
Pivovar otevře 
nové Café muzeum

Na  jaře se v  atraktivní lokalitě 
Znojma na ulici Přemyslovců znovu 
otevře pro Znojmáky i turisty vyhle-
dávaný podnik Café muzeum.

Jeho provoz převzal na  podzim 
loňského roku Znojemský městský pi-
vovar, který ho s novým interiérem 
a  pod novým názvem MuZeum –  
beer|coffee|wine plánuje otevřít veřej-
nosti již v dubnu tohoto roku. Nyní je 
v plném proudu rekonstrukce, chystá 
se nové vnitřní vybavení, nová bude na-
bídka kuchyně i dětské hřiště a přibude 
venkovní stan. Naplánovány jsou víken-
dová grilování i ochutnávky vín. lp
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TÉMA KULTURA

 Ano si v loňském roce řekli i novomanželé Eva a Jan Bartošovi. Vybrali si k tomu nádhernou okolní přírodu Znojma.  Foto: Petr Vokurek

Cena vodného 
a stočného stejná

Letos bude na Znojemsku cena 
vodného a stočného na stejné úrovni 
jako v roce 2017. 

Valná hromada Svazu vodovodů 
a kanalizací Znojemsko (dále jen Sva-
zek) schválila pro rok 2018 stávající 
cenu 88,57 Kč/m3. Ke zdražení tak 
nedojde. Předseda představenstva 
Svazku starosta Znojma Vlastimil Ga-
brhel konstatoval, že Svazek má stále 
jedny z nejnižších cen v rámci Svazu 
vodovodů a kanalizací obcí a měst. 
Znojemsko patří k oblastem s nej-
nižšími cenami vodného a stočného  
napříč republikou.  zp, lp

Znojmo a jeho půvabné okolí pře-
jí lásce. I počtvrté do toho někteří lás-
kyplně práskli. A někdo přišel i bosý.

V loňském roce zde bylo uzavřeno 
o 27 manželství více než v roce 2016. 
Šťastné ANO si řeklo 260 párů, z toho 

Znojmo i krásné okolí přejí lásce
svoje city stvrdilo 47 párů před Bohem. 
Do společného života se vydala žena 
o 15 let starší než její snoubenec a také 
muž starší o 25 let od své vyvolené. 
Vdávali a ženili se nejen Češi a Slováci, 
ale před oddávající se postavili také 

Rakušané, Srbové, Litevci, Italové. Prv-
ní svatbu v roce 2017 měli ve Znojmě 
2. ledna snoubenci z Ukrajiny, po-
slední pak 27. prosince pro změnu 
snoubenci z Vietnamu. 

 Pokračování na str. 6.

Na jaře začne obnova Jubilejního 
parku. Město Znojmo zve občany 
na veřejnou prezentaci, která je po-
drobně seznámí s plánovanou revita-
lizací jednoho z nejlépe zachovalých 
a nejvýznamnějších menších objektů 
zahradní architektury u nás – Jubilej-
ního parku.

Buďte u revitalizace Jubilejního parku

Cílem autorů projektu je navrácení 
historické podoby parku, a proto jeho 
návrh vychází z dobře dochované ar-
chivní dokumentace a původních pod-

kladů autora Josefa Kumpána. S pro-
jektem Památkové obnovy Jubilejního 
parku veřejnost seznámí jeho autor 
Pavel Šimek se svými kolegy v úterý 
30. ledna v 16.00 hodin ve velkém sále 
Městského úřadu Znojmo na náměstí 
Armády 8. Buďte u toho!

  Pokračování na str. 5.

Masopust v ulicích
Znojmem projde 13. února ma-

sopustní průvod Denního stacionáře 
sv. Damiána. 

Začátek je v 9.00 na nám. Svobody. 
Průvod projde Horním parkem, ulicí 
Kovářskou na Dolní Českou, na Zá-
mečnickou a Obrokovu ulici a zpět 
přes Horní a Divišovo nám., ul. Velkou 
Michalskou na nám. Svobody.  lp
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AKCE PRO ZNOJEMSKÉ SENIORY 
Nově od  ledna najdou zájemci 
na webových stránkách Znojem-
ské Besedy informace o akcích, 
které každý měsíc pro znojemské 
seniory pořádá v Klubech seniorů 
na Vančurově 17 a Dukelské 150 
Znojemská Beseda a město Znoj-
mo. Odkaz je na www.znojemska-
beseda.cz/sekce Pořádáme/Akce 
pro seniory.

ZASTUPITELÉ
SE SEJDOU TŘIKRÁT 
V první polovině letošního roku 
zasedne znojemské zastupitel-
stvo třikrát – 26. února, 14. května 
a 18. června. Zastupitelé se sejdou 
vždy od 15.00 hodin v zasedací 
místnosti zastupitelstva městské-
ho úřadu na Obrokové 1/12. Za-
sedání zastupitelstva jsou veřejná 
a program jednání je dostupný 
vždy týden před konáním zastu-
pitelstva na webu města Znojma 
www.znojmocity.cz.

INFORMACE KE DRUHÉMU 
KOLU VOLBY PREZIDENTA
Druhé kolo voleb prezidenta re-
publiky se koná v pátek a sobotu 
26. a 27. ledna. Volební místnosti 
budou otevřeny v pátek od 14.00 
do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 
do 14.00 hodin. Voliči budou roz-
hodovat mezi dvěma kandidáty, 
kteří v prvním kole dostali nejvíce 
hlasů, Milošem Zemanem a Jiřím 
Drahošem.

V BŘEZNU UZAVŘOU 
ÚNANOVSKOU
V  souvislosti s  pokračováním 
prací na stavbě obchvatu Znojma 
se od 1. března do 20. května 2018 
uzavře ulice Únanovská v úseku 
od křižovatky s ulicí Přímětickou 
po křižovatku s ulicí MUDr. Jana 
Janského. Objízdná trasa se do-
tkne veškeré dopravy, včetně 
autobusové.

VELETRH REGIONTOUR 2018 
Stejně jako v  minulých letech 
i v tomto roce se zástupci města 
Znojma a  Znojemské Besedy 
i  různých organizací pracujících 
ve  prospěch cestovního ruchu 
ve městě i na Znojemsku (například 
spolek Cyklo Klub Kučera) zúčastnili 
na  brněnském výstavišti tradičního 
veletrhu turistických možností v re-
gionech Regiontour 2018. Hlavním 
cílem prezentace Jihomoravského 
kraje v jediné expozici byla ucele-
ná turistická nabídka pro širokou 
veřejnost. Ta dostává spolu s tiště-
nými propagačními materiály také 
žádané kvalitní informace.

Znojmo přijalo velkorysý dar 
od Eduarda Haranta. Jedná se o po-
zemky a nemovitosti v areálu rodné-
ho domu známého spisovatele Char-
lese Sealsfielda v Popicích.

Nachází se v něm muzeum, gale-
rie a informační centrum. Pořádají se 
zde semináře, přednášky, sportovní, 
kulturní a vzdělávací akce pro veřej-
nost, ale má zde zázemí také například 
ústředna místního rozhlasu či volební 
místnost. 

Celý areál rodného domu byl 
v  letech 2012–2014 za necelých osm 
milionů korun zrekonstruován. Re-
konstrukci financoval především ma-
jitel Eduard Harant prostřednictvím 
své české firmy, administrativně i or-
ganizačně ji zajišťoval místní spolek 
Popice Charlese Sealsfielda, z.s., který 
v současné době spravuje a provozuje 
celý areál, a to na základě členských 
příspěvků, dotací od města Znojma 
a Jihomoravského kraje a darů. Místní 
spolek hodlá na jaře 2018 vybudovat 
Naučnou stezku Popice, kdy rodný 
dům Charlese Sealsfielda bude výcho-
zím a konečným bodem této stezky. 

„Velmi si rozhodnutí pana Haranta 
vážíme a děkujeme i místnímu spolku, 

Znojmo dostane darem rodný dům

který se zodpovědně o dům stará a má 
velké zásluhy na tom, že je tento areál 
využívaný ku prospěchu široké ve-
řejnosti. Dům by i nadále měl sloužit 
především veřejnosti jako kulturní 
centrum. Určitě budeme se spolkem 
jednat,“ řekl Vlastimil Gabrhel, staros-
ta města Znojma.

Před uzavřením samotné darovací 
smlouvy si město nechalo vypraco-
vat znalecký posudek na ocenění ne-
movitosti pro zařazení do majetkové 
evidence. Celková výměra pozemků 
areálu je 1 650 m2 a věcná hodnota 
dle znaleckého posudku činí necelých 
5 600 000 korun.  pm

 Rodný dům Charlese Sealsfielda. Spisovatel, cestovatel, žurnalista a teolog, vlastním 
jménem Karl Anton Postl se v  Popicích narodil 3. března 1793. Větší část života prožil 
ve Spojených státech a zemřel 26. května 1864 ve Švýcarsku. Do evropské literatury přinesl 
nový žánr indiánských příběhů.  Foto: Archiv ZL

Nad odpovědí v  titulku se za-
mýšlí místostarosta Znojma Ludvík 
Hekrle.

Odpověď můžeme pojmout z ně-
kolika úhlů pohledu. Nejen poslední 
den uplynulého roku, ale i značná část 
prosince, hlavně v podvečerních hodi-
nách, byla bouřlivá a ohlušující. Snad 
byla pojata jako postupná příprava 
na finále v poslední den roku. Ptám 
se sám sebe: Není lepší využít takto 
utracených peněz na jinou prospěšnou 
činnost, než na skutečnost, které jsem 
byl svědkem? Osobně zastávám názor, 
že menší část občanů si prosazuje svůj 

Místostarosta: Jaký byl silvestr 2017?
postoj k životu. Je jim jedno a nevadí 
jim, že jejich počínání někomu vadí, 
škodí a ubližuje. Že mohou způsobit 
někomu velké škody na majetku nebo 
zdraví. Sobě ublížit možným poraně-
ním ruky, zraku, obličeje.

Nemusíme chodit daleko. Na sil-
vestra, přesněji řečeno na Nový rok 
v 00.30 hodin, došlo k požáru střechy 
bazénu u základní školy v Příměticích. 
Za předběžnou příčinu byla označena 
zábavní pyrotechnika, která způsobila 
zapálení střechy. To způsobilo na střeše 
díru o rozměru asi 3x3 metry. Požárem 
je poškozená izolace, střešní fólie, solár-

ní panely a jejich vedení, hasící voda 
protékala dovnitř budovy, a tak došlo 
i k poškození vnitřních omítek. Před-
běžná cena oprav je vyčíslena na téměř 
1,5 milionů korun. Štěstí bylo jediné, 
že při požáru nebyl nikdo zraněn.

Ve Znojmě máme vyhlášku o zá-
kazu požívání alkoholických nápojů 
na veřejném prostranství. Není po-
třeba obdobně zakázat i  používání 
pyrotechniky? Snad by potom mohli 
příslušníci Městské policie proti tako-
vému jednání zasáhnout.

Ludvík Hekrle
místostarosta města Znojma

Za rok 2017 se ve Znojmě narodi-
lo 968 dětí v nemocnici, jedno doma. 
Bylo mezi nimi osm dvojčat.

Více bylo chlapců (495) a  ved-
la jména Adam, Jakub a Jan. Děvčat 
se narodilo 474, nejvíce se líbila Eliš-
ka, Tereza a Viktorie. Někteří rodiče 
dali svému dítěti jména dvě – Marcus  
Aurelius, Bruno Rudolf nebo Jakub Alan, 
ale také Zoe Kateřina, Laura Kateřina, 
Lilian Sarah, Renea Miluše. Neobvyklá 
jména si ponesou životem Atanas, Ma-

Vloni se narodil Marcus Aurelius i Hanane
teo, Mortimer, Ruslan, Teo a Tim a také 
Carmen, Ena, Hanane, Illa, Lily nebo 
Summer. Na vzestupu jsou staročeská 
jména, kde vedou Tomáš a Anna, dále 
Bartoloměj, Benedikt, Metoděj, Adina, 
Agáta, Apolena i Dorota. Největší frmol 
měli v porodnici 6. června, kdy na svět 
poprvé kouklo osm dětí. A přesně čty-
řicet let dělí narození otce 11. 11. 1977 
od narození jeho dítěte 11. 11. 2017. 
Největší věkový rozdíl mezi rodiči byl 
37 let. lp, Zdroj: J. Bojanovská Ilustrační foto.
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OPRAVY V LÁZNÍCH 
POKRAČUJÍ
Podle plánovaného harmonogra-
mu zatím pokračují opravy v pro-
storách šaten a sprch pro muže 
v Městských lázních, kvůli kterým 
byla Správa nemovitostí města 
Znojma nucena lázně pro plavání 
veřejnosti dočasně uzavřít. Dané 
místo prohlédl statik. Již byl de-
montován sádrokartonový strop 
a odbourány nesoudržné betony 
ze stropů. Sundán je rez ze stá-
vající viditelné výztuže, následo-
vat bude antikorozní nátěr. Strop 
bude natažen reprofilační maltou 
a na nový sádrokartonový strop 
přijde výmalba. Přepokládaný 
termín dokončení těchto prací 
je konec ledna. O znovuotevření 
lázní budeme informovat. Aktu-
ální stav lze sledovat na  webu  
www.snznojmo.cz.

PROJEKT POMŮŽE PARKU
Správa Národního parku Podyjí 
se zapojila do projektu Connecting 
Nature. Pomůže například při 
mapování rostlin a hub, výzkumu 
vývoje lesa. Díky projektu také 
odborní pracovníci více poznají 
historické využívání půdy v Po-
dyjí, a mohou tak lépe pečovat 
o přírodu národního parku.

VÍNA VOC ZNOJMO
DOBYLA AMERIKU
Další významný úspěch si mo-
hou připsat vína VOC Znojmo. 
Po  úspěších na  mezinárodních 
soutěžích v Praze, Vídni či Itálii do-
byla vína VOC Znojmo americký 
kontinent, kde uspěla v meziná-
rodní soutěži Texas International 
Wine Competetion v  Austinu. 
Dvě stříbrné medaile si odsud od-
vezly Vinné sklepy Lechovice, a to 
za Ryzlink rýnský 2015 a Ryzlink 
rýnský 2016.

ZNOJEMSKÝ HOKEJ 
A ZNOJEMSKÉ PIVO
JDOU OD LEDNA SPOLEČNĚ
Znojemský městský pivovar 
a Orli Znojmo stvrdili od 1. ledna 
2018 víceletou spolupráci. Pivo-
var se tímto zařadil mezi hlavní 
partnery klubu. Manažer Orlů 
Petr Veselý uvedl, že se jedná 
o spojení dvou úspěšných značek 
znojemského regionu. Ředitel 
pivovaru Miroslav Harašta kon-
statoval, že hokej a pivo k sobě 
patří, a  tak v Nevoga aréně jde 
od 1. ledna ochutnat nový pro-
dukt pivovaru, a to Znojemskou 
Hradní 11%. Prozatím je v prodeji 
exkluzivně na zimním stadionu 
při zápasech Orlů.

STALO SE

 Nový most u nemocnice směrem na Únanov již funguje. Důležité přemostění bylo nut-
né pro výstavbu další části obchvatu Znojma. Pokračovat bude i díky rozhodnutí Krajské-
ho soudu.  Foto: Archiv ZL

Zastupitelé kývli na záměr zre-
staurování dalších objektů vojen-
ského hřbitova v Louce ve Znojmě 
a zároveň podání žádosti o dotaci. 

Odhad nákladů projektu činí více 
než 230 000 korun. Pokrýt má opravu 
čtyř objektů pietního místa. V plánu 
je zrestaurování vstupní brány, u které je 
narušená statika, a na deskách jsou vy-
bledlé nápisy. Dále obnovení náhrobku 
s květináčem ve tvaru hvězdy, očištění 
sochy neznámého vojína a oprava její 

Restaurování pietního místa je v plánu
betonové podesty. Nakonec bude zho-
tovena replika původního dřevěného 
kříže s kamennou deskou, který stojí 
na místě hromadného hrobu. Dotace 
Ministerstva obrany pokryje maximál-
ně osmdesát procent těchto nákladů, 
a tak zastupitelé rovněž schválili spo-
lufinancování města a zařazení částky 
48 000 korun do rozpočtu na rok 2019. 
Realizace projektu je totiž naplánovaná 
na tentýž rok. Samotný termín podání 
žádosti o dotaci je do 31. ledna 2018.

Loucký hřbitov by se pracovní-
ho ruchu měl dočkat ale již na  jaře 
letošního roku, a to v souvislosti s ji-
ným projektem. Počítá se tu s obnovou 
180 pamětních křížů válečných hrobů. 
Odhadované náklady jsou 900 000 Kč, 
přičemž osmdesát procent pokryje 
dotace z Ministerstva obrany, o kterou 
žádalo město vloni v lednu. Spoluúčast 
města je tedy 180 000 korun. V součas-
né době se čeká na rozhodnutí Minis-
terstva obrany.  pm

Důležitý dokument pro stavbu 
obchvatu Znojma zůstává v platnosti.

Krajský soud v Brně zamítnul ža-
lobu požadující zrušení zásad územ-
ního rozvoje, základního dokumentu 
pro rozvoj a plánování Jihomoravské-
ho kraje. Dokument upravuje možné 
trasy budoucích klíčových dopravních 
staveb, jejich záměry a kudy mohou 
vést. 

Jihomoravský kraj (dále jen JMK) 
tak může nadále pracovat na plánování 
strategických staveb v rámci celého 
regionu a zároveň pokračovat i v ak-
tualizaci a přepracování současných 
zásad územního rozvoje. Rozhodnutí 
je důležité i pro obce a města, které se 
staví na stranu JMK a žádaly zachová-
ní těchto zásad. Mezi nimi je i město 
Znojmo. „Jsem rád, že naše společná 
jednání se zástupci Jihomoravského 
kraje, která se týkala převážně právě 
zásad územního rozvoje a skutečností, 
které jsou důležité pro realizaci stavby, 
vedla k úspěšnému výsledku,“ vyjádřil 
se k rozhodnutí Krajského soudu sta-
rosta města Znojma Vlastimil Gabrhel.

Zrušení zásad územního rozvoje 
by znamenalo zpomalení rozvoje ce-

Pozitivní zpráva nejen pro obchvat

lého kraje, a tím i realizace některých 
dopravních staveb, jako je i obchvat 
Znojma. Podle starosty Gabrhela je 
to pro stavbu obchvatu další pozi-
tivní krok kupředu poté, co Ústavní 
soud zamítnul stížnost na jeho trasu. 
„Je to vynikající zpráva a rozhodnu-

tí Ústavního soudu je pro nás pře-
konání další překážky. Nyní přišla 
dobrá zpráva i  z  Jihomoravského 
kraje, doufáme a věříme, že budeme 
ve  stavbě obchvatu nadále úspěšně 
pokračovat,“ komentoval zprávu  
starosta.  pm

Priority města pro následující 
dva roky najdete přehledně v Akčním 
plánu.

Nový Akční plán rozvoje města 
Znojma pro období 2018–2019 (dále 
jen Akční plán), jeden ze strategic-
kých dokumentů města, je již nyní 
k nahlédnutí. Jedná se o dokument 
navazující na Strategický plán rozvoje 
města (na období 2016–2022), ve kte-
rém jsou zaneseny priority Znojma, 
přehled probíhajících projektů i těch 
nových pro roky 2018–2019, a to i spo-
lu s vyhrazenou částkou v rozpočtu. 

Každý občan tak může do  do-
kumentu nahlédnout a zjistit, v  jaké 

Priority města najdete v Akčním plánu
fázi se nacházejí například projekty 
a aktivity, které byly avizovány v mi-
nulých letech. Jsou to třeba plánované 
investice do znojemských základních 
a mateřských škol, výměna oken domu 
s pečovatelskou službou U Lesíka, ob-
měna lůžek a matrací v Domově se-
niorů U Lesíka i rekonstrukce komu-
nikací. Ve výčtu projektů nechybí ani 
plány na další oživení areálu pivovaru, 
tedy vybudování Muzea gastronomie, 
nebo  zahájení nové Naučné stezky 
ve Znojemském podzemí.

Mezi Akčním plánem a rozpočtem 
města pro rok 2018 existuje přímá 
vazba – každý projekt v Akčním plánu, 

který se má podle něj letos realizovat, 
je krytý rozpočtem. Součástí Akčního 
plánu je i  takzvaný zásobník projek-
tů, který obsahuje projekty směřující 
k naplnění Strategického plánu, do-
sud ale nejsou kryty rozpočtem. Akč-
ní plán obsahuje komplexní přehled 
všech projektů směřujících k naplnění 
strategických cílů. U každého projek-
tu/aktivity je nastavena odpovědnost, 
termín plnění i finanční alokace.  pm

Nový Akční plán 
je veřejně přístupný 

na www.znojmo-zdravemesto.cz



Město popáté ocení práci peda-
gogů. Nominovat je můžete do konce 
února i vy.

V  rámci březnových oslav Dne 
učitelů ocení Znojmo již popáté peda-
gogické pracovníky znojemských škol 
a školských zařízení. 

Ředitelé škol nebo školské kolek-
tivy mohou nyní ze svých řad nomi-
novat výrazné osobnosti, které si za-
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 1. března 2018, uzávěr-
ka je 19. února.

MĚSTSKÝ LESÍK A GRÁNICE 
ČEKÁ OZDRAVENÍ
Na začátku měsíce února začnou 
Městské lesy Znojmo prová-
dět takzvanou nahodilou těžbu 
v Městském lesíku a v Gránickém 
údolí. Těžba se bude týkat poško-
zených, odumřelých a nebezpeč-
ných stromů a také stromů napa-
dených kůrovcem. V návaznosti 
na těžbu je potřeba, aby návštěv-
níci dbali při procházkách těmito 
lokalitami zvýšené opatrnosti 
a řídili se pokyny pracovníků pro-
vádějících těžbu. 

POPLATEK ZA PSA
Do konce března musí držitelé 
(majitelé) psů zaplatit poplatky 
za své čtyřnohé přátele. Platby 
v  hotovosti i  platební kartou 
přijímají pokladny v budově měst-
ského úřadu na  Obrokové  12 
a  na  nám. Armády 8 nebo lze 
platbu provést převodem z účtu 
(variab. symbol lze zjistit na tel.: 
515  216  307). Nahlásit nového 
psa musí jeho majitel do 15 dnů 
ode dne, kdy ho získal, na finanč-
ním odboru MÚ Obroková 10  
(u  p.  Dehnerové). Poplatek je 
vyměřen od tří měsíců stáří psa.

ZA ODPAD 
STEJNÁ PLATBA
Každoročně vybírané místní 
poplatky za odstraňování komu-
nálních odpadů budou i v  roce 
2018 ve výši 400 korun na oso-
bu. Stejnou částku platí občané 
Znojma již od roku 2014. Poplatek 
bude splatný k 30. červnu 2018 
a uhradit ho lze několika způsoby, 
například na pokladně Městské-
ho úřadu Znojmo na Obrokové  
ulici.

STAVBY PRŮTAHŮ UZAVÍRAJÍ
SILNICE V OBCÍCH
V souvislosti se stavbou průtahů 
obcemi v  těsném okolí Znojma 
musí řidiči počítat s omezením. 
V  obci Suchohrdly pokračuje 
do 31. 7. 2018 částečná uzavírka 
(ul. Těšetická a Znojemská) a úplná 
uzavírka (ul. Kuchařovická a Br-
něnská). V Příměticích (ul. Na Návsi 
a Vranovská) je stanovena úplná 
uzavírka do 20. 5. 2018. Objízdné 
trasy jsou vytýčeny.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 7. února ve 12.00 hodin.

V obřadní síni znojemské radnice 
se sešly tři desítky občanů znojemské-
ho okresu, aby převzaly vyznamená-
ní za pravidelné darování krve.

Poděkování za cenný dar vyjádřili 
za Nemocnici Znojmo MUDr. Pavel 
Jajtner, za transfuzní oddělení primář 
MUDr.  Jan Simonides, PhDr. Olga 
Černá, předsedkyně Oblastní výkonné 
rady Českého červeného kříže Znoj-
mo a za město Znojmo místostarosta 
Jan Blaha. Přítomným předali zlaté 
medaile (za 40 odběrů) a Zlaté kříže 
III. stupně (za 80 odběrů).

„Darování krve je projevem hluboce 
lidského postoje, projevem lidské sou-
náležitosti – člověk poskytnutím sebe 
sama zachraňuje zdraví či život jinému, 
neznámému člověku. Skláním se v úctě 
před vámi, před vaší ochotou poskytovat 
tak zásadní a ničím nenahraditelnou 
pomoc,“ řekl při příležitosti slavnostního 
předání ocenění Jan Blaha.

Za darování krve byli oceněni medailemi
Jménem pacientů i  nemocnice 

k přítomným promluvil primář Jan 
Simonides: „Nesmírně si vás, všech 
dárců krve, vážím. Děkuji vám jmé-
nem našich pacientů, kterým vdechu-
jete zdraví a nový život, též jménem 
celé nemocnice, které svým dobrovol-
ným dárcovstvím velmi pomáháte.“ 
Kromě poděkování též připomněl, 
že díky darované krvi má nemocni-
ce ve Znojmě dostatek transfuzních 
prostředků potřebných obzvláště při 
těžkých úrazech, operacích, léčbě otrav 
nebo anémie, výměnné transfuzi u no-
vorozenců. Využívají se i  při léčbě 
zhoubných onemocnění a celé řady 
dalších chorob.

Český červený kříž ve Znojmě kaž- 
dý rok oceňuje dárce, kteří pravidelně 
darují krev. Bronzovou medailí tak vlo-
ni vyznamenali 110 dárců, a to po je-
jich desátém odběru. Stříbrnou medaili 
za dvacet odběrů získalo 81 dárců a zla-

tou medaili za čtyřicet odběrů 63 dár-
ců. Další stupeň vyznamenání, které 
si na Znojemsku zasloužilo 23 dárců 
za obdivuhodných osmdesát odběrů, 
je Zlatý kříž III. stupně MUDr. Jánské-
ho. Ještě vyšším je Zlatý kříž II. stupně 
MUDr.  Jánského, a  to za sto dvacet 
odběrů. Tohoto vyznamenání dosáhlo 
vloni devět dárců.  pm

 Dárcům krve poděkoval primář Simonides (druhý v  první řadě), doktor Jajtner i  místostarosta Jan Blaha (druhý a  třetí zprava 
v druhé řadě).  Foto: pm

Darovat krev může každý ve věku 
18–65 let, kdo splňuje stanovené 
podmínky. Podmínkou je bezproblé-
mový zdravotní stav, dárce tak nesmí 
trpět například vážným chronickým 
onemocněním, onemocněním srdce 
a cév, revmatickým onemocněním 
nebo i nemocí nervového systému 
aj. Podmínkou je také váha alespoň 
50 kg. Všechny podmínky pro zájem-
ce dárcovství krve najdete na webu 
Českého červeného kříže ve Znojmě 
(www.cckznojmo.cz).

Návrh na nominaci lze podat pouze písemně vyplněním formuláře, který je 
nutné zaslat na Odbor školství, kultury a památkové péče Městského úřadu 
Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 22 Znojmo, a to do 28. února. Kritéria 
a nominační formulář jsou k nalezení na webu města www.znojmocity.cz.

Nominujte skvělé učitele. Město je ocení
slouží zvláštní poděkování. Ocenění 
budou ve dvou kategoriích – Výrazná 
osobnost roku a Ocenění za dlouho-
dobou tvůrčí pedagogickou činnost. 
Podruhé se do nominací může zapojit 
i  rodičovská veřejnost, a  to do kon-
ce února. Oceněné vybere zvláštní 
komise a  jejich slavnostní vyhlášení 
proběhne u  příležitosti Dne učite-
lů. Rozhodujícími kritérii při hod-

nocení navržených osobností jsou 
mimořádná pedagogická, odborná 
a publikační činnost, nadstandardní 
práce, zpracování projektů a zapojení 
do  mezinárodních programů, me-
todická činnost, výrazná prezentace 
školy na veřejnosti.

„Tuto akci pořádáme jako poděko-
vání učitelům za výkon jejich náročné 
profese. Chtěli bychom navíc vyzdvih-
nout práci těch, kteří se věnují svému 
povolání nadstandardně, někdy i nad 
rámec svých povinností,“ říká mís-
tostarosta Jan Grois, který je zároveň 
členem komise. Od roku 2014 získalo 
ocenění osm pedagogů.  pm
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 Kostýmy koledníků jsou vždy pastvou pro oči. V  Novém Šaldorfě se i  letos koledníci 
náramně vyparádili, však také byli v příspěvcích úspěšní.  Foto: Archiv OCH Znojmo

 Altán stojí v památkové zóně a zároveň 
je kulturní památkou. Město má v  plánu 
ho opravit tak, aby jeho vzhled odpovídal 
dochovaným fotografiím.  Foto: Archiv ZL

STRÁŽNÍCI POMOHLI SENIORŮM
Velitel stálé směny Městské policie 
Znojmo přijal jedno úterý žádost 
o  pomoc se seniorem, kterého 
nemohli přátelé vytáhnout z vany. 
Strážníci pomohli pětaosmdesátile-
tého seniora vyprostit a poté uložit 
do postele. Ve stejný den o půl 
jedenácté v noci volala na  linku 
městské policie žena, která slyše-
la sousedku, jak za dveřmi bytu 
volá o pomoc. Seniorka klečela 
za pootevřenými dveřmi na zemi 
a  nedokázala se sama postavit 
na nohy. Hlídce se podařilo dostat 
do bytu a šestaosmdesátileté seni-
orce pomoci.

DOSTAL PĚSTÍ OD NEZNÁMÉHO 
Hodinu po  půlnoci, když hlíd-
ka strážníků prováděla kontrolu 
na Mariánském náměstí, oslovil 
strážníky muž, který uvedl, že byl 
fyzicky napaden a má zlomený 
nos. Sedmadvacetiletému muži 
nos viditelně krvácel. Napadený 
strážníkům označil jemu nezná-
mého muže, který ho udeřil pěstí 
do obličeje. Podezřelý pětatřiceti-
letý útočník byl předán Policii ČR. 
Zraněného muže převzali přivolaní 
zdravotníci k ošetření v nemocnici.

KOPL DO LAMPY, 
VIDĚLA HO KAMERA
Tři mladíky stojící na náměstí Ko-
menského zahlédla obsluha kamer 
ve chvíli, kdy jeden z nich kopl 
do pouliční lampy, která poté zhas-
la. Mladíci se z místa vydali parkem, 
kde je strážníci dostihli. Třiadvace-
tiletý mladík se strážníkům přiznal 
k poničení lampy. Za své jednání 
půjde před přestupkovou komisi.

CHTĚL SKOČIT Z MOSTU,
STRÁŽNÍCI HO ZACHRÁNILI
Ve čtyři hodiny odpoledne zasaho-
vali strážníci u pokusu o sebevraž-
du. Hlídka na železničním mostě 
uviděla muže, který stál na mostě 
a odmítal místo opustit. Devětapa-
desátiletý muž byl zjevně pod vli-
vem alkoholu a neustále opakoval, 
že chce spáchat sebevraždu. Stráž-
níkům se podařilo v nestřeženém 
okamžiku muže uchopit, svést ho 
na zem, a tím ho zachránili. Přivola-
ná záchranná služba si poté převzala 
muže do své péče. Strážníci před 
čtyřmi lety prošli kurzem, jak jednat 
s lidmi se sebevražednými sklony. 
Od té doby v mnoha případech 
nabyté vědomosti využili. Zrovna 
tato konkrétní hlídka již v roce 2016 
zakročovala u sebevraha, který chtěl 
skočit ze střechy domu. I tehdy ne-
šťastníkovi v činu zabránila.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Od 1. do 14. ledna 2018 probíhala 
po celé České republice již poosmnác-
té Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je 
určen zejména na pomoc seniorům, 
lidem bez domova, matkám s dětmi 
v tísni nebo rodinám v tíživé situaci.

I ve Znojmě vyrazili 5. ledna do ulic 
koledníci – studenti znojemských střed-
ních škol z Gymnázia Dr. Karla Po-
lesného, SOŠ na Přímětické, GOAP 
a Střední zdravotní školy, ale pomáhali 
také zástupci spolku Mateřské centrum 
Miniklub Znojmo. Prošli desítky ulic 
a náměstí, aby do pěti desítek poklad-
niček získali příspěvky od dobrých lidí. 
Z celkového počtu 501 pokladniček jich 
bylo do uzávěrky Znojemských LISTŮ 
rozpečetěno 440 a výtěžek z nich je 
1 909 331 korun. Další pokladničky se 
postupně rozpečeťují. Výsledek letošní 
sbírky pravděpodobně překoná loňský 
rekord.

Tříkrálová sbírka ještě více štědřejší
Do celostátní Tříkrálové sbírky or-

ganizované Charitou Česká republika je 
však možné přispívat celoročně podle 
možností každého přispěvatele. lp

Chátrající altán v městském parku 
dostane nejen nový vzhled, ale i nové-
ho majitele – město Znojmo. 

Altán v hradební zdi Středního 
parku získá od  soukromého vlast-
níka bezúplatným převodem město 
Znojmo. „Budeme mít možnost altán 
zrekonstruovat tak, aby vzhledem za-
padal do našeho revitalizovaného par-
ku a abychom ho mohli v budoucnu 
zpřístupnit veřejnosti,“ uvedl starosta 
Znojma Vlastimil Gabrhel důvody 
k získání památky do majetku města. 
Zároveň za necelých 38 000 korun 
odkoupí město pozemek pod altánem 
a před ním. 

Park už nebude hyzdit rozpadlý altán
Naplánované jsou venkovní i vnitř-

ní opravy altánu, vytvoří se k němu 
nový přístup se schodištěm, ke kterému 
povede přírodní pěšina přímo z parku. 
Odstraněny budou závažné statické po-
ruchy a altán dostane také novou střešní 
konstrukci původního tvaru. Barevné 
řešení, repase dochovaných prvků i re-
pliky jsou proto navrženy na základě 
dochovaných fotografií.

Odhadovaná částka, kterou měs-
to investuje do oprav, činí přibližně 
1 500 000 korun. Využít chce na opravy 
finance z dotačního Programu regene-
race městských památkových rezervací 
a městských památkových zón.  pm, lp

Pokračování ze str. 1.
V rámci veřejné prezentace se pří-

tomní zájemci seznámí s I. etapou revi-
talizace Jubilejního parku, která bude 
zahájena na  jaře letošního roku. Její 
součástí bude obnova horní části parku 
(v blízkosti budovy školy), která je kon-
cipovaná jako rozárium a botanická za-
hrada. Dále se začne pracovat na střed-
ní klidové části parku. Realizace této 
etapy je naplánovaná na jaro letošního 
roku a její dokončení na podzim. Slav-
nostní tečkou pak bude odhalení busty 
T. G. Masaryka, a to v neděli 28. října 
2018 při příležitosti 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Setkávání 
a veřejné diskuze mezi vedením města 
a veřejností organizačně zaštiťuje Zdra-
vé město Znojmo.  pm

Buďte u revitalizace Jubilejního parku
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Pokračování ze str. 1.
Nejstarší nevěsta se narodila v roce 

1952 a nejmladší v roce 1998, nejstar-
ší ženich přišel na svět za II. světové 
války v roce 1940 a nejmladší v roce 
1996. Podruhé se do svatebního obléklo 
97 snoubenců, potřetí 11 a dva snou-
benci dokonce zkouší své štěstí počtvr-
té. Svatebčany pozvali vedle tradičních 
hotelů a restaurací třeba do kuchařo-
vické kaple sv. Floriána, na vrbovecký 
hrádek Lampelberg, do sklepa v Novém 
Šaldorfě, do soukromých zahrad, Jubi-
lejního parku i minoritského kláštera. 
A také žádná nuda na svatbách nebyla. 
Jedni novomanželé si řekli, že „mod-
rá je dobrá“, a tak celou svatbu pojali 
v modré barvě. Jejich přání nezkazila 
ani matrikářka, která stylově oblékla 
modré šaty. Svatbu v listopadu odsvěd-
čil herec Jaroslav Dušek. Stejně jako 
ženich přišel bosý! A lásku si znovu 
slíbilo také deset manželských párů při 
zlaté svatbě, což je padesát let společné-

Znojmo i krásné okolí...
ho žití, a rubínovou svatbu (po čtyřiceti 
společných letech) oslavilo osmnáct 
párů. 

NĚKDY LÁSKA NEVYJDE
Bohužel, co začíná veselou svat-

bou, končí někdy smutným rozvodem. 
V roce 2017 bylo do matričních knih 
manželství zapsáno 119 rozvodů (uza-
vřených v rozmezí let 1963 až 2016). 
„Výjimkou jsou letopočty 1983, 1982, 
1981, 1979, kdy žádné manželství uza-
vřené v těchto letech nebylo v minu-
lém roce rozvedeno. Dále nebyl zapsán 
ani rozvod u manželství uzavřených 
před rokem 1977 až 1964. Rozvedlo se 
však jedno manželství uzavřené v roce 
1963, tedy po čtyřiapadesáti letech! 
A v roce 2017 byla rozvedena dvě krát-
ká manželství uzavřená v lednu 2016,“ 
popsala poněkud neradostnou bilanci 
matrikářka Jana Ryšavá, která veškeré 
podklady svatební statistiky již mnoho 
let eviduje. lp, Zdroj: J. Ryšavá

NyNí Nás  
můžete  
navštívit  
i ve Znojmě
 
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 
otevřela nové jednatelství ve Znojmě. 

Rádi vás přivítáme na nám. Svobody 18, 
budova KB, 3. patro. 
Přijďte se seznámit s naší nabídkou 
špičkových zdravotních služeb  
a nejlepších preventivních programů.

Po: 8.30–12.00, 13.00–17.00          
 St : 8.30–12.00,  13.00 –17.00 

  511 200 094  jdn-znojmo@vozp.cz

www.vozp.cz

Otevírací hOdiny

inzerat_Znojemske listy_100x272.indd   1 09.01.2018   15:26:45

Projekt Kolumbus pokračuje i le-
tos a s ním i jeho část Znojmo mluví 
anglicky. 

Žáci základních škol, studenti 
i čerství absolventi s trvalým bydlištěm 
ve Znojmě a jeho městských částech 
tak mohou o proplacení úspěšně slože-

Kolumbus pomohl
již 340 žákům a studentům

ného certifi kátu z angličtiny i němčiny 
žádat i v roce 2018. Kromě toho po-
kračuje podpora výuky jazyků přímo 
na školách, které město zřizuje.

„Musím upřímně říct, že z pro-
jektu Znojmo mluví anglicky mám 
opravdu radost. Celkem jsme žákům 
a studentům proplatili již 340 jazyko-
vých certifi kátů z angličtiny a němčiny, 
přičemž stovka z nich onu zkoušku 
složila vloni. Evidujeme každoročně 
zvyšující se zájem o proplacení cer-
tifikátů, což je důkazem, že se žáci 
a studenti cizí jazyky učí a že tak snáze 
obstojí ve své profesní budoucnosti. 
A to je naším cílem,“ říká místostaros-
ta Jan Grois, který má v gesci školství 
a který byl u zrodu projektu.

V rozpočtu na rok 2018 je na pro-
plácení úspěšně složených jazykových 
certifi kátů opět vyčleněna částka jeden 
milion korun. Podmínky proplacení 
jsou k nalezení na webových strán-
kách www.znojmokolumbus.cz v sekci 
Znojmo mluví anglicky. Žádost o pro-
placení je ke stažení na webu města 
www.znojmocity.cz pod Odborem 
školství, kultury a památkové péče 
v sekci Tiskopisy.

Město jazykové vzdělávání pod-
poruje i přímo na základních školách, 
které zřizuje. Dotuje například po-
řízení učebnic a pomůcek, pořádání 
zájezdů nebo zapojení zahraničního 
lektora do výuky.  zp

 Získání jazykových certifi kátů zvedá 
studentům zdravě sebevědomí.
 Foto: Archiv ZL
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PRÁCE V ČESKU
ZNOJEMSKÝ MĚSTSKÝ PIVOVAR
hledá do provozoven (hoZpoda, Café 
muzeum a kriZe) zaměstnance na HPP 
i brigádníky na pozici 
číšník/servírka, kuchař/kuchařka. 
Nástup možný od února, praxe v oboru 
výhodou, vhodné i pro učně a studenty. 
V případě zájmu kontaktujte Ladislava 
Bajcara, tel.: 608 800 501, ladislav.
bajcar@pivovarznojmo.cz 

TAMURA – EUROPE – LIMITED, O. S., 
přední světový výrobce transformátorů 
a elektronických součástí, hledá 
vhodné kandidáty na pozici:
technik zkušebny transformátorů 
(vyhl. 50, min. §6).
Mzda až do výše 28.500 Kč, 24 
dnů dovolené, zajímavá práce 
ve stabilní a rostoucí mezinárodní 
společnosti, závodní stravování, školení 
a fi remní akce, narozeninový dárek. 
V případě zájmu pošlete životopis na: 
prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici 
společnosti Hakenova 3789/22, 
Znojmo, tel.: 515 284 746, 778 477 612. 
Rádi přivítáme u pohovoru i naše 
bývalé zaměstnance. 

PRÁCE V RAKOUSKU
Administrativní pracovník/ce
Bürokraft
HEWA Technical Services & Trading GmbH
Dobersberg 75 km
patrick.weisgram@hewa-ts.at
+43 2843 26636 Hr. Patrick Weisgram
Znalost ČJ, přesnost, spolehlivost, 
přátelské vystupování, upravený 
vzhled, znalost práce na PC, ŘP B. 
Částečný úvazek 20 hod. (Po–Pá)
Min. mzda při plném úvazku 
1.600 EUR / měs. btto, možné příplatky

Asistent/ka vedení
Assistenz d. Geschäftsführung
Keller Grundbau GmbH
Wien 90 km
HR@kellergrundbau.at
Ing. Gabriela Beňová
Vzdělání obch. směru, zkušenost 
z mezinárodní fi rmy, min. 5 let 
profesních zkušeností, výborná znalost 
NJ a AJ, ČJ/SJ a jiné jazyky výhodou, 
zkušenosti z marketingu, výborná 
znalost MS Offi  ce, znalost SAP. Min. 
mzda dle KS 2.507 EUR / měs. btto 
+ vysoké příplatky dle kvalifi kace 
a zkušeností.

Asistent/ka vedení
Assistenz d. Geschäftsführung

Podrobnosti  k jednotlivým inzerátům i rozšířenou nabídku najdete na www.znojmokolumbus.cz. V případě 
zájmu o danou pozici kontaktujte přímo zaměstnavatele, který je uveden v inzerátu. Městský úřad práci 
nezprostředkovává, pouze uveřejňuje prostřednictvím Znojemských LISTŮ volná pracovní místa.

Kolumbus našel nabídky za vás

Heatness GmbH
Wien Donaustadt 90 km
offi  ce@heatness.at
Mateřský jazyk ČJ. Vzdělání 
v administrativním oboru nebo min. 
2letá praxe, pečlivost, svědomitost, 
organizační talent, komunikativnost, 
kontakt s dodavateli, partnery 
a zákazníky v ČR, překlady NJ/AJ/ČJ.
Mzda od 2.800 EUR / měs. btto, 
částečný úvazek možný.

Referent exportu
Exportsachbearbeiter
ISG Personalmanagement GmbH
Wien 80 km
bewerbung.fegerl@isg.com
číslo inzerátu 68.008
+43 1 512 35 05-57 Mag. Brigitte Fegerl
Vzdělání obch. směru, zkušenosti 
s prodejem, velmi dobrá znalost 
ČJ/SJ, AJ, MS Offi  ce, SAP výhodou, 
komunikativnost. Zpracování zakázek 
od objednávky až po fakturaci. 
Min. mzda od 2.439 EUR / měs. btto, 
možné příplatky.

SYNFLEX Elektro GmbH
www.synfl ex.cz
Mitarbeiter - Vertriebsinnendienst 
(m/w) STANDORT INNERMANZIG
Ihre Aufgabe: Angebotserstellung 
und – verfolgung • Auftragsbearbeitung 
und – abwickelung • Betreuung 
des Außendienstes: Verfolgung, 
Unterstützung und Auswertung 
der Aktivitäten • Überwachung 
und Steuerung von Lieferterminen
Ihr Profi l: Kfm. oder techn. 
Berufsausbildung mit fundierten 
Vertriebskenntnissen
• Berufserfahrung im o. a. Aufgabenfeld, 
insb. Betreuung von Industriekunden 
• Gute PC-Anwenderkenntnisse 
(MS-Offi  ce, Warenwirtschaftssystem) 
• Kundenorientiertes, unternehmerisches 
Denken und Handeln 
• Kommunikationsstärke und Teamgeist 
• Sicheres Deutsch und (wichtig) 
Tschechisch in Wort und Schrift
Ihr Gehalt: KV – Bruttomonatsgehalt 
(Gehaltstafel A), Allgemeiner Groß 
und Kleinhandel, gültig ab 1. 1. 2017, 
BG 2–3, dies entspricht € 1.546 nach 
Verwendungsgruppe. Überzahlung 
je nach Qualifi kation und Erfahrung 
üblich.
Interesse: Richten Sie bitte ihre 
Bewerbungsunterlagen mit möglichen 
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung 
an Herrn Van Linthoudt, 
Tel.: +43 (2774) 76700/21; E-Mail: 
Wolfgang.vanLinthoudt@synfl ex.at
SYNFLEX Elektro GmbH; Gewerbepark 
Süd 8; A – 3052 Innermanzig

PLACENÁ INZERCE

125Kč/měs.
VČ. DPH

INTERNET
12 MĚSÍCŮ INTERNET POUZE ZA

info@iwebs.cz
Dvořákova 21, Znojmo

www.iwebs.cz

515 555 155

ZNOJEMSKÁ BESEDA
hledá

průvodce/průvodkyně 
hradebního opevnění

POŽADAVKY:
SŠ, dobré organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové 

tvůrčí práce, velmi dobrá komunikativnost, fl exibilita, iniciativa, 
odpovědnost, pečlivost, vysoké pracovní nasazení,

znalost AJ nebo NJ, uživat. znalost na PC, praxe v daném 
oboru výhodou – písemné reference vítány, věk nerozhoduje, 

dobrá fyzická kondice

NÁPLŇ PRÁCE: 
prodeje vstupenek, suvenýrů a průvodcovské služby, 

pracovní úvazek plný, možný je i zkrácený

VÝHODY: služební telefon, 5 týdnů dovolené, stravenky

V případě zájmu zašlete do 2. 2. 2018 životopis 
na e-mail: reditel@znojemskabeseda.cz, 

do předmětu napište: Průvodce 
Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018



KDE NAJÍT INFORMACE, ABY VÁM NIC NEUNIKLO
■  na facebooku Znojemské Besedy a webu www.znojemskabeseda.cz– nově zde 

přibylo info o akcích pro znojemské seniory,
■  na webu města Znojma www.znojmocity.cz a na facebooku Znojma,
■  v tištěných programech, které jsou k dispozici zdarma v Turistickém informač-

ním centru na Obrokové ulici,
■  ve Znojemských LISTECH,
■  z Mobilního rozhlasu – zaregistrujte se na www.znojmo.mo-

bilnirozhlas.cz, vyplňte vaše telefonní číslo a e-mail a budete 
dostávat SMS zprávy a e-maily o dění ve městě. Služba je určena 
pouze obyvatelům Znojma a jeho městských částí, pro které je 
zcela zdarma. Stáhnout si do telefonu můžete také aplikaci Mo-
bilního rozhlasu a mít tak vše po ruce.
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Máme pro vás nachystanou šťavnatou zábavu

Doma to znáte, vyrazte do ulic! – 
moudrého motta se drží již několik let 
město Znojmo a Znojemská Beseda, 
které během roku připravují pro ši-
rokou veřejnost mnoho sportovně- 
-kulturních aktivit. 

Vybrat si z bohaté letošní nabíd-
ky může každý – od nejmenších dětí 
až po občany důstojné věkem. V roce 
2018 vám předkládáme celou škálu 
možností, jak trávit volný čas, poba-
vit se, zasportovat si, odpočívat při 
sledování divadelních představení 
nebo rozpohybovat tělo při poslechu 
hudby na desítkách koncertů. A pro-
tože naše město je pupeční šňůrou 

Vyberte si program pro chvíle 
volna podle svého gusta

spjato s výborným vínem, ale  i dob-
rým jídlem, mnohé akce jsou s nimi 
spojeny  – od  lednového jazzového 
a  letního hudebního festivalu, květ-
nového festivalu vín VOC Znojmo, 
přes Pivní slavnosti či Slavnosti okurek 
až po tradiční Znojemské historické 
vinobraní. A tam, kde je dobré jídlo 
a pití, přátelská společnost a zajíma-
vý program, se určitě budete dobře 
bavit. Stačí si jen vybrat a, jak bylo 
v úvodu doporučeno, vyrazit do ulic 
a na náměstí Znojma, do okolní pří-
rody, na kole s přáteli, pěšky s dětmi, 
na hokej s kamarády, s partou na řeku 
či do vinného sklípku. lp

V  loňském roce pře-
vzala Znojemská Beseda 
pod svá produkční křídla 
projekt scénického čtení  
LiStOVáNí, ve kterém herci 
v divadelní zkratce a mno-
hokrát velmi vtipně hrají 
vždy jednu vybranou knihu.

Letošní ročník ve Znoj- 
mě otevře jeho zakladatel 
herec Lukáš Hejlík. Do Zno-
jemské Besedy dorazí 31. led-
na tentokrát bez svých herec-
kých kolegů. Poprvé tak bude 
v LiStOVáNí účinkovat jen 
jeden herec! Na jevišti Štu-
kového sálu sehraje knihu 
Fredrika Backmana Co by 
měl můj syn vědět o světě. 

Fredrik Backman, mi-
mochodem autor knihy Muž 
jménem Ove, kterou v Bese-
dě již publikum také vidělo, 
vtipně stírá všechny úzkosti 
a nedostatky rodičů 21. století v pů-
vabné knize plné upřímných obav a ne-
podmíněných vyznání lásky, která za-
sáhne srdce všech rodičů, a to dokonce 
i těch budoucích, potencionálních. Lu-
káš Hejlík je ideálním představitelem – 

Lukáš Hejlík zahraje, co by 
měl vědět každý syn o světě

 Lukáš Hejlík ví, jak bavit publikum.  Foto: Archiv ZL

 Nově zpřístupněné věže v  Kapucínské zahradě nabídnou návštěvníkům nové pohledy 
na město Znojmo.  Foto: Archiv ZL

je stejného věku jako Fredrik Backman 
a má stejně starého syna. Představení 
začne 31. ledna v 18.30 ve Štukovém 
sále Besedy. Vstupenky za 120 Kč si 
můžete zakoupit v Turistickém infor-
mačním centru na Obrokové ulici.  lp

V nadcházející sezóně se můžete 
s rodinou i přáteli vydat na zbrusu 
novou prohlídkovou trasu Znojma, 
jejíž součástí je otevření dvou věží 
v areálu Kapucínské zahrady. 

Věže – Prašná a Nová jsou součástí 
historického středověkého opevnění 
města a navazují na městské hradby. 
Jejich zpřístupnění rozšíří turistickou 
nabídku města. 

Znojemská Beseda, která bude 
mít provoz věží na starosti, připravuje 
formou uceleného programu nový 
prohlídkový okruh s průvodcem s ná-
zvem Prohlídková trasa hradebního 
opevnění. „Okruh zahrnuje Radniční 
věž, výstup na Střelniční věž v hra-
debním příkopu a  také na  Vlkovu 
věž. Pokračuje v Kapucínské zahradě 
kolem Psí věže, o  jejíž rekonstrukci 
se teprve uvažuje, a navazuje na pro-
hlídky obou nově otevřených věží, 
kdy v Prašné věži na návštěvníky čeká 
expozice celého hradebního opevnění 
města a na vyhlídkové Nové věži na-
jdou zbrojnici. Prohlídka pak skončí 

Věže budou součástí nového prohlídkového okruhu

v Karolíniných sadech,“ přiblížil trasu 
novinky František Koudela, ředitel 
Znojemské Besedy. „Provoz zde bude 
fungovat od dubna až do  listopadu. 
Umožňuje nám to skutečnost, že se 
ve Znojmě výrazně prodlužuje turis-
tická sezóna,“ doplnil ředitel Koudela.

Prašná věž a Nová věž
prošly rekonstrukcí

Zpřístupnění lokality předcházely 
terénní úpravy v Kapucínské zahradě 
a opravy obou věží, které trvaly tři mě-
síce. Hranolová věž, takzvaná Prašná 
věž stojící v západním rohu zahrady, je 

přístupná z přilehlé severozápadní hra-
dební zdi. Má jedno podzemní podlaží 
a dvě nadzemní, přičemž každé z nich 
tvoří dispozičně vždy jedna místnost. 
Odstraněna zde byla zatékáním naru-
šená omítka, zedníci očistili zdi a stropy 
a provedli sanační práce. Úpravy se do-
tkly i venkovních, okenních a dveřních 
otvorů a odborně byly ošetřeny dřevěné 
konstrukce stropů a schodiště. V niž-
ší válcové věži v jižním cípu zahrady, 
takzvané Nové věži, kterou tvoří jediná 
místnost, bylo vybudované strmé scho-
diště vedoucí na novou vyhlídku. Dále 
zde stavaři zrekonstruovali podlahu, 
vyspravili spárování zdiva a další prvky 
ve špatném stavu.

V  Kapucínské zahradě vznikly 
zpevněné cesty a  také druhý vstup 
do areálu z ulice Pasteurova. „Výsle-
dek rekonstrukce je výborný. Máme 
teď ve Znojmě další zajímavou turi-
stickou atrakci,“ řekl starosta města 
Vlastimil Gabrhel po předání stavby, 
do které město investovalo více než 
3 300 000 korun.  lp, pm
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Znojmo rozehraje hudba, divadlo, sport i slavnosti

AKCE POŘÁDANÉ V ROCE 2018
MĚSTEM ZNOJMEM A ZNOJEMSKOU BESEDOU

15. 3. – 20. 3. JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro školy

20. 3. – 23. 3.  JEDEN SVĚT ZNOJMO, Kino Svět, projekce pro veřejnost

24. 3. – 1. 4.   ZNOJEMSKÉ VELIKONOCE, Horní a Masarykovo nám., 
Obroková ul.

10. 4 – 11. 4.  ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Znojemská Beseda, regionální kola

30. 4.  PÁLENÍ ČARODĚJNIC, Kapucínská zahrada za Vlkovou věží

1. 5.   PŘEHLÍDKA DECHOVÝCH HUDEB, Společenské centrum Dukla

4. 5. – 5. 5.  DNY PARTNERSKÝCH MĚST, Horní náměstí

7. 5.  MAJÁLES, Společenské centrum Dukla

18. 5. – 19. 5.  GARAGE DESIGN, centrum Znojma

20. 5.   ZNOJEMSKÝ SLAVÍČEK, Městské divadlo Znojmo, finále

2. 6. DĚTSKÝ DEN, Městský park, Hradební příkop

9. 6.  PIVNÍ SLAVNOSTI, Horní a Václavské nám., ul. Přemyslovců

16. 6.  ZNOJMO EXTREM 790, Obroková ul.

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

3. 8.  SLAVNOSTI OKUREK, Masarykovo a Horní nám.

22. 8. – 26. 8. ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM, centrum Znojma

14. 9. – 16. 9. ZNOJEMSKÉ HISTORICKÉ VINOBRANÍ, centrum Znojma

11. 11. SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO VÍNA, centrum Znojma

16. 11. SETKÁNÍ CIMBÁLOVÝCH MUZIK, sály kláštera v Louce

2. 12. – 23. 12.   ZNOJEMSKÝ ADVENT, Masarykovo a Horní nám., Obroková ul.

 Usměvavou Nellu Liškovou podpoří všichni spor-
tovci závodu Znojmo Extreme 790. Na fotografii je spo-
lečně s  maminkou a  s  místostarostou Znojma Janem 
Groisem.  Foto: Archiv ZL

Všichni sportovní nadšenci a fa-
noušci si už teď mohou do kalendáře 
2018 zapsat sobotu 16. června. V ten-
to den je pro ně připraven již třetí 
ročník závodu ve výběhu na radniční 
věž Znojmo Extreme 790. 

Výtěžek ze startovného stále více 
oblíbené sportovní aktivity opět po-
putuje na charitativní účely. „Závod 
Znojmo Extreme 790 je pro opravdové 
bojovníky a  srdcaře. Proto bychom 
tento rok chtěli věnovat výtěžek ze zá-
vodu jednomu z největších bojovníků 
a srdcařů, které znám – Nelle Liškové,“ 
vysvětluje za organizátorský tým mís-
tostarosta Znojma Jan Grois. „Nella 
trpí těžkým onemocněním ledvin. 

O svoje přišla a  ty transplantované 
moc nezabraly. Nemůže kvůli tomu 
žít normální život, nechodí do školy, 
musí dojíždět třikrát týdně do Prahy 
na dialýzu. O Vánocích dostala zánět 
plic a musela na těžkou operaci, kterou 
zvládla. Přes všechno, co ji potkalo, je 
optimistická a má radost z každého 
dne. Prostě bojovník a srdcař. A o tom 
přesně je Znojmo Extreme 790! Takže 
kdo se letos závodu zúčastní, přispě-
je svým startovným Nelle na domácí 
dialýzu. Aby ten život měla o něco 
lehčí,“ dodává aktivní účastník závodu 
Jan Grois.

Kde a jak se registrovat organizá-
toři včas oznámí. „Se spuštěním regis-

Zapojte se do Znojmo Extreme 790. Sportem 
pomůžete Nelle, statečně bojující s osudem

trace počítáme na jaře. Opět 
se bude soutěžit v  týmech, 
abychom zachovali symbo-
liku 790 schodů a týmového 
ducha, a to ve třech kategori-
ích – muži, ženy a mix. A ač 
se může zdát, že závod je jen 
pro vrcholové sportovce, tak 
výsledky mluví trochu jinak. 
V mužích sice vloni kralo-
vali ti, kteří se sportem živí, 
ale v ženské a smíšené kate-
gorii uspěli ti, jež se hýbou 
pro radost, protože je to baví. 
A to je super,“ říká Jakub Ši-
gut za Rabbits Znojmo, spo-
luorganizátory závodu.

Sportovní soutěž opět 
doplní pestrý doprovod-
ný program. Závod bude 
na Obrokové ulici v centru 
Znojma přenášen na  vel-
koplošné obrazovce a večer 
zakončí komorní after party. 
Detaily budou organizátoři 
postupně uveřejňovat.  zp

První ročník závodu Znojmo Extreme 790 se konal v roce 2016 a byl součástí 
oslav 790. výročí od povýšení Znojma na královské město. Úkolem běžců je 
zdolat v týmu dohromady 790 schodů šest století staré radniční věže. Překáž-
kou závodníkům je prašné prostředí, různé typy schodů i snížená viditelnost. 
Důležitá je tak nejen rychlost závodníků, ale také jejich šikovnost a obratnost. 
Startovné putuje vždy na dobročinné účely. Na organizaci závodu město i letos 
spolupracuje s Rabbits Znojmo. Více informací na www.extreme790.cz.

I  když si to nechceme přiznat, 
čas běží neúprosným tempem. A ač 
se to možná nezdá, jen pár týdnů nás 
dělí od  letošního ročníku festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět 
i od tradičních Znojemských Veliko-
noc s charitativní KABELKO...mánií. 

Festival dokumentárních filmů 
o lidských právech Jeden svět nabíd-
ne už posedmé ve znojemském Kině 
Svět od 15. do 20. března dopolední 
projekce pro základní a střední školy. 
Veřejnost si vybrané snímky z celé-
ho světa bude moci užít ve večerních 
hodinách v kině od 20. do 23. března. 
I tentokrát budou projekce doplněny 
o besedy se zajímavými osobnostmi, 
které se vyjádří k tématu promítaném 
na plátně. Program Jednoho světa 2018 

Za dveřmi už stojí sedmý filmový 
festival i Znojemské Velikonoce

přineseme v dalším vydání Znojem-
ských LISTŮ.

Velikonoce s charitou i soutěží
Hned po skončení filmového fes-

tivalu začnou 24. března Znojemské 
Velikonoce. V centru města najdete 
až do neděle 1. dubna trhovce s ve-
likonočním zbožím a na pódiu vy-
stoupí nejen děti ze znojemských škol 
a mateřských školek. V předstihu si 
v Jájiných dílničkách budou moci kluci 
vyrobit pomlázky a dívky třeba veli-
konoční výzdobu, aby vše stihli mít 
na velikonoční pondělí. Součástí Zno-
jemských Velikonoc bude opět charita-
tivní aktivita KABELKO...mánie v pro-
jektu Znojemsko na dřeň podporovaná 
městem Znojmem, Znojemskou Bese-
dou, nemocnicí a dalšími místními or-
ganizacemi i jednotlivci. Znovu budou 
k prodeji za symbolické ceny připra-
veny darované kabelky a celý výtěžek 
poputuje Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně (více na str. 12). A měs-
to Znojmo znovu připraví veřejnosti 
soutěž o nejkrásnější velikonoční vý-
zdobu.  lp
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 Přijďte i vy mezi dobrovolníky znojemské ADRY. Pomůžete jiným a sami získáte skvělý pocit i radost do života.
  Foto: Archiv DC ADRA Znojmo

 Od února bude zavedena novinka – tátové mohou požádat o otcovskou.  Foto: Archiv ZL

Z n oj e m s ká  A D R A  i n te n z i v-
ně pomáhá lidem v  nemocnicích, 
seniorům i  dětem. Šanci tak od  ní 
dostávají dobrovolníci, kteří věnují 
svůj volný čas druhým, aby se necítili 
osamocení.

Dobrovolníkem může být osm-
náctiletá slečna, pětadvacetiletý mla-
dík, šedesátiletá dáma, ale i čilý sedm-
desátník sportovec. Věkově rozdílní 

Přivítáme další ochotné dobrovolníky

lidé tak mohou svůj čas věnovat stejně 
starým vrstevníkům. „Stačí k  tomu 
hodina týdně a můžete někomu zlepšit 
a zpříjemnit život. Dobrovolnictví je 
o radosti, porozumění, lidské blízkos-
ti, smysluplném využití volného času 
a věnování něčeho, co má trvalou hod-
notu. Svého času a zájmu těm, kterým 
se obojího nedostává od jiných,“ říká 
Zdeňka Severinová, vedoucí Dobro-

volnického centra ADRA Znojmo. 
Dobrovolníci pracují v různých orga-
nizacích, kde si s klienty povídají, čtou 
noviny, časopisy, knihy, luští křížovky, 
hrají společenské hry, zpívají, doprová-
zí na výlety a podobně.

V programu Pět P se věnují dětem, 
se kterými hrají hry, chodí do kina, čtou 
pohádky nebo si jdou zabruslit, zapojit 
se do společných akcí ve městě. Nikdy 

není problém se s malými či dospělými 
klienty domluvit na společně tráveném 
čase.

„Máte-li zájem o dobrovolnictví 
nebo potřebujete k rozhodnutí více 
informací, navštivte nás. V Dobrovol-
nickém centru ADRA nás najdete kaž-
dé pondělí od 9.00 do 11.00 a od 13.00 
do 16.00. V případě, že Vám uvedený 
čas nevyhovuje, je možné domluvit 
si jiný termín schůzky na telefonním 
čísle 607 144 090, nebo mi napište 
na mail zdenka.severinova@adra.cz,“ 
vysvětluje Zdeňka Severinová.  lp

Jako dobrovolník můžete 
pomoci dětem v programu Pět P 

nebo klientům v některých 
z těchto organizací:

Centrum sociálních služeb Znojmo, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, 
příspěvková organizace

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace

Domov Božice,  
příspěvková organizace

Nemocnice Znojmo,  
příspěvková organizace

Zámek Břežany,  
příspěvková organizace

Emin zámek,  
příspěvková organizace

Na počátku roku 2018 vstoupila 
v platnost řada změn v sociální ob-
lasti. Jednou ze základních změn je 
zvýšení minimální mzdy.

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje mini-
mální mzda na 12 200 korun. Dále se 
zvyšují důchody o průměrnou částku 
475 korun. Zvýšení provede Česká 
správa sociálního zabezpečení auto-
maticky.

Rodičovský příspěvek budete moci 
čerpat rychleji až do výše odpovídající 
peněžité pomoci v mateřství, možnost 
volit výši rodičovského příspěvku nově 
vzniká i pro osoby, které nemají nárok 
na peněžitou pomoc v mateřství.

Na dávku státní sociální podpo-
ry – přídavek na dítě – dosáhne více 
rodin z důvodu zvýšení hranice příjmu 
na 2,7násobku životního minima. Pří-
davek na  dítě u  pracujících rodičů 
se zvyšuje o 300 korun měsíčně.

Příspěvek na mobilitu se zvyšuje 
na částku 550 korun měsíčně.

Nepřehlédněte změny v sociální oblasti
Od února 2018 vznikne nová dávka 

otcovské poporodní péče takzvaná ot-
covská. Otcovská umožní otcům podílet 
se po porodu na péči o novorozené dítě.

Od června 2018 bude zavedeno 
v  účinnost dlouhodobé ošetřovné. 
Dlouhodobé ošetřovné umožní snáze 
překonat dobu po propuštění ošetřo-

vané blízké osoby z nemocnice po váž-
né nemoci nebo úrazu.

Podrobnější informace a kompletní 
změny naleznete na internetových strán-
kách Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Případně se můžete obrátit na místně 
příslušný úřad práce či Okresní správu 
sociálního zabezpečení ve Znojmě.  so

Střední školu na Přímětické ulici, 
která vychovává odborníky v cestov-
ním ruchu, navštívili její absolventi 
oboru Cestovní ruch.

Dominika Kacká, Eva Reiterová 
a Vu Huy Hoang alias Meites v součas-
nosti studují druhým rokem na vysoké 
škole v Birmighamu. Pro maturitní 
třídy uspořádali besedu, která byla pro 
mnohé inspirativní. 

„Systém britské výuky je od české-
ho odlišný. Největší problém však na-
stává v akademické angličtině. Přímě-
tická nám ale dala dostatečný základ 
na to, abychom se s ní mohli uplatnit 
jak ve studiu, tak i v pracovním od-
větví. Základem ale vždy zůstává to 
stejné, a to nebát se ničeho, postavit se 
výzvám, opustit svou komfortní zónu. 
Budeme rádi, když i vy využijete mož-
nosti, kterou naše generace má! Stačí 
mít dobrý studijní průměr a dobrou 
angličtinu!“ řekla maturantům Domi-
nika Kacká.  lp

Beseda se studenty 
z Birminghamu
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Věk: 5 let | Plemeno: německý ovčák
Rex je poslušný, pohodový pes. Je dobrý hlídač. Jeho plemeno patří k nej- 
inteligentnějším. Dobře se snáší i  s  některými jinými psy. Rex měl ještě 
nedávno ošklivý život. Zaslouží si domov plný lásky, kde nebude uvázaný 
u boudy na dvoře, ale stane se kamarádem rodiny a společníkem nového 
milujícího pána. Odvděčí se mu oddaným psím srdcem.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz.

Rex

Znojemské gymnázium Dr. Kar-
la Polesného již několik let úspěšně 
spolupracuje s Vysokou školou che-
micko-technologickou v Praze (dále 
jen VŠCHT).

Prestižní univerzita se snaží zají-
mavými projekty zaujmout studenty 
středních škol a zlákat je tak ke stu-
diu přírodních věd. „Už několik let 
se účastníme jejich projektů a soutěží. 
Naši studenti tak v posledních letech 
odchází studovat na tuto vysokou školu 
v mnohem větší míře než v minulos-
ti. Absolventi VŠCHT jsou totiž velmi 
žádanými a ceněnými odborníky nejen 
v České republice. A firmy na ně doslova 
stojí frontu před branami univerzity,“ 

Hodiny moderní chemie lákají 
studenty na prestižní univerzitu

říká Alena Velebová, učitelka chemie 
na  znojemském gymnáziu. V  praxi 
se spolupráce střední a vysoké školy pro-
jevuje v hodinách moderní chemie, kte-
ré na gymnáziu vedou lektoři z VŠCHT, 
tedy studenti třetích až pátých ročníků 
či doktorandi z postgraduálního studia. 
„Pro každou třídu je vždy vedena sa-
mostatná výuka plná zajímavých a efek-
tivních pokusů. Zatím poslední čtyři 
hodiny takové moderní chemie si stu-
denti vyzkoušeli na sklonku minulého 
roku 20. prosince,“ vysvětluje pedagož-
ka, která studenty připravuje k dalšímu 
studiu. Další Hodiny moderní chemie, 
tentokrát na téma Luminiscence, by se 
měly odehrát na přelomu jara/léta.  lp

 Hodina moderní chemie na téma Energie byla plná pokusů s hořením a s kapalným du-
síkem. Největší aplaus sklidila mezi studenty výroba smetanové zmrzliny, která pomoci pár 
„chemických kouzel“ trvala jen pár minut.  Foto: Archiv školy

 Zdravá školní jídelna mateřské školy 
na Pražské. Do projektu jsou přihlášeny škol-
ní jídelny z celé republiky.  Foto: Archiv školky

Titul Zdravá školní jídelna získala 
Mateřská škola Pražská ve Znojmě. 
Podařilo se jí splnit nastavená krité-
ria kvality a stala se druhou školní 
jídelnou ve Znojmě s tímto titulem.

První Zdravou školní jídelnou 
a vlajkovou lodí tohoto projektu v okre-
se Znojmo se stala v roce 2016 jídelna 
Základní školy náměstí Republiky.

MŠ Pražská 80 Znojmo (dále jen 
školka) vstoupila do programu Zdra-
vá školní jídelna 1. června 2016, kdy 
začala provádět změny v  jídelníčku 
podle nutričních doporučení Mini-
sterstva zdravotnictví, dbala přitom 
mimo jiné na  pestrost a  barevnost 
jídla. Celkem musela splnit deset kri-
térií. K 1. prosinci 2017 byla její práce 
úspěšně završena získáním certifikace. 
Školka má nyní doložené, že napomá-
há pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. 
Jídelníček tu sestavují podle pravidel 
Nutričního doporučení ke spotřební-
mu koši, dochucovadla a polotovary 
používají omezeně a nabízí neslazené 
nápoje. Při hodnocení kritérií se také 
posuzoval prostor, kde se děti stravují, 

Zdravá školní jídelna
je také na Pražské

nebo otevřenost komunikace s rodiči. 
Velké poděkování patří všem spolu-
pracovníkům a  především vedoucí 
stravování Renatě Molíkové a ředitelce 
MŠ Mileně Zachové.  pm

Nový výměnný program s part-
nerským městem Znojma italským 
Trentem mohou v tomto roce vyu-
žít studenti znojemského gymnázia 
Dr. Karla Polesného.

Pi lotní  program,  zaměřený 
na sportovní aktivity a prohlubová-
ní studia cizího jazyka, uvádí střední 
škola poprvé do praxe v tomto školním 
roce. „Vloni jsme s prvními dvaceti 
studenty odstartovali nové výměnné 
pobyty s italskou střední školou Liceo 
Linguistico v Trentu. Tento pilotní 
projekt je zaměřen na  komunikaci 

Gymnázium nabízí studentům 
nový výměnný program

v angličtině a italštině. Pro letošní škol-
ní rok 2018/2019 také nabídne naše 
škola třídu s rozšířenou výukou tělesné 
výchovy a právě tato výměna by měla 
být přínosem pro všestranně nada-
né studenty,“ informovala o novince 
gymnazijní učitelka angličtiny Kateři-
na Kasanová, která se studenty první 
pobyt v zahraničí připravuje. Dvacítka 
studentů se již intenzivně zdokonaluje 
v italštině, aby do května 2018, kdy je 
naplánován výměnný pobyt, zvládla 
italštinu natolik, aby se se studenty 
v Trentu domluvila.  lp



12 ZNOJEMSKÉ LISTY 25. LEDNA 2018Společnost

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a ví-
řivkou při ZŠ a  MŠ Prokopa Diviše 
Znojmo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základ-
ní školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvý-
hodněná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00 
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 
Neděle 9.00–12.00
e-mail: bazen@zsprim.cz

Plavání ve Znojmě
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST je až 
do odvolání z důvodu havarijního stavu 
pánských šaten zrušeno. Zájemci mohou 
sledovat aktuální stav na www.snmz.cz.

Na kluziště zdarma
Umělé kluziště na  Horním ná-

městí ve Znojmě je v provozu denně 
od 10.00 do 20.00 hodin. 

Vstup je zdarma. Platí zákaz vstupu 
na plochu v klasické obuvi, a to z důvo-
du nánosu prachu a špíny, vstoupit lze 
pouze v návlecích či bruslích. Na ploše 
se bruslí stejným způsobem a se stej-
ným vybavením jako na vodním ledu. 
Prvních cca 20 vteřin je třeba si zahřát 
nůž bruslí a následně začne plocha op-
timálně klouzat. Důležité je mít brusle 
dobře nabroušené. Na Horním náměstí 
je také k dispozici šatna, brusič a stánek 
s občerstvením.  lp

Osmdesát minut ve společnosti 
excelentního mima Radima Vizvá-
ryho vám nabízí 16. února Městské 
divadlo ve Znojmě.

Představení Sólo je výběr toho 
nejlepšího z pantomimické tvorby vy-
nikajícího mima, performera, režiséra, 
pedagoga i choreografa v jedné osobě 
Radima Vizváryho. Českého umělce, 
který patří mezi nejvýraznější osob-
nosti moderního mimického divadla 
v Evropě. 

Vyjadřovací prostředky Radima 
Vizváryho uvidíte v oblouku od kla-
sické pantomimy k butó, od fyzické 
komedie až po současné mimické di-
vadlo. Ač na něj působí různé styly, 
vždy si vybere cestu vlastního moder-
ního pantomimického projevu. Vizvá-
ry mistrně pojí pohybovou virtuozitu 
s herectvím beze slov. Budete se smát 
a možná i slzu zamáčknete, aniž byste 
slyšeli jediné slovo od protagonisty 
celého kusu.

Za  mimořádný jevištní výkon 
v kategorii balet, pantomima nebo jiný 

Divadelní Sólo okouzluje bez jediného slova

tanečně dramatický žánr získal Radim 
Vizváry Cenu Thálie 2016.

Publikum tak čeká jedinečný záži-
tek, který jim prostřednictvím špičko-
vého mima ukáže, co znamená součas-

ná pantomima. V Městském divadle 
ve Znojmě začne představení 16. února 
v 19.00 hodin. Vstupenky zakoupíte 
v Turistickém informačním centru 
na Obrokové ulici ve Znojmě.  lp

 Mim Radim Vizváry v představení Sólo.  Foto: Archiv ZL

 „Proto, aby tohle album vzniklo, jsme vytvořili nový hudební styl Tatranský pop,“ říká 
s humorem Dušan Vitázek.  Foto: Archiv lp

Brněnský herec se slovenský-
mi kořeny Dušan Vitázek se vrhnul 
střemhlav do hudebních vod. 

Ne, že by se v hudbě několikrát 
oceněný muzikálový herec nepohy-
boval, ale tentokrát divadelní prkna 

Thálií oceněný herec si plní sny.
Jede s nimi do Znojma

vyměnil za  studio Divadla na Orlí, 
aby v něm nahrál své debutové al-
bum s krátkým názvem Kde. Posklá-
dáno je z moderních balad s prvky 
rocku i blues. Ke spolupráci přizval 
charismatický herec ostřílené muzi-

kanty – jazzového mága Petera Lipu, 
skvělou slovenskou zpěvačku a hereč-
ku Viktórii Matušovovou a vynikající 
brněnský swingový orchestr B-Side 
Band. 

Trenčínský rodák Dušan Vitázek 
je předním sólistou Městského divadla 
v Brně a také dvojnásobným držitelem 
prestižní divadelní Ceny Thálie. První 
získal v roce 2004 za vynikající ztvár-
nění postavy Bergera v muzikálu Hair. 
Druhá na něho čekala o osm let pozdě-
ji, kdy si sošku Thalie převzal za dvoj-
roli Jekylla a Hyda ve stejnojmenném 
muzikálu. Ale úspěchy v muzikálech 
na  jeho renesančně umělecké sny  
nestačily.

A  tak se dal na  sólovou dráhu.  
Pomyslně ji odstartoval na interneto-
vém webu hithit.cz, kde mu fanoušci 
a přátelé rádi přispěli na výrobu jeho 
první desky. Jak přiznal, splnil si tak 
celoživotní touhu vyjadřovat se sám 
za sebe skrze hudbu.

Do znojemského divadla přijede 
Dušan Vitázek představit album Kde 
25. února. S kytarou v ruce a za zády 
s kapelou složenou z muzikantů a her-
ců jeho domovské divadelní scény ho 
uslyšíte i uvidíte od 18.00 hodin. Vstu-
penky si můžete zakoupit v Gymnáziu 
Dr. K. Polesného u L. Rivolové, tel.: 
736 426 040, rivolova@gymzn.cz.  lp

KABELKO...mánie 
potřetí

S mottem Darujte starou a kupte 
si novou, pomůžete zachránit život! 
se do  centra Znojma v  tomto roce 
vratí 3. ročník KABELKO...mánie. 

Charitativní akce, podporovaná 
městem Znojmem i Znojemskou Bese-
dou, se stala pevnou součástí Znojem-
ských Velikonoc (24. 3. – 1. 4. 2018). 
Od středy 28. března do neděle 1. dub-
na si budete moci na Horním náměstí 
zakoupit za symbolické ceny kabelky, 
batohy, tašky, peněženky, cestovní tašky 
a kufry. Celý výtěžek z prodeje bude opět 
předán Nadaci pro transplantace kostní 
dřeně. V ateliéru ArtFashion zakladatel-
ky KABELKO…mánie Ivety Hlobilové 
v ulici Přemyslovců 7 ve Znojmě je také 
hlavní sběrné místo, kam od 20. února 
do 20. března, po předchozí domluvě 
(tel.: 602 395 544), můžete přinést ka-
belky a další výše zmíněné věci nebo je 
na stejnou adresu poslat poštou.  lp
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Jak se Znojmo měnilo 
za posledních 100 let

Podívejte se, jak před sto lety vy-
padal výhled na údolí řeky Dyje nebo 
radniční věž.

Během jednoho století se ně-
která historická sídla Čech, Moravy 
a Slezska změnila k nepoznání. Jiným 
se naopak podařilo zachovat svou 
tvář neporušenou i přes proud času. 
Ve Znojmě tomu není jinak. Promě-
ny měst v posledním století ukazuje 
web Sdružení historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska. Město Znojmo je 

členem tohoto sdružení od roku 1992, 
a tak také přispělo do mapy proměn. 
Na odkaze www.historickasidla.cz je 
zobrazeno pět příkladů toho, jak se 
královské Znojmo a  pohled na  něj 
změnily.

Historické fotografie Znojma – 
pohlednice – pocházejí ze sbírky Mi-
loslavy Klimtové, současné fotografie 
pořídila, a  také vše krátce okomen-
tovala, Iveta Ludvíková, architektka 
města Znojma.  pm

NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT

platí pro každého

*Členům zákaznického programu BENU PLUS poskytneme slevu až do výše 60 % 
z doplatku u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle možností 
přípustných právními předpisy. Informace o regulovaném doplatku léků jsou 
k nalezení na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz 
nebo na účtence k nákupu. Akce platí pouze v BENU Lékárně Znojmo OC Kauand 
do 30. 6. 2018. Slevu uplatníte po předložení BENU Lékové karty s receptem.

platí pouze
s BENU Lékovou
kartou

Již brzy pro Vás otevřeme

NOVOU
BENU LÉKÁRNU
         Dukelských bojovníků 156
         v OC Kauand
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100x272_inzerce_Znojmo.ai   1   15.1.2018   9:32:40
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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. Zavřeno. 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo,
tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. 

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Zavřeno.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel.: 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–Pá 9.00–11.30, 
12.00–17.00, září také So–Ne. Stálé 
expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30, 
12.00–17.00. Stálé expozice: 
Staré umění Znojemska, Mince 
zemí Koruny české, Medailérská 
tvorba J. T. Fischera.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
www.muzeumznojmo.cz. Zavřeno.

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

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: listopad až 28. únor 2018 
pouze So a Ne.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: listopad až duben Po–Pá 
8.00–18.00, So 9.00–13.00. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM na Jižní přístupové 
cestě k hradu a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668,
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz, 
www.znojmocity.cz
TIC otevřeno: říjen až duben Út–So 
9.00–16.00. JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ 
CESTA otevřeno: říjen až duben 
Po 9.00–17.00, Út–Ne 9.00–20.00.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Zavřeno do března.

VLKOVA VĚŽ – INFORMAČNÍ 
CENTRUM VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy
Kollárova ul., tel.: 734 732 019,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Zavřeno do března. 

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
U Obří hlavy 7, tel.: 608 736 135, 
e-mail:cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. Zavřeno.

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.–26. 1. KOMÁŘI SE ŽENILI 
ANEB ZE ŽIVOTA OBTÍŽNÉHO 
HMYZU
Bláznivou, pohádkově laděnou 
komedii napsal Vít Peřina. Předplatné 
ZŠ, 8.30, 10.30.

27. 1. NA KOUZELNÉM 
PALOUČKU
Loutkoherecká revue s kamarády Jú 
a Hele. 14.00 a 16.00.

28. 1. ŽENITBA
Klasická situační komedie N. V. Gogola. 
Hrají: K. Hrachovcová, P. Nečas 
a další. 19.00.

29. 1. ILUZIONISTÉ
Komedie finského dramatika 
o stárnoucím herci, ambiciózní 
autorce a lékaři. Hrají. S. Zindulka, 
J. Zindulka a O. Ženíšková. 19.00.

31. 1. REVIZOR
Klasická groteska N. V. Gogola. Hrají: 
J. Nosek, V. Zawadská a další. 19.00. 

12. 2. CENTRAL PARK WEST
Komedie W. Allena o jedné 
manželské krizi. K psychologům 
by měli chodit hlavně psychologové! 
Hrají: I. Plíhalová, V. Včelná, P. Kubes 
a další. 19.00.

16. 2. SÓLO
Výběr toho nejlepšího 
z pantomimické tvorby vynikajícího 
Radima Vizváryho. 19.00. Více na str. 
12.

19. 2. MANŽELSTVÍ V KOSTCE
Komedie o věčném souboji mužů 
a žen. Hrají: Zuzana Kronerová, 
Oldřich Navrátil. 19.00.

20. 2. ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Komedie s překvapivým koncem. 
Hrají: L. Vaculík, M. Zounar, F. Tomsa, 
A. Gondíková, M. Bočanová, 
I. Andrlová a další. 19.00.

23. 2. SPORTOVEC OKRESU 
ZNOJMO 2017
Tradiční vyhlášení ankety Sportovec 
okresu Znojmo za rok 2017 
organizované Okresním sdružením 
ČUS Znojmo. 18.00.

27. 2. TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Skvěle vystavěné hořkosladké 
drama o bezpodmínečné lásce, tanci 
a odpuštění uvádí pražské Divadlo 
Na Fidlovačce v české premiéře. 
Hrají: I. Pazderková, M. Randová. 
19.00.

12.–16. 2. TŘI PŘADLENY
Pohádka. Předplatné ZŠ. 8.30, 10.15, 
(12. 2. i ve 14.00).

20. 2. O HONZOVI A PRINCEZNĚ
Pohádka. Předplatné ZŠ. 8.30, 10.15.

27. 2. – 1. 3. KRYSÁCI 
A ZTRACENÝ LUDVÍK
Příběh animovaných Krysáků 
ze známého Večerníčku. 
Předplatné MŠ. 8.30, 10.15.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

19.–29. 1. JAZZFEST ZNOJMO
26. 1. SISA FEHER & FEHERO 
ROCHER
Jazz se slovenským lidovým 
nádechem. U císaře Zikmunda,  
19.00.
27. 1. VILÉM SPILKA QUARTET
Jazz a folk se špetkou experimentu. 
JazzClub Drosendorf (Rak.), 20.00.
29. 1. NIGEL PRICE TRIO
Jeden z nejuznávanějších kytaristů 
Velké Británie, U císaře Zikmunda, 
19.00.
8. 3. PETER LIPA & MILAN LASICA 
Podobnosť čisto náhodná! Městské 
divadlo Znojmo, 19.00. Pozor, změna 
v datu! Vstupenky z termínu 30. 1. 
zůstávají v platnosti. 
Více na str. 15.

14. 2. LENKA FILIPOVÁ
Městské divadlo – Valentinský 
koncert známé zpěvačky. 19.00. 

25. 2. DUŠAN VITÁZEK
Městské divadlo – herec Městského 
divadla Brno startuje svoji hudební 
sólovou dráhu debutovým albem 
s názvem Kde. 18.00. Více na str. 12.

28. 2. IVAN HLAS TRIO
VŠ Klub Harvart – zpěvák Ivan 
Hlas, muzikanti Norbi Kovács 
a Olin Nejezchleba zahrají od 19.30. 
Vstupné 180 Kč v kanceláři SVŠE, 
Václavské nám., tel.: 515 221 865.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – dlouhodobá 
výstava volně navazující na stálou 
muzejní expozici černého řemesla 
představuje drobné kovářské 
práce, vývěsní cedule a štíty, železo 
v době válečné, lampy, lucerny 
a svícny, krásu zámečnictví, 
ale také lékařské nástroje 
či šperkařství se zlatnictvím.

18. 12. – 2. 2. PANENKY 
V DĚJINÁCH MÓDY
Minoritský klášter – historie módy 
a průřez historickými epochami 
prezentovaný na rozsáhlé kolekci 
panenek v kvalitních replikách 
dobových oděvů od starověku 
až po módní salóny 20. století. 
Autorkou výstavy je Zdeňka 
Mudráková ze Zlína.



12. 1. – 11. 2. OHLÉDNUTÍ
Dům umění – výstava fotografií 
Fotoklubu Znojmo.

24. 1. – 24. 2. FOTOPOEZIE 
OBRAZNĚ ŘEČENO
Galerie Domu porozumění, Slepičí 
trh – fotografie Huberta Müllera.

DALŠÍ AKCE

26.–27. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE – 4. ročník setkání cestovatelů.
Více na str. 13.

31. 1. LISTOVÁNÍ
Znojemská BESEDA – Lukáš Hejlík 
hraje knihu Fredrika Backmana: 
Co by můj syn měl vědět o světě. 
18.30. Více na str. 8.

1. 2. DĚTSKÉ SOKOLSKÉ 
ŠIBŘINKY
Sokolovna TJ – motto: Princezna 
a republika – tanec, hudba, koutek 
her, ručních prací, rej masek, 
občerstvení, tombola a další. 
16.00–18.00.

3. 2. SNOUBENÍ VÍNA A KÁVY
Penzion Jesuitská, Znojmo – vinný 
sklípek, řízenou degustaci pořádá 
NAVAJN. 18.00.

4. 2. SETKÁNÍ S BIOTRONIKOU
Znojemská Beseda – přednáška 
Tomáše Pfeiffera. 17.00.

16. 2. VALENTINSKÁ 
DEGUSTACE PRO ZAMILOVANÉ
Penzion Jesuitská, Znojmo – vinný 
sklípek, řízenou degustaci pořádá 
NAVAJN. 20.00.

25. 2. DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ
Znojemská Beseda – další z cyklu 
Nedělní pohádka pro nejmenší. 
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 NENECHTE SI UJÍT

 JAZZFEST ZNOJMO 2018
Zimě ve Znojmě vládne jazz 
Od 19. do 29. ledna zní městem hudba 11. ročníku JazzFestu Znojmo. 
S lednovým vydáním Znojemských LISTŮ vstupuje festival do své druhé 
poloviny. Ve sklepení U císaře Zikmunda uslyšíte v pátek 26. ledna jazz 
v  podání multižánrové zpěvačky Sisy Feher (na  snímku) a  její skupiny  
Fehero Rocher a v pondělí 29. ledna jednoho z nejuznávanějších kytaris-
tů Velké Británie Nigela Price. A v sobotu 26. ledna zahraje v rakouském 
JazzClub Drosendorf Vilém Spilka s  Quartetem. Vstupenky jsou k mání 
v TIC, Obroková ul. Více na www.jazzfestznojmo.cz. 
POZOR ZMĚNA: Původně avizovaný koncert Petera Lipy a Milana Lasici 
30. ledna v Městském divadle ve Znojmě je přesunutý na 8. března. Vstu-
penky zůstávají v platnosti. lp, Foto: Archiv ZL

 KRISTKŮV DŮM
Dům, jaký jste nikde na světě neviděli
Za jediným domem na světě, který vztahuje ruce k nebesům, se musíte 
vydat do Brna. V Tišnovské ulici tam stojí jedinečné umělecké dílo – Krist-
kův dům. Jeho originální fasáda je dílem světově uznávaného surrea-
listického sochaře, malíře a performera Lubo Kristka, žijícího nedaleko 
Znojma v Podhradí. Na rodnou brněnskou ulici se pomyslně vrátil pro-
střednictvím svého díla – výtvarným cyklem nazvaným Sisyfiade aneb 
Balvan v čase. Osudový návrat zrodil v mysli umělce vizi filmového zpra-
cování Sisyfova příběhu. Kristkův dům s unikátním ciferníkem a s dlaně-
mi držícími živý jedenáctimetrový strom (osobně zasazený umělcem) 
je nejen neotřelým obydlím, ale také scénou pro dva filmy. K životnímu 
jubileu umělce v  tomto roce se zde připravuje snímek Ab ovo. A dru-
hý film Sisyfiade přinese Sisyfův příběh v Kristkově pojetí, v němž hraje 
jeho „oživlý“ dům jednu z hlavních rolí.  lp

15.00. a 16.30. Vstupné 60 Kč, prodej 
na TIC, Obroková.

28. 2. LIDSKÉ VZTAHY 
Hotel U Divadla – přednáška 
Pavla Kalpakcise. Jak vyšší zákony 
ovlivňují naše životy a je-li možné 
žít tak, abychom tyto pro nás tak 
důležité vztahy budovali, měli 
pochopení pro druhého a uměli 
naslouchat. Vstupné dobrovolné, 
17.30. 

1. 3. IVO ŠMOLDAS
VŠ Klub Harvart – povídání 
renesančního muže. 19.30. Vstupné 
180 Kč v kanceláři SVŠE, Václavské 
nám., tel.: 515 221 865.

XXXVIII. PŘEDNÁŠKOVÝ 
CYKLUS JMM VE ZNOJMĚ – 2018
Dům umění, Masarykovo nám. 11,
vždy od 19 hodin
25. 1. ŽELEZNÁ OPONA NA JIŽNÍ 
MORAVĚ
Přednáší: Ivo Pejčoch (Vojenský 
historický ústav Praha)
1. 2. VÝZKUMY OPEVNĚNÍ 
ZNOJEMSKÉHO HRADU 
A HRADIŠTĚ V ROCE 2017
Přednáší: David Humpola (ÚAPP 
Brno/Znojmo)
8. 2. ROK VE ZVYCÍCH 
A OBYČEJÍCH NA PŘÍKLADU 
OBCE PLAVEČ 
Přednáší: Jiří Mačuda (JMM)
15. 2. TOP VINIČNÍ POLOHY 
MORAVY A ZNOJEMSKO
Přednáší: Martin Markel (FF MUNI 
Brno)
22. 2. ŘÍJEN 1918 – REVOLUCE, 
NEBO EVOLUCE?
Přednáší: Zbyněk Sturz (Univerzita 
Hradec Králové, GPOA Znojmo)
1. 3. REGIONÁLNÍ LITERATURA 
19. STOL. K ESTETIZACI PODYJÍ
Přednáší: Josef Černý (Gymnázium 
Dr. Karla Polesného)

Mnoho lidí  ve  Znojmě volá 
po hezkém centru kultury a 274 z nich 
vznik nového kulturního prostoru 
GaP / Galerie a Prostor, který se dere 
na svět na Kollárově ulici, podpořilo 
finančně. 

Přesně tolik lidí totiž celkovou 
částkou 319 016 korun finančně při-
spělo na webu hithit.cz, aby tak po-
mohlo s  jeho realizací. „Jsme dojaté, 
šťastné, jásající, vděčné. Zamilované 
do GaPu, do vás, do našeho města 
a umění. Připravené vaši důvěru ne-
zklamat a vybudovat GaP!“ poděko-
valy všem přispěvatelům za štědrou 

GaP podporuje město i lidé. 
Poslali mu 300 000 korun

finanční injekci členky spolku Umě-
ní do Znojma, které stojí za realizací 
GaPu. Jejich nadšení je oprávněné. 
Výsledek více než předčil jejich očeká-
vání v původně žádaných 200 000 ko-
runách! Hithit tak propojil kreativní 
ženy s lidmi, co je rádi formou crowd-
fundingu podpořili. 

Nyní ale čeká spolek Umění 
do Znojma s více než milionovou pod-
porou města Znojma největší kus práce, 
protože GaP by měl své dveře otevřít 
veřejnosti již na konci jara. Aktuál-
ní dění můžete sledovat na facebooku  
GaP / Galerie a Prostor.  lp
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Šestnáct let se věnoval znojem-
ský závodník Boris Vaculík autokro-
su a vyhrál v něm v podstatě vše, co 
mohl. Pak ale začal hledat novou 
výzvu. A jaká může být pro automo-
bilového závodníka větší výzva než 
legendární Dakar? Od  rozhodnutí 
k samotné účasti byla dlouhá cesta, 
ale nakonec se vše povedlo. Vacu-
lík získal konkurenceschopné auto 
Ford, i  když ne úplně rovnocenné 
těm nejlepším továrním speciálům, 
a také zkušeného spolujezdce v po-
době Martina Plechatého, který jel 
na Dakaru třikrát s čtyřkolkou. A tak 
se mohl znojemský odvážlivec po-
stavit v jižní Americe na start vedle 
legend tohoto sportu.

A  nevedl si ve  srovnání s  nimi 
vůbec špatně. Jako nováček se po ná-
ročných pouštních etapách prokousá-
val vzhůru pořadím v nejprestižnější 
kategorii automobilů, až se vyšplhal 
na 22. místo. Pak ale přišla osudná 
osmá etapa a nezaviněný konec. Co 
se v ní stalo?

„Na začátku osmé etapy jsme měli 
velmi dobrou startovní pozici. Byli 
jsme jednadvacátí, to znamená že nás 
čekala ne úplně rozbitá trať. Z jedné 
strany stál Mikko Hirvonen, z druhé 
Cyril Desperes, tedy opravdu hvězdy 
největšího formátu. Bylo velmi příjem-
né jet mezi nimi. Ale deset minut před 
startem při finální kontrole auta se 
nám po zastavení začalo kouřit z pod 
kapoty. Když jsme ji otevřeli, viděli 
jsme, že nám teče vodní pumpa. Če-
kala nás maratonská etapa, kdy se jede 
dva dny bez servisu, takže jsme to vy-
řešili velmi provizorně a od pořadatelů 
nabrali spousty vody, abychom ji moh-
li dolévat. Jenomže tou opravou jsme 

Vaculíka na Dakaru zastavila nezaviněná srážka

ztratili výhodné postavení na startu 
a vyjížděli jsme úplně poslední za těmi 
pomalejšími,“ popisuje Boris Vaculík 
začátek nešťastného dne.

Přes potíže s vodní pumpou ale 
mohli vyrazit na  trať a začali před-
jíždět auta před sebou. První, druhé, 
třetí... A pak se to zadrhlo. „Hodně se 
prášilo, ale v autě máte zařízení, které 
se jmenuje sentinel. Je to speciální 
tlačítko, které, když dojedete někoho 
pomalejšího, zmáčknete a spolujez-
dec v něm dostane zvukový i vizuální 
signál, že je za nimi někdo rychlejší 
a  že by ho měli pustit. To normál-
ně funguje. Jeden zvuk je pro osobní 

auta, jiný pro nákladní 
a pak je tam ještě tře-
tí, který se používá při 
potížích. Třeba když  
někdo zůstane stát 
za dunou, aby mu ně-
kdo neskočil na záda. 
My jsme dojeli čtvrté 
auto a  dali jsme mu 
několikrát znamení, 
že jsme za ním. V ta-
kovém případě musíte 
jet opravdu na  těsno 
za ním, aby bylo zřej-
mé, že si někdo z dálky 
nevymýšlí. Asi na šestý 
nebo sedmý pokus to 
jezdec před námi úplně 
zašlápl a náhle zasta-
vil na pistě, která měla 
tři metry na šířku. Jeli 
jsme přes sto kilometrů 
v hodině a nebyla šan-
ce reagovat, ani nebylo 
kam se vyhnout. On 
porušil reglement sou-
těže, měl vyjet mimo 

a pustit nás, místo toho zabrzdil přímo 
před námi. Nevím, jestli si ten jezdec 
spletl ty signály a lekl se, že před ním 
někdo stojí... Prostě nám to zašlápl 
uprostřed cesty a my jsme té srážce 
bohužel nemohli zabránit a vystřelili 
jsme ho několik desítek metrů dopře-
du,“ konstatuje Vaculík.

Po nárazu mělo jeho auto poško-
zené prakticky všechny chladiče a také 
světelnou rampu, což se ukázalo jako 
velmi limitující. Než se totiž Vaculíkovi 
s Plechatým povedlo alespoň provi-
zorně dát chladiče do pořádku, přišla 
tma a před nimi bylo ještě téměř pět 
set kilometrů nebezpečným terénem, 

které museli zvládnout za deset hodin. 
Nadlidský úkol. „Na trati bylo spoustu 
feše, což je jemný písek konzisten-
ce cementu. Když do něj auto vjede, 
tak není vůbec nic vidět, světla zcela 
oslepnou. Před sebou jsme přitom měli 
25 km dlouhé dunové pole, které je 
nepříjemné za  světla, natož v noci, 
když nevidíte, kam jedete. Bylo tam 
i dost řečišť. Po pěti nebo osmi kilo-
metrech snahy jsme usoudili, že to ne-
jsme schopni stihnout ani s nasazením 
života. Nejvíc líto mi bylo spolujezdce 
Martina, který byl na Dakaru po čtvrté 
a po čtvrté ho nedojel. Se mnou dojel 
nejdál... Byla to škoda. Soutěž nováčků 
jsme vedli o čtyři nebo o pět hodin. Ta 
soutěž je hodně prestižní a  teď už ji 
nikdy nevyhraji, protože už nováček 
nebudu. Ale musel převážit racionální 
úsudek nad tím dojet za každou cenu. 
Za námi už vůbec nikdo nebyl a kdy-
bychom třeba spadli do nějaké rokle, 
které nejsou ve tmě vidět, už by nám 
nepomohl nikdo. Takže jsme zastavili, 
asi pět minut jsme diskutovali a oba 
se shodli, že to odpískáme,“ líčí konec 
na Dakaru Boris Vaculík.

Ten ale v žádném případě nelituje, 
že se proslulé soutěže zúčastnil, a rád by 
se jednou do jižní Ameriky vrátil. „Já 
jsem pro, když se věci dotahují do kon-
ce. Tady jsem to do konce nedovez 
a nevylučuji, že bych se tam jednou 
mohl vrátit. Jednou bych Dakar dojet 
chtěl. Ale jestli to bude příští rok nebo 
jindy, záleží také na tom, kolik sežene-
me partnerů a jakým způsobem se to 
bude ubírat. A hlavně, jestli přesvědčím 
Martina, aby se mnou ještě jednou jel. 
Byl to nejlepší spolujezdec, jakého jsem 
mohl dostat, a strašně mi pomáhal,“ 
uzavírá Boris Vaculík. eks

Fotbalisté 1. SC Znojmo se při-
pravují na jarní část soutěže ve dru-
hé lize. V  týmu už není Jaroslav 
Svozil, který přestoupil do  Opavy, 
a nové angažmá si hledají také Sti-
jepo Njire a Oleksij Chereda. Naopak 
do  Znojma se vrátil vysoký stoper 
Muamer Avdič a tým zkouší také ně-
které další hráče. Mimo jiné útočníka 
Jana Silného z Kroměříže či devěta-
dvacetiletého slovenského záložníka 
Kamila Kuzmu, který má na  svém 
kontě několik startů za slovenskou 
reprezentační jednadvacítku. 

Fotbalisté skončili ve skupině Tipsport ligy třetí
Součástí prvních čtrnácti dnů 

přípravy byla také účast na  zimní 
Tipsport lize. Znojemský celek byl 
zařazen do brněnské skupiny a  jeho 
soupeři byly Zbrojovka Brno, sloven-
ská Skalica a Pardubice.

Jako první se fotbalisté 1. SC 
Znojmo střetli s  domácím Brnem, 
které do souboje poslalo prakticky ob-
vyklou prvoligovou sestavu. Chyběl 
jen útočník Michal Škoda. Ze začátku 
měli Brňané velkou převahu, kterou 
také brzy přetavili v gól. S ubíhají-
cími minutami se ale hra vyrovnala 

a v závěru utkání dokonce Znojmo 
nastřelilo tyč, ale na prohře 0:1 to už 
nic nezměnilo. 

Se Skalicí se Znojemští díky bran-
ce Hladíka ujali ve 25. min. vedení, 
slovenský tým ale těsně před přestáv-
kou vyrovnal a v 55. minutě rozhodl 
o svém vítězství.

První výhry se Znojmo dočkalo až 
v závěrečném zápase proti Pardubicím. 
V něm naopak Znojemští od 28. min. 
prohrávali, ale ve 44. minutě vyrovnal 
Šamánek a po přestávce ve 48. min. 
Teplý z penalty rozhodl o vítězství 

1. SC Znojmo tak obsadilo ve skupině 
třetí příčku. Vyhrála Zbrojovka Brno 
před slovenskou Skalicí. 

Vedle toho odehráli Znojemští 
také  přípravný zápas v Dubňanech 
s Hodonínem. Bylo to utkání dvou 
rozdílných poločasů. V tom prvním 
Znojmo dominovalo a  díky bran-
kám Urbančoka a Kuzmy vedlo 2:0, 
v  tom druhém po prostřídání sesta-
vy převzal otěže hry třetiligový Ho-
donín a  snížil na 1:2, přičemž měl 
i další šance na vyrovnání, ale ty už  
neproměnil. eks


