v pitné vodě –
zatím věc neveřejná?

Otazníky kolem prodeje jedněch
z nejlukrativnějších pozemků ve Znojmě

Jako lékaři a člověku, který se pohybuje ve veřejné sféře, mi velmi vadí
zlehčování některých problémů, které
zcela zásadním způsobem ovlivňují
naše životní prostředí a zdraví.
Co se mě bytostně
dotýká, je nadlimitní
přítomnost herbicidů
a pesticidů ve spodní vodě a zlehčování
tohoto problému. Přitom data jsou jasná
a ukazuje se, že vliv
těchto látek na lidské
zdraví je po letech používání mnohem vyšší, než jsou si představitelé průmyslového
zemědělství ochotni
přiznat. Další opomíjené téma, které
ale můžeme z pohledu municipality
ovlivnit, je přítomnost mikroplastů
v pitné vodě. Jedná se o malé plastové
částice od 100 nanometrů do 5 milimetrů, které se vyskytují ve vzduchu, půdě i ve vodě. Velká část projde trávicím systémem člověka, aniž
by se vstřebala, ale předpokládá se,
že velmi malé nanometrové částice
mohou do lidského těla projít a nelze
vyloučit zdravotní dopady. Jen pro za-

Na minulém jednání Zastupitelstva města Znojma se mimo jiné projednával prodej jedněch z nejlukrativnějších pozemků v širším centru
Znojma, parcely po již zbouraném
domě pro sociálně slabé na křižovatce ulic
Pražská a Přímětická.
Mnohé opoziční zastupitele zarazilo hned
několik věcí – již samotný záměr prodeje takto lukrativních
pozemků nebyl nijak
medializován a kromě povinného vyvěšení na úřední desce
ani nikde zveřejněn!
Není tedy divu, že
na záměr prodeje reagoval jeden jediný subjekt. Nastává
tak otázka, zda město Znojmo nedostatečnou medializací záměru prodeje
takto výjimečně situovaných pozemků
nakonec neprodělá, neboť více nabídek by samozřejmě mohlo znamenat
i vyšší prodejní cenu. Další velmi neobvyklou věcí byla absence alespoň
návrhu kupní smlouvy, z níž by byly
patrné všechny podmínky, které musí
budoucí kupující dodržet, a také –

jímavost – za rok sníme cca 50 000 mikročástic plastů a podobné množství
vdechneme. U lidí, kteří pijí výhradně
balenou vodu z PET láhví, se toto číslo může zvýšit 2–3x. Státní instituce
problém nijak neřeší, Státní zdravotní
ústav v podstatě říká,
že se zatím nic neděje, ale soudím, že se
jedná o závažné téma
a že je třeba se držet
principu předběžné
opatrnosti, protože
pít nezávadnou pitnou
vodu bez mikroplastů
máme právo všichni.
Jasný a splnitelný cíl,
který ovlivní zdraví
hlavně našich dětí. Proto jsme jako
zastupitelé za KDU-ČSL iniciovali
schůzku koncem října t. r. na úrovni
nejvyšších představitelů města Znojma
s ředitelem místní divize VAS k dalším
jednáním a posunu v této věci, která by
měla v ideálním případě v budoucnu
vést k montáži takové filtrační technologie, která by měla vést ke kompletní
eliminaci mikroplastů z pitné vody.
MUDr. Pavel JAJTNER, MBA,
zastupitel za KDU-ČSL

a to zejména – jejich vymahatelnost.
Tedy aby se neopakovala situace, kdy
vedle Kauflandu na ulici Jarošova již
dlouhou řadu let chátrá pozemek,
který byl prodán městem Znojmem
soukromým vlastníkům a na kterém se
do dnešního dne
nepostavilo – oproti
záměru – vůbec nic.
Není ani jasné, jaké
by byly sankce, kdyby
nový vlastník nedodržel závazné stavební
podmínky, které mají
být zapracovány v budoucí kupní smlouvě.
Vzhledem k tolika
otazníkům považovaly zastupitelky za klub
SPD Mgr. Petra Svedíková Vávrová
a Mgr. Růžena Šalomonová schválení
prodeje těchto pozemků za velmi uspěchané a jejich prodej tedy nepodpořily.
Je až s podivem, že si stejné otázky
nekladli ti zastupitelé, kteří plánovaný prodej těchto pozemků nakonec
prosadili…
Za klub SPD,
Mgr. Petra Svedíková Vávrová,
zastupitelka
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Kolumbus našel nabídky za vás

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.

PARADISE CASINO ADMIRAL a.s., Hatě

EXCALIBUR CITY PŘIJME!!!

nabízí práci na pozici

pro provozovny Hatě

RECEPČNÍ

servírky/číšníky
kuchaře/kuchařky

12hodinové směny (krátký/dlouhý týden)
Požadujeme: základní znalost NJ, základní znalost PC,
příjemné vystupování a vstřícná komunikace, pečlivost a spolehlivost.

pomocné kuchaře/kuchařky
Brigádníky – bar/kuchyň

Své životopisy zasílejte na: monika.bulinova@excaliburcity.com.

Nabízíme: stálý PP, zaškolení v rámci pracovního poměru (včetně NJ),
příplatky za noční směny a víkendy a další firemní benefity.
Kontaktní osoba:
Alena Plačková, aplackova@casinoadmiral.cz, +420 722 963 511.

STRABAG BMTI, s.r.o.
pro oblast Miroslav
hledá pozici

SLOVO ZASTUPITELE

ŘIDIČ VZV – dvousměnný provoz

Znojemské historické kašny 2
V minulém čísle ZL jsme si přiblížili historický vývoj kamenné kašny na Dolním náměstí i její současnou
žel zpitvořenou podobu. Dnes budeme
v našem seriálu pokračovat dalšími třemi znojemskými kašnami. Tyto spojuje
stejný osud: ani jedna z nich už nestojí.
V roce 1897 totiž město Znojmo ve snaze přiblížit pitnou vodu občanům města
vybudovalo síť pouličních litinových
pump, které budou jistě mnozí dříve
narození našeho města ještě pamatovat. Pumpy tedy převzaly funkci zdroje
pitné vody, a město se tudíž rozhodlo
„nepotřebné“ staré kašny odstranit, byť
již tehdy se ozývaly prozíravé hlasy, že
by bylo záhodno kašny zachovat kvůli
jejich historickému rázu a okrase města.
Kašna na Mikulášském náměstí
Raně novověká kašna původně
čtvercového, posléze oktogonálního
půdorysu s masivním středovým hranolovým dříkem se skosenými hranami
stávala ve východní části dnešního náměstí, ve vidlici ulic Velká Mikulášská
a U Branky. Tento prostor býval ohradou
oddělen od starého městského hřbitova
v bezprostředním okolí kostela. V letech
1877–1945 neslo toto menší prostranství
název „Sealsfieldovo náměstí“. Kašna je
originálními plány a fotograficky dobře
dokumentována. V roce 2011 bylo na její
obnovu v historické podobě dle projektu
Ing. arch. Rudolfové z roku 2007 vydáno
kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče. Znovuzřízení kašny tedy
nestojí nic v cestě, pouze politická vůle
vedení města.
Kašna u Napajedelské brány
Raně novověká kašna čtvercového
půdorysu s barokní sochou sv. Antonína
Paduánského s malým Ježíškem stávala
na malém náměstíčku zvaném „Tränktorplätzl/U Napajedelské brány“, dnes

STRABAG BMTI s.r.o.
Kontaktní osoba: Magda Janoušková, tel: +420 515 282 039

MEDIA M SERVIS
hledá spolehlivé

DORUČOVATELE REKLAMNÍHO TISKU
A ADRESNÝCH ZÁSILEK
Práce kdykoliv během dne 1–2× týdně na vedlejší PP.
Vhodné pro důchodce, ženy v domácnosti nebo na mateřské dovolené,
studenty nebo jako přivýdělek k jiné pracovní činnosti.
Může ji vykonávat i osoba vedená na Úřadu práce.

 Kašna u Napajedelské brány.

U Brány. Socha byla původně zhotovena
a vysvěcena v červnu 1737 jako ozdoba
vstupu do areálu františkánského kláštera u kostela U Matky Boží na předhradí
(dnešní středové prostranství ul. Přemyslovců), odkud pak byla po zrušení
kláštera po roce 1784 přemístěna na kašnu. Po zrušení kašny byla ponechána
na místě, pouze přisunuta ke zdi nárožního domu. Podle sochy byla ostatně
pojmenována přilehlá Antonínská ulice.
Kašna v Jirchářích
Raně novověká kašna čtvercového
půdorysu pocházela z 18. století a stávala na malém prostranství v horním
nároží ulice V Jirchářích, pod dnešním
Tip Clubem. Barokní socha sv. Floriána,
která stála na čtvercovém dříku této kašny, se dochovala a stojí dnes v Konicích
u Znojma. V roce 2008 bylo na celkovou
rekonstrukci kašny v historické podobě
vydáno pravomocné závazné stanovisko
orgánu památkové péče. Obnově kašny
nestojí nic v cestě, pouze politická vůle
městské rady.
Příště: Historické kašny na Dolní a Horní
České ulici, na ulici Jana Palacha a na náměstí Armády.
Jiří Kacetl, historik a zastupitel města
(PRO ZNOJMO/Moravské zemské hnutí)

Požadavky: spolehlivost, zodpovědnost, smysl pro orientaci.
Mzda: úkolová.
Bližší informace vám rádi poskytneme na: Mediaservis s. r. o., divize Brno,
Lukas.stursa@mediaservis.cz, tel. 606 655 722.

Společnost RWT Plus CZ s.r.o.
na dlouhodobý úvazek hledáme spolupracovníky na pozici

KONSTRUKTÉR/KRESLIČ VÝKRESŮ
TVARU A VÝZTUŽE 40 h / Plný úvazek.
Náplň práce
• Podpora oddělení statiky.
• Vytváření konstrukčních výkresů, výkresů tvaru a výztuže v CAD.
Váš profil
•A
 bsolvent SŠ nebo VŠ staveb. směru, zejména v oborech statika nebo
pozemní stavby.
• Znalost tvorby výkresů výztuže v programu Nemetschek Allplan výhodou.
• MS Office, doplňkově AutoCAD a Revit.
• Dobrá znalost NJ (min. B1).
• Řidičský průkaz sk. B.
Nabízíme
•O
 dpovídající finanční ohodnocení v závislosti na kvalifikaci
a zkušenostech.
• Pružnou pracovní dobu.
• 25 dní dovolené.
• Teambuildingové akce.
V případě zájmu zašlete své CV na e-mail: office@rwtplus.cz – Ing. Petr
Čada. Nástup možný ihned!


woschitzgroup.com/rwt-plus-cz
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Listopad 89 přepsal české dějiny
Vzpomínky oživí Jan Potměšil
v Besedě a film v knihovně
Dvě zajímavé vzpomínkové besedy by neměly v listopadu uniknout
pozornosti veřejnosti.
Chystají je Znojemská Beseda
a Městská knihovna ve Znojmě. Do Besedy míří přímý účastník centra revolučního dění v Praze 1989 herec Jan
Potměšil a v knihovně se vedle povídání
mohou na filmovém dokumentu poznat
někteří Znojmáci.
Středa 6. listopadu v 17.00 hod. Znojemská Beseda – v pořadu Dialog dvou
světů, koncipovaném k památce výročí

revoluce, jsou konfrontovány dva umělecké světy – divadelní zastupuje herec Jan
Potměšil, který bude mimo jiného vzpomínat na Václava Havla, a svět hudební
v podobě houslisty a skladatele Václava
Návrata. Připravena je i beseda s umělci.
Pondělí 11. listopadu v 17.00 hod.
Městská knihovna Znojmo – promítání autentického dokumentu o průběhu
sametové revoluce ve Znojmě doplní
následná beseda s přímými účastníky
tehdejších událostí. Vstup na obě akce
je zdarma. 
lp

 Jan Potměšil. 

Foto: Archiv Charita ČR

Legenda Hutka v Louce
Písničkáři v Louce je koncert konaný v rámci výročí oslav sametové
revoluce ve Znojmě.
V pátek 15. listopadu od 18.00 hodin na něm vystoupí vedle legendy
Jaroslava Hutky (18.00) také Slávek
Janoušek & Luboš Vondrák a Láďa
Zítka (19.00) a ve 20.00 Luboš Pospíšil
a trio Ondřej Fencl (klávesy), Martin
Štec (basa), Michal Hnátek (perkuse).
Vstup do kláštera je z ulice Klášterní,
koncert pak v sále (bývalé armádní
kino) v 1. patře. Koncert je zdarma. lp

 Jaroslav Hutka. 

Foto: Archiv JH

Vzpomínka na Karla Kryla
Hudební vzpomínku na zpěváka
Karla Kryla i listopadové události
v sobě skrývá koncert Luďka Minky
a Broňka Mikuláška.
Do vysokoškolského klubu Harvart
ve Znojmě přijdou zahrát a zazpívat
největší hity Karla Kryla 17. listopadu

od 19.00 hodin. Krátký filmový dokument navíc připomene sametovou revoluci na Masarykově nám. (tehdy nám.
Míru) ve Znojmě. Vstupenku za 150 Kč
lze koupit v předprodeji na Václavském
nám. 6. Výtěžek z koncertu bude věnován charitativnímu projektu. 
lp

Navštivte nejen Návštěvní
den na Noci divadel
Znojmo se 16. listopadu připojí
již popáté k mezinárodnímu projektu
Noc divadel.
Znovu po roce tak dostane veřejnost jedinečnou příležitost prohlédnout si v Noci divadel nejen nádherný
interiér našeho kulturního stánku, ale
také divadelní zákulisí, kterým budou provázet herci oblíbené divadelní
skupiny Rotunda. Zájem o prohlídky
i představení bývá veliký a tak doporučujeme rezervace místenek (v TIC,
Obroková ul.). Asi největším lákadlem
pro malé diváky bude představení Sněhánky s Míšou Dolinovou a dospělí si
jistě nenechají ujít semaforský hit Návštěvní den Miloslava Šimka s Luďkem
Sobotou a Jiřím Krampolem. Vzpomínat se bude hudebně i na sametovou
revoluci, která před 30 lety změnila
chod mnoha rodin i dějiny celé republiky. Každý příchozí navíc dostane
malé překvapení. Vstup je zdarma. lp

PROGRAM
13.00 DIVADLO SE OTEVÍRÁ – MUSICA ANTIQUA U BARU
13.00 Jak se připravuje představení
SNĚHÁNKY
14.00 NĚCO PRO DĚTI – SNĚHÁNKY
S Míšou Dolinovou, MILAN
DUCHEK pro děti
15.00 S ROTUNDOU DO ZÁKULISÍ
15.00 ZPÍVÁNÍ U BARU (L. Vrbková &
V. Ostrovský )
16.00 MUSICA ANTIQUA NA JEVIŠTI – vzpomínka na Samet
17.15 ZPÍVÁNÍ U BARU (L. Vrbková &
V. Ostrovský )
17.15 Jak se připravuje představení
NÁVŠTĚVNÍ DEN U M. ŠIMKA
18.45 NOC DIVADEL POKRAČUJE
19.00 NÁVŠTĚVNÍ DEN U M. ŠIMKA –
Luděk Sobota, Jiří Krampol
21.00 ZPÍVÁNÍ U BARU (L. Vrbková &
V. Ostrovský )

Sváteční program bude
bohatý a zdarma
Na sváteční neděli 17. listopadu tovaná prohlídka pivovaru v 10.00,
si program pro veřejnost připravila 11.00 a 12.00 hod.
nejen radnice, ale také další instituce. ENOTÉKA ZNOJEMSKÝCH VÍN –
Podívat se tak můžete do dvou ob- komentovaná prohlídka rekonstruojektů Jihomoravského muzea i do nově vaných prostor bývalé kotelny a strovydlážděné ulice Hradní v areálu pivo- jovny v 10.30 a 11.30 hod.
lp
varu. Po odstraněné zdi se
areál pyšní nádhernými
výhledy na sv. Mikuláše
a novinkou Enotékou
znojemských vín. Vstupy Dovolujeme si Vás pozvat
jsou zdarma.
na občanský happening
DŮM UMĚNÍ – 17. listopad 1989 ve Znojmě –
výstava dosud nepublikovaných fotografií.
MINORITSKÝ KLÁŠTER – sametové vydání
Muzejního žurnálu –
vzpomínky na 17. listopad
historika, konzervátorky,
knihovnice a dalších.
V areálu pivovaru:
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ – prohlídky bez
průvodce.
ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR – komen-

30 let demokracie ve Znojmě
17. listopadu 2019
v 16:30 hodin na Komenského náměstí
Svíčky, svítilny, lampiony a klíče s sebou!

Organizační výbor: Martina Špačková, Karel Fiala,
Lenka Fialová, Petr Lazárek, Jiří Ludvík a Jiří Kacetl

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. ŘÍJNA 2019

9

Téma

Sametový Den otevřených dveří radnice
Vstupte, na znojemské radnici jste vítaní!
Ve Státní svátek 17. listopadu
v Den boje za svobodu a demokracii – přijměte pozvání na osmý ročník
Dne otevřených dveří radnice. Letos
s tématem 30. výročí sametové revoluce.
Prohlídky radnice začnou v neděli
17. listopadu od 9.00 hodin. V půlhodinových intervalech si bude moci veřejnost prohlédnout až do 12.30 hod.
nejen reprezentační místnosti úřadu.
Příchozí bude při vstupu přivítán cimbálovou muzikou Veltlínek. Zájemce
o prohlídku budou provázet pracovníci úřadu a zapojí se i místostarostové
Jakub Malačka a Karel Podzimek, se
kterými se návštěvníci setkají v jejich
pracovnách v 1. patře budovy. V zasedací místnosti rady pak bude možné

 K vidění budou i kroniky města Znojma. 

nahlédnout do kronik města Znojma.
K vidění bude také kancelář starosty a v jeho zasedací místnosti bude
průvodcem místostarosta Jan Blaha.
Prohlídka bude pokračovat v přízemí,
kde v zasedací místnosti zastupitelstva
bude na návštěvníky čekat k přátelskému setkání a diskuzi starosta Jan
Grois. Pážata v dobových kostýmech
zde budou rozdávat drobnou upomínku na sváteční den – speciální
klíčenku s logem 1989–2019, která
bude zároveň neformální pozvánkou
na pietní akt 17. listopadu v 19.30 hodin před divadlem. Při odchodu jistě
někteří využijí možnost podepsat se
do návštěvní knihy umístěné ve vestibulu městského úřadu na adrese
Obroková 12.

Foto: Archiv ZL

 Starosta Jan Grois bude odpovídat na otázky návštěvníků. 

Foto: Archiv ZL

Povídání u koleček
věžních hodin

Trubači oznámí soutěž
Naše země

Dopolední návštěvou u starosty
den rozhodně nekončí. Den otevřených dveří pokračuje jen pár kroků
po Obrokové ulici v domě městského úřadu číslo 10, kde bude otevřen
vstup do obřadní síně. V zasedací
místnosti najdou lidé výstavu vítězných prací výtvarné soutěže na téma
Naše země. A zde také poběží propagační filmy města Znojma od mnohokrát oceněných tvůrců bratří Otrubů. Zdarma bude možné vystoupit
do radniční věže, podívat se do dálky
na krásu města i okolí a poslechnout
si komentovanou prohlídku věžních
hodin.

Odbor školství, kultury a památkové péče organizuje každoročně u příležitosti Dne otevřených dveří radnice
výtvarnou soutěž. Letošní 30. výročí
sametové revoluce určilo téma výtvarné
soutěže – nese název Naše země. Vernisáž výstavy a předání cen vítězům bude
připraveno 17. listopadu v 14.00 hod.
v zasedací místnosti zastupitelstva
(Obroková 12). Slavnostní vyhodnocení talentovaných výtvarníků bude
za účasti starosty Znojma, členů poroty, trubačů, vlajkonošů a pážat.
A za zmínku jistě stojí i další výstava
„Znojmo – 30 let od sametové revoluce“
umístěná v areálu pivovaru.
lp

Cenu Jana Vlka si z galavečera Znojemská
sametová odnese 30 osobností
Pro příhraniční Znojmo, ležící
na hranici východního a západního
bloku, znamenal pád železné opony
v roce 1989 velkou příležitost k budoucímu rozvoji. A díky sametu,
s nímž přišla svoboda a demokracie,
to platilo také pro jednotlivce.
Znojemská radnice se v souvislosti s letošním 30. výročím sametové
revoluce rozhodla ocenit symbolickou
třicítku osobností různého věku, které
s nabytou svobodou mohli v různorodých oblastech rozvíjet sami sebe,
a tím i svoje město a svůj region. „Cenu
jsme nazvali symbolicky Cenou Jana

čeru Znojemská sametová – v neděli
17. listopadu od 17.30 hod. v Městském divadle Znojmo. Součástí galavečera, který bude moderovat Ondřej Blaho, bude i kulturní program.
Vlka, neboť Jan Vlk se za svého života
zasloužil o rozvoj Znojma. V místním převážně německém prostředí
prosazoval tento národní buditel zájmy Čechů,“ vysvětluje starosta Jan
Grois.
Jména oceněných osobností budou odtajněna na slavnostním galave-

Vstup je zdarma. Vzhledem ke kapacitě divadla je ovšem nutné si v TIC
na Obrokové ulici vyzvednout místenku. K dispozici budou od pondělí
4. listopadu. 
zp, lp

Vzpomeňte a zacinkejte klíči u divadla
Události 17. listopadu 1939 i 1989 – Den boje za svobodu a demokracii si
představitelé města Znojma, různých spolků a sdružení letos připomenou
ve večerních hodinách před budovou Městského divadla ve Znojmě. Pietní
akt tak naváže na divadelní galavečer Znojemská sametová. Vzpomínková
akce začne před divadlem v neděli 17. listopadu v 19.30 hodin.
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Sociální služby a společnost

Koláč pro hospic pomáhal Potravinová sbírka
Místostarosta Znojma Jan Blaha
zaštítil letošní charitativní akci Koláč
pro hospic, která podporuje Domácí
hospic Znojmo.
Stánek s koláči se nacházel na Obrokové ulici u radnice. Veřejnost tak
měla možnost se seznámit s Domácím
hospicem a koupí koláče přispět na tuto
stále využívanější službu. Do prodeje
se osobně zapojil i místostarosta Blaha.
Koláč si zakoupil také starosta, další

místostarostové, zaměstnanci městského úřadu, finančního úřadu a v hojném
počtu i veřejnost.
Velké díky patří Pekárně Ivanka,
která koláče pro tuto akci napekla zdarma, a mnoha jednotlivcům a dalším institucím, které se do akce zapojily. Jejich
pomoc se pak odrazila na skvělém konečném výtěžku 87 723 korun, za který nyní budou pořízeny kompenzační
a zdravotní pomůcky pro pacienty.  lp

se vrací do Znojma

Oblastní charita Znojmo se
i v tomto roce připojí k České federaci
potravinových bank a jako partner se
podílí na realizaci Národní potravinové sbírky.
Ta se ve Znojmě uskuteční 23. listopadu od 8.00 do 18.00 hodin, konkrétně v hypermarketu Albert (Vídeňská třída), kde průběh zajistí Oblastní
charita Znojmo, a v Penny (ul. Pří-

mětická), kde sbírku zajistí farní tým
Vranov nad Dyjí. V těchto obchodech
můžete potřebným darovat trvanlivé
potraviny a drogistické zboží. Potravinová pomoc bude na základě sociálního šetření rozdělována chudým lidem
na Znojemsku. Pracovníci Oblastní
charity Znojmo děkují již nyní všem
dobrým lidem za podporu této dobročinné akce. 
lp

Řekněte si o pomoc
v podobě čtvrtmilionu

 S charitativním prodejem koláče pomáhal i místostarosta Jan Blaha, který má sociální
problematiku v gesci. 
Foto: Archiv ZL

Senioři na přechodech
Zájemci z řad seniorů, kteří chtějí
pomáhat zvýšit bezpečnost dětí při
přecházení silnice u škol, se mohou
hlásit na služebně znojemské Městské

Úspěšní žáci
v jazykové
zkoušce
Obřadní síň radnice zaplnili
žáci a žákyně ze Základní školy ZŠ
JUDr. Josefa Mareše, aby z rukou starosty Jana Groise převzali certifikáty
za úspěšně složené jazykové zkoušky.
Jazykové zkoušky Cambridge English Young Learners (YLE) v různých
úrovních složilo 24 žáků z 3.–9. ročníků.
Úrovně Starters dosáhlo 10 žáků, úrovně
Movers 9 žáků a úrovně Flyers 5 žáků.
„Gratuluji všem dětem a doufám, že
se tu setkáme zase příště, až složí další
pokročilejší úroveň zkoušky z angličtiny.
Poděkování patří rodičům, kteří své děti
k učení jazyků vedou, a samozřejmě i pedagogům, kteří je motivují a pečlivě připravují ke zkouškám, ať už v hodinách
nebo v kroužcích,“ řekl na slavnostním
předávání starosta Grois. 
zp

policie Znojmo, ul. Jana Palacha 2, tel.
515 225 555, podrobnější informace podají strážníci Petr Hladký a Eva
Smutná. 
lp

Již posedmé na Znojemsku startuje projekt Adfors grant, který už udělal
radost více jak čtyřiceti neziskovým organizacím i jednotlivcům. Ti mají i letos
šanci bojovat o čtvrt milionu korun.
Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci přírody či lidé v nouzi – ti
všichni se mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu ve výši 250 tisíc
korun. Žadatelé musí být z okresu Znojmo. Šanci zvítězit mají hlavně nové projekty, a to vždy v rámci každé kategorie.
Ve sportu se o grant mohou ucházet
dětská i juniorská sdružení, která mohou
získané prostředky využít třeba na nákup sportovního vybavení nebo účast
na soutěžích.
Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jednotlivci, spolky i občanská

sdružení pečující o hendikepované, sociálně znevýhodněné osoby či opuštěné
děti, a to například na zajištění léčby,
nákup zdravotních pomůcek či vybavení sociálních domů. Na poli kultury
je možné získat příspěvek na konkrétní
kulturní akce nebo projekty pro děti
a mládež či seniory. V odvětví ekologie
pak příspěvek může být poskytnut například na ochranu zraněných a opuštěných zvířat, vybavení záchytných stanic
nebo výsadbu zeleně.
Veškeré informace o projektu Adfors
grant naleznete na webových stránkách
společnosti (www.adfors.cz). Přihlášky
do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti,
a to od 1. října 2019 do 17. ledna příštího
roku. 
lp

Mateřská škola, základní škola
a praktická škola Znojmo
příspěvková organizace

pořádá

ve středu 27. 11. 2019 v době od 8.30 do 15.00 hodin
v areálu budovy na Jezuitském náměstí 1

Den otevřených dveří
a
adventní jarmark
Co na Vás čeká:
*Při zahájení vystoupí žáci školy * Prezentace školy - výrobky žáků * Sladké pohoštění s vánočním punčem *
Tvořivé dílny - můžete si sami vyrobit dárečky *
Můžete navštívit tyto budovy: Horní Česká 15; Jezuitské nám. 1; ul. Veselá 8, Mládeže 10 a Sv. Čecha 15

Přijďte podpořit zručnost a dovednost žáků naší školy a v poklidné atmosféře adventního času
strávit pár příjemných chvil.
Dobrovolným příspěvkem za dáreček pro Vaše blízké přispějete na pomůcky a materiál pro naše žáky
a další akce školy.

Srdečně zvou zaměstnanci a žáci školy
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Thajská velvyslankyně vařila
se studenty na Přímce
Vzácná návštěva navštívila
na konci září střední školu na Přímětické ulici.
Země úsměvů - tak se prezentuje
Thajské království. A právě úsměv a zajímavosti o této asijské destinaci přivezla do Znojma její excelence Ureerat
Chareontohová, thajská velvyslankyně
v ČR. Spolu s ní přijela i velvyslanecká
rada, osobní kuchaři a překladatelka.
Pro studenty oborů zaměřených
na gastronomii a cestovní ruch šlo
o ohromný zážitek, a jelikož angličtinou vládli bravurně, nebylo téměř
zapotřebí služeb překladatelky. Studenti se dozvěděli zajímavé informace o zvyklostech, přírodě, kulinářství
nebo o náboženských slavnostech
Thajska. Společně s paní velvyslankyní a jejím týmem pak uvařili tradiční
thajské smažené nudle pad thai. Jeden
z nejoblíbenějších národních pokrmů
Thajska všem moc chutnal.
Setkání s exotickou kulturou bylo
pro žáky i pedagogy velmi přínosné.
Ředitel školy Libor Hanzal hovořil
s velvyslankyní i o možné budoucí
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ZVOLTE SI SVÉ POVOLÁNÍ
SOŠ Dvořákova 19, Znojmo
pátek 1. listopadu, 8.00–16.00 hodin
Nabídka studijních a učebních oborů na školách nejen
v okrese Znojmo pro školní rok 2020/2021
pro žáky, kteří si vybírají své budoucí povolání.
Účastníci akce:
Úřad práce ČR, Okresní hospodářská komora Znojmo,
zaměstnavatelé znojemského regionu, střední školy a učiliště
znojemského okresu a další střední školy a učiliště z jiných okresů.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA UHLÁRCE
Středná škola technická Znojmo / Uhlárka
zve veřejnost

21. listopadu od 8.00 do 16.00 hodin
 Její excelence Ureerat Chareontohová,
která působí v Praze na postu velvyslankyně teprve devátý měsíc, při návštěvě znojemské střední školy. 
Foto: Archiv školy

na prohlídku školní budovy a seznámení
se s obory maturitními i učebními
elektrotechnika (maturitní), strojní mechanik, autoelektrikář,
obráběč kovů, instalatér, zedník, tesař, truhlář, karosář a elektrikář.

spolupráci. V doprovodu vedení školy
si také thajská delegace prohlédla historické centrum Znojma, kde obdivovala zejména kostel sv. Mikuláše, kapli
sv. Václava a rotundu. 
KK, lp

Uhelná 6, Znojmo
www.uhlarka.cz
facebook.com/uhlarkaznojmo

Uhlárka vykročila vpřed
s novými partnery
V druhé polovině září se žáci Uhlárky – Střední školy technické Znojmo účastnili mezinárodní soutěže
Řemeslo/Skill 2019, která se konala
ve Vysokém Mýtě.
Mladí zedníci Dominik Machač
a Roman Béreš skončili při své premiéře na velmi slušném 7. místě. Tým
z Uhlárky mohl také poprvé využít
podporu nového partnera firmy Heluz,
která škole poskytuje zdarma učební
materiál.
„Jsme velmi potěšení, že se nám
podařilo uzavřít dohodu o spolupráci s několika významnými partnery.
Nově nám přibyla firma ČEZ patřící
mezi nejatraktivnější značku v Česku
vůbec, Heluz má ve stavebnictví zase
dlouhodobou tradici,“ říká nový ředitel školy Jiří Vojtěch.
Ve svých plánech počítá Uhlárka
s dalším prohloubením spolupráce
se sociálními partnery, což potvrzuje
i ředitel Vojtěch: „Už letos na podzim
využijeme zmíněné nově dojednané
partnerství se skupinou ČEZ a zprostředkujeme našim studentům exkurze v jaderné elektrárně Dukovany.
Na jaře jsou potom pro žáky maturitního oboru elektrotechnika napláno-

Školství a společnost

vány nejen další rozšířené exkurze,
ale zejména pak možnost takzvané
jaderné maturity. Ta přináší žákům
do budoucna možnost získat skvělé zaměstnání v energetice, zajištění
studia na vysoké škole anebo alespoň
navštívit prostory elektrárny a seznámení se s nejmodernější jadernou
technologií.“
Směrem ke Dni otevřených dveří, účasti na veletrzích v Brně a zejména pak k závěrečným zkouškám
a maturitám na jaře 2020 má Uhlárka
rozjednánu další spolupráci s několika dalšími partnery. Ti mají škole pomoct zatraktivnit a zviditelnit
nabízené obory, kterých škola bude
nabízet pro příští školní rok celkem
deset. „Uhlárka bude nabízet čtyřleté
maturitní studium Elektrotechniky,
která je v současnosti velmi žádaná
a trendová záležitost. Jen málokdo tuší,
že takový obor zde máme, respektive
jsme jediní, kdo jej na okrese Znojmo
nabízí. Samozřejmě v nabídce máme
dalších devět učebních oborů, pokud
se chce někdo věnovat řemeslu, které je
v současnosti velmi poptávané i dobře
placené,“ doplňuje zástupce ředitele
Jaromír Příkazský. 
JP, lp

Bohoušek

Plemeno: jezevčík | Věk: cca 7 let
Bouhoušek je čistotný, starší, ale ještě velmi akční pejsek, který se velmi
dobře snese s ostatními psy. Vhodný by pro něho byl byt, kde nejsou schody. Uvítal by i pobyt v rodinném domě. „Moc za tohoto psího dědečka prosíme!“ vzkazují pracovnice útulku, které pro něho hledají milující domov
s teplým pelíškem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.
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Společnost

Povinnost
Holčička a cigareta v LiStOVáNí
čipování psů
Státní veterinární správa informuje majitelé psů, že od 1. ledna
2020 bude povinné očkování psů proti vzteklině platné pouze v případě, že
je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa
(pas, očkovací průkaz). Štěňata musí
být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině. Mikročipem nemusí být označeni
psi s jasně čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Více
informací, kam očipovaného psa nahlásit, získáte u veterináře. Povinnost
nechat označit psa mikročipem vyplývá ze zákona. 
lp

Originální
výstava
Ateliér Samuel společně s Dílnou
sv. Kláry pořádají ve spolupráci s Jihomoravským muzeem Znojmo výstavu
originálních rukodělných výrobků.
Naladit se tak můžete na předvánoční atmosféru a také se inspirovat či
zakoupit první dárky. Nákupem navíc
podpoříte osoby se zdravotním postižením. Výstava je v mázhauzu Domu
umění na Masarykově náměstí 11 otevřena až do 5. ledna 2020. 
lp

Herci Lukáš Hejlík a Petra Bučková obsadí 20. listopadu od 17.00 hodin Štukový sál Znojemské Besedy,
aby posluchačům sehráli další knihu
z řady scénického čtení LiStOVáNí.cz.
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka přinese
na jeviště knihu Holčička a cigareta –
další skvělý literární počin jednoho
z nejzajímavějších současných francouzských spisovatelů Benoîta Duteurtre.
Hlavním hrdinou jeho knihy je
čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě,
který se dětinsky bouří proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném
vzduchu a zavalovanému všemožnými
zákazy, proti vládě nevychovaných
emancipovaných dětiček. A tak v práci
si chodí na záchod potají vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou
a tím pro něj začíná pekelná spirála
vyšetřování, věznění a marné snahy
obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality show.

 Kniha Holčička a cigareta v provedení Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové.

Foto: Archiv LiStOVáNí.cz

Vstupné na představení je 120 korun a je možné si ho zakoupit na místě

Legenda a Lucia rozezní divadlo
Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál, zakládající členové legendární skupiny
Nerez, přizvali ke spolupráci zpěvačku

Luciu Šoralovou. Vznikl tak úspěšný
hudební projekt NEREZ & LUCIA, který
v listopadu uslyší i znojemské publikum.

Národní park
a dotace
Obce ležící na území Národního
parku Podyjí mají šanci získat na svůj
rozvoj dotace.
Informuje o tom web Správy Národního parku, kde také žadatelé získají podrobné informace.
Obce či správy národních parků
tak mají šanci investovat do oprav
svých komunikací a veřejných prostranství, snížit světelné znečištění,
spolufinancovat nákladnější projekty
podpořené z Operačního programu
Životní prostředí nebo zlepšit povědomí o ochraně životního prostředí.
Výzva je nesoutěžní, dotační projekty
se tedy budou schvalovat průběžně
a uspět mohou všichni, kteří podají
žádost včas a vyhoví podmínkám dotační výzvy.
Žádosti o dotace přijímá Státní
fond životního prostředí ČR od pondělí 18. listopadu 2019.

lp, zdroj: web Správa NPP

i v předprodeji v TIC, na Obrokové
ulici ve Znojmě. lp

 Vít Sázavský, Lucia Šoralová a Zdeněk Vřešťál. 

Foto: Warner Muzic

Koncert NEREZ & LUCIA je sestaven z novinek, ale i z největších hitů
původní sestavy skupiny Nerez v čele
se zpěvačkou a textařkou Zuzanou
Navarovou (1959–2004). Z pódia tak
zazní například písně Tisíc dnů mezi
námi, Kočky, Já s tebou žít nebudu,
Do posledního dechu. Nádherné melodie i skvělá interpretace zaručí večer
plný emocí, o které se postará tato
sestava: Lucia Šoralová – zpěv; Vít
Sázavský – zpěv, viola, kytara; Zdeněk
Vřešťál – zpěv, kytara, foukací harmonika, trombon; Grégoire Brun – kontrabas, zpěv; Robert Fischmann – flétny, píšťaly, klavír, perkuse, zpěv; David
Lomič – akordeon, tenorsaxofon, zpěv.
Koncert 28. listopadu v Městském divadle ve Znojmě začne v 19.00 hodin.
Vstupenky můžete zakoupit v TIC
na Obrokové ulici. 
lp

Svatomartinská vína nedodrží tradici,
tentokrát je rozlejí dříve
Svatomartinská a mladá vína budete moci letos ochutnávat dříve než
v tradičním termínu 11. 11.
Protože letos vychází svátek
sv. Martina 11. listopad na pondělí,
ustoupil Vinařský fond přání restaurací, aby se smělo Svatomartinské víno
začít nalévat již 8. listopadu k svatomartinským pečeným husám.
Slavnosti Svatomartinského a mladého vína tak budou ve Znojmě pro

vás připraveny už v sobotu 9. listopadu v klášteře dominikánů na ulici
Dolní Česká. V 11.00 hodin požehná
v kostele sv. Kříže Svatomartinskému
vínu ročníku 2019 znojemský děkan
Jindřich Bartoš. Po prvním přiťuknutí
mladým vínem začnou vinaři nalévat
první vzorky svěžích vín z letošní úrody. Do 20.00 hodin mohou návštěvníci ochutnávat mladá vína z několika
znojemských vinařství formou place-

né pochůzkové degustace. Nabídku
lahodných vín doplní gastronomické
dobroty a vínu do noty ladící cimbálová muzika Neoveská.
Těšit se můžete i na průvod
sv. Martina na bílém koni, který vyjde
od kláštera v Dolní České v 16.00 a podruhé v 18.00 hodin. Projde směrem
k hradebnímu příkopu u Střelniční
věže a zpět okolo Vlkovy věže. Vstup
na ochutnávku je zdarma. 
lp
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Společnost

Poslechněte si, jak zní
Znojemská houslová radost
Znojemská houslová radost je
slavnostní koncert k 70. narozeninám vynikajícího houslisty, respektovaného pedagoga a znojemského
rodáka Ladislava Pospíchala.
Publikum uslyší Koncertní fantazie
Carmen pro housle a orchestr Pabla
de Sarasate v podání houslisty Marka Filipa, koncert pro housle e moll
op. 64 Felixe Mendelssohna Bartholdy-

ho v podání Jiřího Pospíchala (housle)
a Introdukce a Allegro op. 47 pro smyčcové kvarteto a orchestr Edwarda Elgara
zahraje Janáčkovo kvarteto a komorní
orchestr Czech Virtuosi, pod taktovkou
dirigenta Petra Vronského. V Městském
divadle ve Znojmě se můžete potěšit
nádhernými tóny houslí 30. listopadu od 19.00 hodin. Vstupenky jsou již
v prodeji na TIC Obroková. 
lp
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Galerie Domu porozumění, Slepičí trh
 Nejčastěji je možné Ladislava Pospíchala potkat na Základní umělecké škole ve Znojmě,
v učebně s jeho milovanými žáky. 
Foto: Archiv JP

Matěj Češík čekal na gól rok a půl. Hokejisté vstoupili do sezóny
Ve Znojmě čekání ukončil
skvěle, bojují o přední příčky
Slovenský obr ve službách znojemských hokejistů Matěj Češík nemá v náplni práce střílení gólů. Je to buldok,
nezdolný bojovník, který pro tým odvádí neocenitelnou černou práci před
oběma brankami. Přesto jeho gólový
půst trval nesmírně dlouho, v moderním hokeji věc dosti nevídaná. V neděli
13. října ale Češík před znojemskými
fanoušky čekání ukončil.
Naposledy jste se prosadil v dresu
Banské Bystrice ve slovenské Extralize
18. dubna 2018. Dnes, 543 dnů poté,
jste dával první gól za Znojmo. Jak se
celá situace odehrála?
Puk se ke mně chvíli po buly odrazil a já jsem k němu přistupoval s tím, že
ho chci nahodit před bránu. Trošku mi
to uletělo a od obránce Linze se odrazil
do branky. Byl to spíš takový náhodný
gól, ale jsem moc rád, že tam padl.
Všechny výsledky jsou zatím poměrně
těsné. Dva zápasy byly rozhodnuty samostatnými nájezdy, dnes rozhodovalo prodloužení. Cítíte na sobě únavu?
Liga je vyrovnaná. Celé mužstvo
máme za celé léto dobře připravené. Sa-

mozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom
zápasy vyhrávali v základním hracím
čase, ale myslím, že každý z hráčů v tomto týmu má dostatečně natrénováno, aby
zatím zvláštní únavu nepociťoval.
V tabulce jste na páté pozici. Panuje
spíše spokojenost, nebo nespokojenost?
Myslím, že když tohle mužstvo
hraje to, co má, a dělá to, co si povíme
v šatně, může v této soutěži vyhrávat
s každým. V tabulce se chceme pohybovat co nejvýše. Nějaké body jsme
ztratili vlastními chybami, ale je určitě
na čem stavět.
Jak jste se na ligu zadaptoval? Vyhovuje vám její styl?
Jsem spokojený, když mužstvo vyhrává, a jsem rád, když k tomu můžu
pomoct. EBEL je výborná soutěž s výbornými hráči. Snažím se, abych byl
týmu co nejnápomocnější.
Jak jste si oblíbil Znojmo?
Moc. Manželka tu má práci i kamarádky. Cítíme se tu jako doma.

L. Peroutka

Orli létají v mezinárodní
konkurenci vysoko.
Po třech sezónách, kdy se
jim vstup do soutěže nevydařil podle představ, v letošním
ročníku od úvodních kol drží
příčky v první pětce tabulky.
Proti tvrdé konkurenci ambiciózních a finančně silnějších
rakouských celků je to výborný
počin. Hokej tak potvrzuje pozici nejpopulárnějšího sportu
ve městě, na zápasy i v letošní
sezóně chodí pravidelně kolem
Zápasový program Orlů – EBEL
Ne 20. 10. Znojmo – Salzburg

17:30

Pá 25. 10. Klagenfurt – Znojmo 19:15
Po 28. 10. Znojmo – Innsbruck

17:30

Čt 31. 10. Graz – Znojmo

19:15

So 2. 11.

17:30

Znojmo – Bolzano

Út 12. 11. Linz – Znojmo

19:15

Pá 15. 11. Znojmo – Dornbirn

18:30

Ne 17. 11. Znojmo – Bolzano

17:30

Pá 22. 11. Vídeň – Znojmo

19:15

Ne 24. 11. Znojmo – Fehérvár

17:30

2,5 tisíce diváků, na derby s Vídní
byla návštěva ve výborné atmosféře
ještě o tisíc lidí výše.
Vstupenky na všechny zápasy
v prodeji i na internetu
Jednorázové vstupné pro základní část Erste Bank Eishockey Ligy 2019/20 je stanoveno
na 139 Kč, což je standardní cena
platná do 7 dnů před utkáním. Vstupenky je možné nakoupit za nejlepší
cenu na internetu, konkrétně na adrese hcorli.enigoo.cz. L. Peroutka
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Kultura

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
www.znojemskabeseda.cz,
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda

PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel. 515 221 342,
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Po–So
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00
(poslední prohlídka hodinu před
zavírací dobou).
ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: září, Út–Ne 9.00–17.00,
říjen až duben zavřeno.
RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen až duben Út–Ne
10.00–16.00 (poslední vstup je
půlhodinu před zavírací dobou).
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ
Prohlídková trasa s průvodcem
po věžích města.
Otevřeno: do 31. října. Prohlídka
města s průvodcem denně 13.30.
EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ
Hradní ul., tel. 734 767 286,
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: denně 9.30–17.30.
ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Vstup jen za příznivých klimatických
podmínek! Otevřeno: od října pouze
na objednání předem (min. 5 osob).
MINORITSKÝ KLÁŠTER
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně
orientu, Pravěcí zemědělci – nová
expozice archeologie.
Otevřeno: celoročně Po–St, Pá–Ne
9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.
DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo,
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz.
Stálé expozice: Staré umění
Znojemska, Mince zemí Koruny
české, Medailérská tvorba
J. T. Fischera.
Otevřeno: celoročně Út–So
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu
tel. 604 891 875, 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno říjen až duben.
PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno říjen až duben.
MUZEUM MOTORISMU
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz,
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: říjen Út–Ne 9.00–17.00,
listopad až únor So, Ne 9.00–17.00,
popř. dle dohody.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552,
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00,
listopad až duben Po–Pá 8.00–18.00,
So 9.00–13.00.
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM k hradu a rotundě
Hradní ul., tel. 515 261 668,
e-mail: hrad@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ
CESTA: po dobu úprav Hradní ulice
vstup pouze od hradu.
VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ
CENTRUM VOC ZNOJMO
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel. 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz.
Otevřeno: říjen Po–So 10.00–17.00,
Ne, svátky 10.00–15.00.
MEZINÁRODNÍ
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu
Znojmo, tel. 608 736 135,
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz,
www.cykloklubkucera.cz.
Zavřeno do dubna.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti,
studovna, čítárna, internet, knihovna
rakouské literatury.
KNIHOVNA Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220,
www.muzeumznojmo.cz.
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00,

ve studovně s přístupem na internet.
Návštěvy je nutné hlásit nejméně den
předem.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20,
tel.: 515 224 324,
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz.
Předprodej v TIC Obroková ul.,
tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
25. 10. ZKURVENÍ HAVLISTI
Komedie ze sauny, ve které se scházejí
Miroslav Hanuš, Dalibor Gondík
a Tomáš Měcháček. 19.00.
1. 11. ZÁSKOK
DS Martiny Výhodové a hra Járy
Cimrmana o nešťastné premiéře
hry „Vlasta”. Hrají: K. Chaloupka,
P. Frömel, J. Krainer j.h., D. Rubeš j.h.
a další. 18.00.
5.–8. 11. ZE ŽIVOTA HMYZU
Drama, které se řadí mezi společná
díla bratří Čapků, Karla a Josefa.
Předplatné ZŠ2. 8.30, 10.30 (7. 11.
8.45, 10.45).
8. 11. UCHO
Jevištní verze slavného „trezorového“
filmu, odehrávajícího se v 60. letech
20. století. Hrají: A. Talacková
(nominace Thálie), D. Bambas,
J. Maryško. 19.00.
11.–15. 11. PRINCEZNA ZE MLEJNA
Pohádka s písničkami na motivy
pohádky Zdeňka Trošky. Předplatné
ZŠ1. 8.30, 10.15, (11. 11. i ve 14.00).

a jejich předmanželská smlouva.
Hrají: I. Šmoldas, M. Kuklová,
L. Langmajer a další. 19.00.
26.–28. 11. O PRINCEZNĚ,
LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH
BUCHTÁCH
Veselá pohádka s písničkami.
Předplatné MŠ. 8.30, 10.15, (26.11.
9.00, 10.30).

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

KONCERTY
24. 10. IVETA JIŘÍKOVÁ
A VLADIMÍR CHMELO
Městské divadlo – Iveta Jiříková
a Vladimír Chmelo ve společném
operním galakoncertu. 19.00.
27. 10. VÁCLAV NECKÁŘ
A BACILY
Městské divadlo – oblíbený zpěvák
vystoupí se skupinou Bacily. 19.00.
27. 10. RYBIČKY 48
KSC Dukla – známá skupina jede
Tour Zamilovaný/Nešťastná. 20.30.
2. 11. BENEFIČNÍ KONCERT
PRO NADACI POMÁHÁME
ZNOJEMSKU

16. 11. NOC DIVADEL
Tradiční pozvánka veřejnosti
do divadla i jeho zákulisí.
13.00–21.30. Více na str. 8.
17. 11. GALAVEČER
K 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ
REVOLUCE
Vstup zdarma. Rezervace míst v TIC
na Obrokové ulici. 17.00.
23. 11. MY SE VLKA NEBOJÍME
DS Martiny Výhodové – premiéra
hudební komedie. Hrají: J. Březovská,
R. Boorová, J. Kroutil a další. 16.00.
25. 11. CO TAKHLE KE ZPOVĚDI…
(PARDON ME, PRIME MINISTER)
Komedie s pověstným anglickým
humorem. Na šéfa vládního kabinetu
se valí skandál. Ze skříní vypadávají
političtí kostlivci i polonahé slečny.
Hrají: P. Nárožný, J. Nosek, J. Čenský,
I. Svobodová a další. 19.00.
26. 11. KDYŽ SE ZHASNE
Mrazivá komedie. Manželský pár
z nejvyšší newyorské společnosti

Městské divadlo – v rámci benefice
vystoupí František Nedvěd
s kapelou Tie Break, CM A. Stehlíka,
moderuje M. Dolinová. Výtěžek
půjde nadačnímu fondu Pomáháme
Znojemsku. Předprodej SVŠE,
Václavském nám. 6., Znojmo,
(tel. 608 331 180). 18.00.
21. 11. BRATŘI EBENOVÉ
Městské divadlo – Marek, Kryštof
a David Ebenové a jejich hudba
s vlivy klasiky, rocku, folku i jazzu,
plná ironie a svěžího humoru. 19.00.
21. 11. LUCIE – TOUR EvoLUCIE
Nevoga aréna – současný příběh
legendární kapely. Propracovaná
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show na koncertním turné odráží
cenou Anděl oceněné stejnojmenné
album, které vyšlo po dlouhé
šestnáctileté pauze. 20.00.

Kultura

14. 11. Beseda s pamětníky
a přímými aktéry, Dům umění, 18.00.

28. 11. NEREZ & LUCIA
Městské divadlo – Vít Sázavský
a Zdeněk Vřešťál, zakládající členové
legendární skupiny Nerez, přizvali
ke spolupráci zpěvačku Luciu
Šoralovou. 19.00. Více na str. 12.

15. 11. – 5. 1. 2020 BAREVNÉ
VÁNOCE
Minoritský klášter – vánoční ozdoby
z rodinné sbírky tří generací rodiny
Maškových-Řezáčových z Prosiměřic
a Klobouků u Brna doplní texty
o historii vánočních ozdob a zdobení
stromků nejen na Znojemsku.

30. 11. ZNOJEMSKÁ HOUSLOVÁ
RADOST
Městské divadlo – slavnostní koncert
k 70. narozeninám znojemského
rodáka, houslisty a pedagoga Ladislava
Pospíchala. 19.00. Více na str. 13.

20. 11. – 5. 1. 2020 VÝSTAVA
ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH
VÝROBKŮ
Dům umění – prodejní výstava
prací klientů Ateliéru Samuel a dílny
sv. Kláry.

VÝSTAVY

22. 11. – 26. 1. 2020 MAŠKŮV
KOUZELNÝ SVĚT
Dům umění – výstava loutek a hraček
znojemské rodinné dílny Mašek –
umělecká výroba.

Do 31. 1. 2020 PECUNIA NON
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava
nejzajímavějších mincí z nálezů
i starého fondu numismatické
sbírky JMM Znojmo od antiky
po současnost.
NOVINKA: GaP/ Galerie a Prostor
Kollárova 27, Facebook GaP/Galerie
a Prostor, tel. 605 288 985. Galerie
s kavárnou otevřena Po–Čt 8.00–20.00,
Pá 8.00–22.00, So 9.00–22.00,
Ne 9.00–18.00.
20. 9. – 23. 11. JAN GEMROT –
výstava děl předního představitele
mladé české umělecké scény.
25. 10. NA ROVINU – Talk Show
FILIPA TELERA se zajímavými
lidmi, 20.00.
6. 9. – 17. 11. FENOMÉN
CHARLEMONT
Dům umění – život a tvorba
umělecké rodiny Charlemontů.
20. 9. – 10. 11. CO JSTE JEŠTĚ
NEVIDĚLI: ARCHEOLOGIE
2014–2018
Minoritský klášter – výsledky
záchranných archeologických
výzkumů realizovaných
Jihomoravským muzeem mezi léty
2014–2018.
11. 10. – 17. 11. IVETA
POLCAROVÁ – KRESBY
Dům umění – nevšední výstava
kreseb s názvem Mille morbi homini.
25. 10. – 10. 11. OTTO BALLON
MIERNY
Dům umění – další ze série
fotoportrétů známých osobností.
12.–17. 11. „17. LISTOPAD 1989
VE ZNOJMĚ“
Dům umění – dosud nepublikované
fotografie sametové revoluce
ve Znojmě. Doprovodná akce:

DALŠÍ AKCE
7. 11. TANČÍRNA DIDGERIDOO
Stará vodárna, sál – sólo tančírna
s Ondrou Smeykalem. Rezervace
na tel. 725 915 500, 18.30.
Rodinné centrum MACEŠKA,
Pražská 80, Znojmo
POZNEJ SÁM SEBE – série
workshopů pro osoby pečující, vede
Petr Kolouch. Vždy 14.00–18.00.
9. 11. Komunikační dovednosti
a emoce
7. 12. Relaxační techniky a cvičení
17. 11. JMM – DNY OTEVŘENÉ
RADNICE
Dům umění 14.00–17.00, minoritský
klášter 9.00–17.00. Prohlídky expozic
a výstav, samoobslužný program
pro děti.
17. 11. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška
Tomáše Pfeiffera. 17.00.
20.11. LiStOVáNí: HOLČIČKA
A CIGARETA
Znojemská Beseda – projekt
scénického čtení LiStOVáNí.cz
představí knihu francouzského autora
Benoîta Duteurtre. Hrají: Lukáš
Hejlík a Petra Bučková. 17.00. Více
na str. 12.
24. 11. NEDĚLNÍ POHÁDKY
Znojemská Beseda – cyklus
Nedělní pohádky uvádí pohádku
Když jde kůzle otevřít (Hravé
divadlo). 15.00 a 16.30.
29. 11. VILMA CIBULKOVÁ
VŠ Klub Harvart – beseda s divadelní
a filmovou herečkou. Předprodej
SVŠE, Václavském nám. 6. 19.30.
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NENECHTE SI UJÍT
 CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
Vydejte se Za hranice – zemí, možností, schopností i komfortu
Za Hranice je první díl nového minifestivalu cestovatelských přednášek,
který vám v jednom dni nabídne několik cestovatelských přednášek.
Slávek Král bude povídat o cestování stopem se psem, Iva Tomková
a Hana Arletová pozvou na Malajsko chilli nepoživatelné. Oldřich
Bažant podá 1 000 důvodů proč jít do Santiaga a Čeněk Budín se vydal
do Nepálu – do cíle, kde to všechno začíná. A o úplně jiném hudebním
festivalu v Banátu bude mluvit Lenka Lajkepová. To vše zažijete 24. října
v Klubu Na Věčnosti od 19.00 hodin. Akce bude nekuřácká, vstup dobrovolný. A nezapomeňte si doma klubové kartičky! Kdo je nemá, nevadí,
vyřeší se na místě. 
lp
 VÝSTAVU
Výstavu Osobnosti IV obohatí československá jazzová legenda
V mázhausu Domu umění začíná
25. října výstava fotografií českého
dokumentárního fotografa, fotoreportéra, kameramana a pedagoga
Otty Ballon Mierného. Návštěvníkům
nabídne kolekci portrétů významných osobností z řad umělců, vědců,
politiků, spisovatelů, hudebníků či
dramatiků. Hlavní osobností bude
československá jazzová legenda,
zpěvačka Helena Blehárová (na snímku), která se zúčastní vernisáže výstavy Osobnosti IV v pátek 25. října
v 16.00 hodin a obohatí program osobními vzpomínkami. Jaroslav Frecer,
kurátor výstavy, doplňuje: „Vzpomínky paní Heleny budou doprovázeny
dobovými audiovizuálními záznamy z cesty do Cannes, kam letěla spolu s Valdemarem Matuškou, Martou Kubišovou, Václavem Neckářem,
Juditou Čeřovskou, Josefem Lauferem a dalšími. Na závěr vernisáže výstavy pak proběhne projekce jejích známých i méně známých hudebních
klipů.“ Výstava, kterou ve spolupráci s Jihomoravským muzeem zaštiťuje
město Znojmo, potrvá do 10. listopadu. 
lp
 HALLOWEEN V PODZEMÍ
V chodbách Znojemského podzemí si užijete
strašidelný halloween
Název původního anglosaského lidového svátku halloween vznikl zkrácením anglického All Hallows' Eve, tedy Předvečer Všech svatých. Tradičními znaky jsou vyřezané dýně, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata,
oheň, kostlivci, sovy a další příšery. Typickými barvami tohoto strašidelného, většinou dětského rejdění jsou černá a oranžová. Pojďte si užít letošní
halloween 28. října od 14.00 do 17.00 hodin ve Znojemském podzemí.
Rodiny s dětmi čeká Halloweenská stezka odvahy a každý účastník na jejím konci získá dárek. Jednotné vstupné je 30 korun. Poslední odvážlivci
mohou vejít do tajemných chodeb podzemí v 16.45 hodin. 
lp
 PŘEDNÁŠKU
Jaká je pravda o bhútánském štěstí
Jaká pravda o pověstném bhútánském štěstí? Jak to vypadá na místech,
kam se turisté hned tak nedostanou, a jaký je tamní styl života? Na tyto
a mnohé další otázky dostanete odpověď, pokud přijdete v pátek
29. listopadu v 18.00 hodin do Znojemské Besedy na přednášku Rub
a líc bhútánského štěstí. Vyprávět o daleké zemi budou zkušení cestovatelé Matouš Hurtík a Kristýna Tronečková, kteří v Bhútánu strávili devět
měsíců, procestovali zemi od východu na západ a od jihu na sever. Přátelili se s mnichy, pili žabí pálenku a zjišťovali, proč je v „zemi štěstí“ tolik
psů, ale i sebevražd. 
lp

16

ZNOJEMSKÉ LISTY 24. ŘÍJNA 2019

Sport

Na řece Dyji bavil Festival dračích lodí
Více než sedmdesát posádek dračích lodí se představilo koncem září
na řece Dyji při třídenním Festivalu
dračích lodí.
První den byl věnován závodům
školních posádek, z nichž si nejlépe
vedlo Tornádo ze znojemského náměstí Republiky, středoškolákům kraloval
tým GPOA Znojmo.
Po pátečním dnu pro veřejnost
pak následoval sobotní vrchol v podobě neoficiálního mistrovství světa.
Tuto původní recesi, kdy si posádky
měly zvolit stát, který chtějí v uvozovkách reprezentovat, dovedly některé
týmy téměř k dokonalosti. A tak mohl
být u Dyje vidět Egypt s faraonem,
Kleopatrou i otroky, postavičky trolů
i Santa Klause, kteří reprezentovaly
Severní pól anebo mafiáni a jejich
dámy pod hlavičkou amerického státu
Illinois. O zábavu zkrátka bylo postaráno.
Vedle legrace šlo samozřejmě
také o sport. Na vodě posádkám v nejprestižnější kategorii open kraloval
tým Energy Financial Group startující

 Pod vlajkou Tatarstánu bojoval i tým znojemského starosty Jana Groise. 

za Hong Kong. V ženské kategorii vyhrály Dravé saně z Číny a v mixech byli
nejlepší popičtí Pitcairni reprezentu-

jící ostrov Pitcairn. Mezi firmami byl
nejlepší Laufen CZ neboli Švýcarsko.
Za zmínku stojí i účast Znojemských

Foto: eks

Grácií v seniorech a statečný boj
Benjamínku TJ Znojmo v juniorské
kategorii. 
eks

Znojmo žije hokejem
Florbalisté stoupají
pomohlo nevidomé dívce tabulkou stále vzhůru
Byla to v červenci ve Znojmě
velká sláva. Jágr, Voráček, Pastrňák
a spol. přinesli příznivcům hokeje
velký zážitek. Ale nejen to, akce měla
i charitativní podtext.
Výtěžek z hokejové exhibice ve výši
110 tisíc korun putoval prostřednictvím nadace Jakuba Voráčka do Dět-

ského centra ve Znojmě. A nejen to.
V rámci závěrečného galavečera se
dražil také dres největší hvězdy našeho
hokeje Jaromíra Jágra. Ten vydražil
znojemský místostarosta Karel Podzimek a částka z dražby pomohla zakoupit automobil Renault, který pomůže
mamince nevidomé dívky. 
eks

 Místostarosta Karel Podzimek spolu s organizátory akce Znojmo žije hokejem a zástupcem autosalonu Pokorný předávají vůz, který bude sloužit nevidomé dívce.  Foto: Archiv ZL

Florbalisté TJ Znojmo Laufen CZ
chytli v první lize v posledních kolech výbornou formu, po výhře nad
Českými Budějovicemi 10:5 už jsou
na 6. místě tabulky.
Znojemský tým vstoupil do nové
sezóny s notně obměněným kádrem.
Do Střešovic odešli klíčoví hráči Martinové Šindelář a Pánek, z rodinných
důvodů skončil s vrcholovým florbalem Vojtěch Procházka. Ke změně
došlo také na trenérském postu,
kde Jana Šťastníka nahradil Libor
Šťasta.
Znojemští florbalisté tak vstoupili
do soutěže prohrou 2:8 v Ústí nad
Labem, ale v následujících dvou zápasech dokázali, že jejich omlazený tým
má velké srdce. Jak v Rožnově pod
Radhoštěm, tak posléze doma proti
Havířovu museli dohánět v poslední
fázi zápasu náskok soupeře, ale pokaždé se jim to povedlo a po remíze
v základní hrací době brali dvakrát
bonusový bod za výhru v prodloužení
a na samostatné nájezdy. Pak sice podlehli doma brněnským Bulldogs, ale to

byl dosud poslední zápas, ve kterém
vyšli bodově naprázdno. V následných
třech kolech už jen vítězili, když porazili Havířov 8:6, vyhráli v Jaroměři 8:4
a doma deklasovali České Budějovice
10:5.
„Utkání s Jihočechy bylo opravdu
těžké. Rozhodla druhá třetina, kde
jsme to stáhli na dvě pětky a gólově
jsme odskočili. Na konci jsme zbytečně inkasovali, z čehož se musíme
do příště poučit. Kdyby se vyhlašovalo více nejlepších hráčů, tak určitě
ocenění dostane Jan Hándl a Jan
Novák,“ komentoval poslední ze série
výher trenér Znojma Libor Šťasta.
O prodlouženém víkendu čekají
na florbalisty TJ Znojmo Laufen CZ
hned dva zápasy. Nejprve se představí v sobotu 26. října od 17 hodin
v Petrovicích a o dva dny později se
k soutěžnímu utkání postaví znovu.
Tentokrát se na státní svátek v pondělí
28. října představí vlastnímu publiku
ve znojemské hale, kde od 18 hod.
přivítají brněnské Gullivers. Oba týmy
jsou v tabulce za Znojmem.
eks
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