
 K vánoční atmosféře přispějí na Masarykově náměstí četná vystoupení dětí během celé-
ho Znojemského adventu.   Foto: Petra Vacková, s laskavým svolením
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Pondělí  3. 12. 
17.00 PŘÍMĚTICE – SÍDLIŠTĚ (před ZŠ) 

18.00 NAČERATICE
Úterý  4. 12. 
17.00 PŘÍMĚTICE – VES 
18.00 HRADIŠTĚ
Čtvrtek  6. 12. 
16.00 SVČ ZNOJMO 
17.00 KASÁRNA 
18.00 MRAMOTICE 
Pátek  7. 12. 
17.00 KONICE 
18.00 OBLEKOVICE
Sobota  8. 12. 
17.00 DERFLICE 
18.00 POPICE

Tři novinky, ale také klasický vánoční trh se Zimním kinem s filmovým 
hitem Bába z ledu, si budete moci užít na Znojemském adventu 2018.

Znojemský advent bude s Ladou, 
Perníčkem i Bábou z ledu

Slavnostním rozsvícením vánoční-
ho stromu města ho v neděli 2. prosin-
ce v 16.45 hodin zahájí na Masarykově 
náměstí starosta Jan Grois spolu s dě-
kanem Mons. Jindřichem Bartošem.

Mezi klasikou v podobě tradičního 
vánočního trhu s vyřezávaným betlé-
mem, zvoničkou a dřevěným historic-
kým kolotočem najdete několik novinek. 

Rozměrově největší bude velko-
formátová obrazovka Zimního kina. 
Pracovníci Znojemské Besedy navíc 
letos připravili pro kino na náměstí 
více filmů a pohádek. Díky kvalitní 
obrazovce se na všech deset snímků 
můžete podívat nejen v odpoledním 
čase, ale též v dopoledních hodinách, 
což ocení hlavně školy a školky. 

Nejmenších dětí se také týká 
druhá novinka a  tou je předvánoč-
ní zábavný program Veselé Vánoce 
s Perníčkem – slavnou animovanou 
postavičkou z pohádky Shrek. 

Třetí novinku objevíte pod moro-
vým sloupem – fotostěna s motivem 
obrázku Josefa Lady poslouží jako po-
zadí k originální fotografii, kterou si 
můžete zdarma pořídit ze Znojemské-
ho adventu. Více informací a celý jeho 
program najdete uprostřed LISTŮ.  lp

Restaurátorské práce, které běží 
od začátku listopadu, oživí raně ba-
rokní kašnu ve spodní části Masary-
kova náměstí.

Nádrž kašny tvoří osmihran slože-
ný ze žulových a pískovcových kvádrů, 
zakončený kamenným madlem. 
Ve středu kašny je k vidění drobná 

Kašnu na Masarykově náměstí
mají v péči restaurátoři

postava rytíře stojící na kamenném 
sloupu. Pro funkčnost kašny je podle 
restaurátorského průzkumu nejzá-
sadnější zastavení průniku vody přes 
spáry a posunuté kamenné kvádry, ze 
kterých je kašna tvořená.

Památka již byla celkově očištěna, 
vyčištěno a odstraněno bylo nevhodně 

spárování a povrch kamene byl zbaven 
nánosů a nevhodných oprav. V závis-
losti na možnostech počasí, na začátku 
jara, pak bude provedeno spárová-
ní speciálním tmelem zastavujícím 
průnik vody. Povrch kašny bude mít 
jednotnou barvu přírodního kamene.  

 Pokračování na str. 5.

Rozsvěcování 
v městských 
částech 

Vánoční stromy se postupně roz-
svítí i v městských částech Znojma 
a  také ve  Středisku volného času 
Znojmo.

Součástí každého slavnostního roz-
svěcování je kulturní program, na kte-
rém se podílejí děti ze sborů, školek 
a škol. Za vystoupení dostanou odměnu 
od maskotů sněhuláka a medvěda a při-
praveno je i malé překvapení.  lp

Kalendáře 
Znojma jsou 
v prodeji

V prodeji jsou kalendáře města 
Znojma na rok 2019. 

Stolní zdobí obrázky žáků znojem-
ských škol a nástěnný kolorované kresby 
znojemského sochaře Zdeňka Maixnera. 
Kalendář navíc obsahuje kresby ve for-
mátu pohlednice. Oba kalendáře – stolní 
za 39 korun, nástěnný za 59 korun – jsou 
k dostání v Turistickém informačním 
centru na Obrokové ulici. lp
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PARKOVACÍ KARTY
VE VÝDEJI
Zájemci si mohou vyzvednout 
parkovací kartu pro parkování 
na parkovištích městské památ-
kové rezervace (MPR). Občané 
s trvalým bydlištěm v MPR zaplatí 
za parkovací kartu za jedno vozi-
dlo měsíčně 50 korun (za každé 
další 1 000 korun). Kartu mohou 
získat i  vlastníci nemovitostí 
v MPR, kteří zaplatí za jedno vozi-
dlo měsíčně 500 korun (za každé 
další 1 000 korun). Podnikající se 
sídlem firmy nebo provozovnou 
v MPR za kartu zaplatí měsíčně 
1 000 korun, stejnou částku zaplatí 
i za každou další. Alternativou pro 
podnikatele je možnost parkovat 
za  zvýhodněnou měsíční cenu 
300 korun za vozidlo (a za další 
také 300 korun) na náměstí Svo-
body. Tuto žádost ovšem vyřídí 
sama spol. FCC Znojmo v budově 
na nám. Svobody 16. Žádost o par-
kovací kartu se podává na Měst-
ském úřadě (ulice Obroková 10), 
odbor investic a  technických 
služeb, u  paní Holíkové (2. NP, 
dveře č. 106). 

OPRAVENÁ KOMUNIKACE
V OBLEKOVICÍCH
Do konce listopadu bude hotová 
úprava komunikace v Oblekovi-
cích. V městské části se již od srpna 
pracuje na opravě ulice U Řeky. 
Proběhla zde pokládka nového 
asfaltového povrchu a odvodnění 
komunikace. Nyní se dokončuje 
výstavba chodníků a  napojení 
na vjezdy k domům. Dále bude 
nainstalováno nové veřejné osvět-
lení s úspornějším LED systémem. 
Celková investice do projektu byla 
téměř 9 milionů korun.

ROZSVĚCENÍ STROMU
A MIKULÁŠ ZAVŘOU ULICE
Řidiči musí na začátku prosince 
počítat s úplnou uzavírkou ulice 
Velká Mikulášská, Masarykova ná-
městí a ulice Zámečnická z důvo-
du rozsvěcení vánočního stromu 
na zahájení Znojemského adventu 
a akce Mikuláš, konkrétně 2. pro-
since od 16.00 do 21.00 a 5. pro-
since od 15.00 do 21.00 hodin. 
Objízdná trasa není stanovena.

ZASTUPITELÉ SE SEJDOU
JEŠTĚ JEDNOU
Do  konce roku 2018 se ještě 
jednou sejdou zastupitelé města 
Znojma, a to v pondělí 10. pro-
since od  15.00 hodin v  zase-
dacím sále na  nám. Armády 8. 
Jednání zastupitelů je přístupné  
veřejnosti.

 Místostarosta Jan Blaha, starosta Jan Grois, statutární místostarosta Jakub Malačka a místostarosta Karel Podzimek.  Foto: Archiv ZL

Ustavující zastupitelstvo zvolilo 
nové vedení města, členy rady a před-
sedy výborů. 

Rezignující zvolené zastupitele 
Květoslava Svobodu a Aleše Liska na-
hradil dle zákona Karel Podzimek ml. 
(za ODS). Starostou Znojma byl zvolen 
dosavadní starosta Jan Grois (ČSSD). 

Nové vedení města zvoleno
Statutárním místostarostou byl zvo-
len Jakub Malačka (ČSSD). Dalšími 
místostarosty budou Jan Blaha (ANO) 
a Karel Podzimek ml. (ODS). 

Devítičlennou radu města dopl-
nili vedle starosty a místostarostů To-
máš Buršík a Vlastimil Tima (ČSSD) 
a  Radomír Kaman, David Štolpa 

a Petr Vodička (ANO). Zastupitelé 
také vytvořili dva výbory: kontrolní 
a finanční. Oba výbory budou jede-
náctičlenné. Předsedkyní kontrolního 
výboru byla zvolena Petra Svedíková 
Vávrová (SPD) a předsedkyní finanč-
ního výboru Růžena Šalomonová 
(SPD).  zp

Radní města podepsali pro-
gramové prohlášení na  období 
2018–2022. Prioritami je dokonče-
ní posledních 752 metrů obchvatu, 
dále krytý bazén a investice do in-
frastruktury.

„Převzali jsme do programového 
prohlášení i dobré myšlenky ostat-
ních politických stran. Chceme pro 
ně získat podporu napříč politickým 
spektrem. A pokud bych měl vybrat 
ty nejdůležitější průřezové body, tak je 
to zejména výstavba krytého bazénu, 
montované parkovací domy, revitali-
zace vnitrobloků sídlišť, revitalizace 
parků a zavedení městské autobusové 
dopravy pro děti do 15 let zdarma – 
od tohoto si slibujeme, že ulehčíme 
život mladým rodinám. Dále jsou to 
pak body investice do infrastruktury 
ve městě i v městských částech, nová 
strategie ve spolupráci s CzechInves-
tem pro přilákání investorů, zrušení 
poplatků za předzahrádky a změna 
systému odtahů tak, aby tolik finanč-
ně nezatěžovaly občany,“ vyjmenoval 
starosta Znojma Jan Grois.

O dalších investicích hovořil mís-
tostarosta Jakub Malačka: „Chceme 
dokončit již rozjeté projekty, jako je 
vytvoření společensko-kulturního 
centra v takzvaném Domečku nebo re-
vitalizace staré školy v areálu Loucké-

Prioritami jsou obchvat, 
krytý bazén a infrastruktura

ho kláštera,“ vyjmenoval místostarosta 
a  svá slova rozvedl: „Mou agendou 
jsou i prvky, které se týkají smart city 
a které se prolínají celým programo-
vým prohlášením. Jsou to třeba inteli-
gentní semafory, modelování dopravy, 
zlepšování komfortu městské hromad-
né dopravy, propojení systému parko-
vaní či rozšíření kamerového systému. 
Chceme také lepší digitalizaci úřadu. 
Zavést například elektronické vyřízení 
žádosti o předzahrádku, modernizo-
vat webové stránky města či zavést 
specializované portály, které ulehčí 
občanům každodenní vyřizování věcí 
na  úřadě. Zároveň budeme pokra-
čovat v aktivním zapojování občanů 
do správy města, tedy budeme mimo 
jiného pokračovat v participativním 
rozpočtování,“ shrnuje Malačka.

Některé priority v oblasti školství 
a sociálních službách představil mís-
tostarosta Jan Blaha. „Budeme pokra-
čovat v podpoře programu Kolumbus 
a Psychologové do  škol. Zavedeme 
univerzitu pro nejmenší tak, jak fun-
guje v Brně projekt MjUNI, a zřídí-
me školní a vzdělávací portál města, 
na kterém budou všechny informace 
na jenom místě – na mysli mám pre-
zentaci škol, servis pro rodiče i uči-
tele, nabídku organizací participu-
jících se školami a mnoho dalšího. 

U sociálních služeb se soustředíme 
na podporu těch služeb, které zajiš-
ťují péči o pacienta v  jeho domácím 
prostředí. Vytvoříme také městský 
systém sociálního bydlení. Byty s niž-
ším než tržním nájmem budou ur-
čeny začínajícím rodinám, matkám 
samoživitelkám a osamělým senio-
rům. Pro vytvoření systému sociál- 
ního bydlení se budeme snažit využít 
v maximální míře dotace z EU a mi-
nisterstev.“

Prioritní body ve sportu, kultuře 
a cestovním ruchu vyjmenoval mís-
tostarosta Karel Podzimek. „Chceme 
zavést výraznější a  transparentněj-
ší podporu sportovních oddílů dětí 
do 18 let. A o víkendech otevřeme 
školní sportoviště pro širokou veřej-
nost. Chceme také zřídit sportov-
ní portál města. Co se týče kultury, 
v daleko větší míře budeme využívat 
potencionál místních kulturních sou-
borů a dotačně je budeme podporovat. 
Program Znojemského historického 
vinobraní, naší největší akce, chceme 
dál zkvalitňovat. V oblasti turismu 
budeme podporovat činnosti spolku 
ZnojmoRegion, vznik prodejny regio- 
nálních produktů a produktů z part-
nerských měst. A všeobecně prohlu-
bovat přeshraniční spolupráci,“ uvedl 
Podzimek.  zp
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PSALI REPUBLICE
A BUDOUCÍM GENERACÍM
Na slavnostním otevření revita-
lizované části Jubilejního parku 
ve  Znojmě, u  příležitosti oslav 
100 let republiky, byla na místě od-
halena busta T. G. Masaryka a lidé 
psali svůj vzkaz republice. Vzkazy 
byly uloženy do dřevěného sudu, 
ten byl zapečetěn, označen a měs-
to jej věnuje muzeu nebo archivu 
jako odkaz dalším generacím. 
Tyto vzkazy by si měly budoucí 
generace otevřít přesně za sto let, 
tedy 28. října 2118.

UCTILI DEN VETERÁNŮ 
A VYSADILI PAMÁTNOU LÍPU
Na vojenském hřbitově v Louce 
uctili 11. listopadu válečné vete-
rány. Pietního aktu se účastnili sta-
rosta Znojma Jan Grois a místosta-
rostové Jakub Malačka, Jan Blaha 
a Karel Podzimek, další zástupci 
města Znojma, členové Sokola 
a Orlů a také veřejnost. Všechny 
přítomné zdobil na klopách kabá-
tů květ vlčího máku, který je sym-
bolem Dne veteránů. Český svaz 
bojovníků za svobodu a Českoslo-
venská obec legionářská zde u pří-
ležitosti výročí 100 let od ukončení 
1. světové války a u příležitosti 
oslav 100 let republiky vysadil 
památnou lípu.

PŘIPOMNĚLI SE STUDENTY
LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI
Události 17. listopadu roku 1989 
i roku 1939 a Mezinárodní den stu-
denstva si u památníku v Horním 
parku připomněli představitelé 
města Znojma, různých spolků 
a sdružení i studenti. Na pietním 
aktu zněly písně spjaté s listopa-
dem 1989, hořely svíčky, zazněly 
proslovy i hymna v podání zno-
jemské zpěvačky Barbory Štan-
clové.

BOURÁNÍ ZAVŘELO ULICI
Až do 10. prosince 2018 bude v uli-
ci Na Kolbišti před domem číslo 6 
úplná uzavírka komunikace, a to 
z důvodu demolice zmíněného 
domu. Doprava je vedena po sou-
běžné ploše.

BEZRUČOVA BEZ AUT
Z důvodu rekonstrukce kanalizace 
je v ulici Bezručova do 15. prosince 
úplná uzavírka. Práce zde proběh-
nou ve dvou etapách a týkají se 
úseku mezi ulicemi Fráni Kopečka 
a 17. listopadu. Objízdná trasa je 
stanovena pouze pro linky auto-
busové dopravy, ostatní vozidla 
mohou využít pro průjezd sou-
běžné ulice. 

STALO SE

Jeho jméno napsané obrovským 
písmem se objevilo na mostě a jeho 
tvář byla vidět v posledních dnech 
snad všude. Naposled ho vtipálci 
zvěčnili na betonové stěně jako At-
lase podepírající stavbu obchvatu. 
„Humor do politiky patří, není dob-
ré, když se člověk bere moc vážně,“ 
reagoval Jan Grois, staronový sta-
rosta Znojma. Po volbách, které vy-
hrál, řekl: „Obhajobu mandátu beru 
jako závazek vůči všem občanům 
Znojma.“ 

Co konkrétně si mám pod vaší větou 
představit?

V únoru jsem byl do funk-
ce starosty nominován, ale teď 
jsem hlasy občanů vyhrál vol-
by. A to je závazek. Chci se po-
tkávat častěji se všemi občany 
tváří v tvář. Z křesla v kanceláři 
se nedozvím, co občany skuteč-
ně trápí, a Znojmo není zas tak 
velké město, aby museli vše ře-
šit jen s úředníky. Půjdu za lid-
mi, a to i za těmi, kteří se mnou 
pro něco nesouhlasí. Funkce 
starosty je i o tom vyslechnout 
si často tvrdou kritiku.

Znamená to, že budete po-
kračovat ve výjezdech do pří-
městských částí?

Určitě. Připravuji pra-
videlné výjezdy do příměst-
ských, ale i městských částí. 
Hned v listopadu jsem navští-
vil všechny příměstské části, 
vyslechl si nové připomínky 
a taky řekl lidem, co jsme pro 
ně od posledního setkání udě-
lali. A  toto jsem chtěl udělat 
dříve, než na  rozsvěcování 
stromečku, které má být o vá-
noční pohodě a ne o řešení problémů. 
Chystáme také kalendář našich setká-
ní, který zveřejníme, aby lidé předem 
věděli, kdy k nim pojedu. Osmdesáti-
letá paní z Mramotic za mnou na úřad 
nepoběží, musím za ní přijít já. 

A neslibujete na setkáních lidem ne-
splnitelné?

Nedělám plané sliby. Mapujeme 
s kolegy největší problémy. Například 
v Načeraticích jsem zjistil, že tam jezdí 
řidiči bezohlednou rychlostí, proto 
kupujeme mobilní radary, ale hlavně 
tam chybí chodníky – v 21. století! Ty 
už tam dávno měly být. To je náš dluh, 
který právě řeším. Už jsem domluvený 
s krajem, že nám pozemky pod chod-
níky dá zdarma a pomůže nám s jejich 
vybudováním. Bude nás to i  tak stát 
hodně peněz, ale poprvé po 50 letech 
tam budou mít lidé chodník! 

Nebudu lidem slibovat nesplnitelné vize
Jakou máte vizi pro Znojmo, které 
čtyři následující roky povedete?

Chci posunout město vpřed. Chci, 
aby se v něm Znojmákům žilo dobře, 
bezpečně, spokojeně. Mít vizi je jedna 
věc, ale pak je nutné určit si strategii 
k jejímu dosažení a každý den ji na-
plňovat. A to už je těžší část. Nebudu 
lidem slibovat nesplnitelné vize. Je 
důležité si určit několik priorit, které 
jsou splnitelné. Není to o projektech, 
na kterých si budu stavět pomníky. 
Mám prioritu řešit dopravu, stav ma-
jetku města a vytvářet podmínky, aby 
naše děti měly v budoucnu co největší 
šanci uspět a klíčem je jedině kvalitní 

školství. Ve Znojmě máme čtyřicet let 
staré lázně a je tedy nutné postavit kry-
tý bazén. Jde o obrovský projekt, bude 
stát hodně peněz a určitě se objeví 
spousta komplikací. Ale všichni cítí-
me, že je to potřebné, tak si vyhrneme 
rukávy a uděláme maximum, abychom 
bazén postavili. Reálná výstavba kry-
tého bazénu je do čtyř let. Jsem tady 
pro lidi jako sloužící a ne vizionář – 
pohádkář.

Nicméně vaší prioritou je obchvat. 
Jak ovlivňujete jeho stavbu, když in-
vestorem je stát?

Neustálým tlakem na ty, kteří mají 
na dostavbu vliv a rozhodují o stát-
ních financích. A to jsem už udělal, 
když jsem v srpnu napsal preziden-
tovi dopis, kde jsem ho žádal, aby byl 
náš obchvat zahrnut do priorit vlá-
dy respektive do státního rozpočtu 

do budoucna. Prezident mi odpově-
děl kladně. A teď s tímto dopisem už 
mohu argumentovat u ministra do-
pravy i premiéra. Důležité je i uzavření 
smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím 
silnic a dálnic. Teď můžeme aktivně 
vstoupit do vyjednávání o směnách 
pozemků a celou záležitost urychlit. 
Mimochodem první jednání o pozem-
cích proběhlo již na začátku listopadu. 
Dostavbu obchvatu vidím do konce 
volebního období.

A jak vidíte opravy silnic ve městě 
zničené kamionovou dopravou? 

Dokud nebude zprovozněn ob-
chvat, abychom na něj mohli 
kamiony odklonit, nemůžeme 
s velkými opravami hlavního 
tahu na Rakousko počítat. 

Kritici vám vyčítají chodníky 
či výběh pro psy jako rychlé 
nekoncepční akce před vol-
bami.  

S přípravami oprav chod-
níků jsme začali v  létě 2017. 
Než jsme vysoutěžili zhotovite-
le a proběhly všechny stavební 
procesy, chodníky začali dělat 
až letos, takže to rozhodně ne-
byla moje předvolební kam-
paň. A i výběhy pro psy byly 
v plánu dříve, dokonce na dvou 
místech. Zatím jsme udělali jen 
jeden v parku na Přímětické. 
Nemá funkci cvičiště s  pře-
kážkami pro psy, opravdu jde 
jen o výběh. O  tom druhém 
výběhu momentálně jednáme 
s památkáři.

Areál pivovaru se daří plnit 
subjekty. Nešlo by tento mo-
del uplatnit i v klášteře Louka, 

do kterého město již vložilo miliony 
za nová okna?

Byl bych rád, ale klášter je pro in-
vestory obrovský. Shodou okolností 
už mám slíbené od pana hejtmana, že 
dá do rozpočtu Jihomoravského kraje 
nějakou částku, kterou nám budou při-
spívat na opravy kláštera. Velmi jsme 
si v této oblasti porozuměli s panem 
Fedorem z krajského odboru kultury 
a památkové péče, kterému se líbí, jak 
funguje náš areál pivovaru. Kraj má 
navíc zájem o spilku, kterou by opra-
vil a něco tam i vybudoval. A v této 
souvislosti jsme se s panem Fedorem 
domluvili, že začneme společně hledat 
reálné možnosti investorů pro klášter. 
Jde ale o velké sousto, které nevyřeší-
me během dvou nebo tří let. Pozitivní 
zprávou jistě je, že jsme v minulých 
dnech pronajali další část kláštera 
Znovínu Znojmo.  Ľuba Peterková

 Jan Grois.  Foto: P. Vokurek
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 20. prosince 2018, uzá-
věrka je 10. prosince. 

POLICIE INFORMUJE ŘIDIČE
Řidiči, kteří na svém vozidle na-
jdou upozornění Městské policie 
Znojmo pro nepřítomného řidiče, 
mohou podezření z přestupku pro-
jednat s jakýmkoliv znojemským 
strážníkem v terénu. Nemusí tak 
kvůli vyřešení špatného parkování 
navštívit služebnu městské policie.

ZMĚNY POJISTNÉHO
PRO PODNIKATELE
Pokud budou osoby samostatně 
výdělečně činné (OSVČ), pro 
které je podnikání jak hlavním pří-
jmem, tak přivýdělkem, podnikat 
i v roce 2019 a mají-li povinnost 
platit zálohy na pojistné na dů-
chodové pojištění, budou se jich 
týkat změny v placení pojistného. 
Mění se i splatnost a minimální 
výše pojistného na nemocenské 
pojištění. Změny přináší novela 
zákona o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Podrob-
nosti podá Česká správa sociální-
ho zabezpečení.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén pro-
běhne ve  středu 5. prosince 
ve 12.00 hodin.

VÝBĚH PRO PSY
Na Přímětické ulici ve Znojmě (na-
proti restauraci Bristol) je oplocený 
výběh pro psy. V těchto prostorách 
mohou psi volně pobíhat bez vo-
dítka, což v jiných částech města 
nelze.

LÉKAŘSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice
(u l .  MUDr.   J .  Janského,  te l . 
515 215 563) Po–Pá 17.00–22.00, 
So, Ne, svátky 8.00–20.00. V náh-
lých případech poskytuje léčebnou 
péči nepřetržitě Zdravotnická zá-
chranná služba – telefon 155, 112.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Alber t  ( Vídeňsk á tř ída ,  te l . 
515 227 835): Po–Pá 8.00–18.30, 
So 9.00–18.30, Ne 9.00–16.30
A l b e r t  ( B r n ě n s k á  u l . ,  t e l . 
515 223 616): Po–So 9.00–20.30, 
Ne 9.00–20.00
Kaufland  ( Jarošova ul . ,  te l . 
515 224 053): Po–Ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel. 
515 244 644): Po–So 7.15–19.15, 
Ne a svátky 8.00–20.00

Dle demografické studie, kterou 
si Znojmo nechalo v roce 2017 zpra-
covat, vzroste v  příštích 15 letech 
ve městě počet seniorů starších 65 let 
o více než 25 %.

Více než dvojnásobný nárůst lze oče-
kávat ve věkové skupině 80letých a star-
ších (v roce 2031 cca 2,7 tisíc osob). „Ná-
růst počtu seniorů bude mít významný 
vliv na požadavky v oblasti sociálních 
služeb a zdravotnictví. Proto našimi prio- 
ritami jsou omezení rizika sociálního 
vyloučení znojemských seniorů, navý-
šení počtu sociálních služeb pro občany 
s nízkou mírou soběstačnosti, vylepšení 
péče o seniory a hendikepované,“ říká 
místostarosta Znojma Jan Blaha, který 
na návštěvu za seniory chodí pravidelně, 
aby se dozvěděl, co je trápí, kde potřebují 
pomoci i to, z čeho mají radost.

V důsledku výše napsaného měs-
to Znojmo do několika zařízení pro 
seniory investuje miliony korun, aby 
zpříjemnilo a zkvalitnilo seniorům 
prostředí, ve kterém žijí.

Například obyvatelé Domova pro 
seniory U Lesíka (dále jen Domova) 
už užívají rekonstruovaný chodník 
za novou budovou. A ve společných 
chodbách všech šesti pater Domova již 
město namontovalo nová inteligentní 
LED svítidla za téměř 400 tis. korun.

Město zkvalitňuje život seniorům

 Místostarosta Jan Blaha na přátelské debatě v domově pro seniory na Vančurově uli-
ci 17, kde aktivně senioři pořádají pravidelně kulturně-společenské akce.  Foto: Archiv ZL

Nyní v  přízemí budovy právě 
probíhá poslední etapa výměny oken 
(700 tisíc korun), balkónových dveří, 
vchodových dveří v prádelně a deseti 
pevně zasklených meziokenních částí 
a dále čtyř dvoukřídlých dveří (za při-
bližně 180 tisíc korun). V  lednu je 
v plánu ještě výmalba budovy za více 
než 600 tisíc korun.

Další investicí pak bude výměna 
75 lůžek s antidekubitními (proti pro-
leženinám – pozn. red.) matracemi, 

která se bude pohybovat v řádu téměř 
3,5 mil. korun.

Město nezapomíná ani na další 
zařízení, kde bydlí senioři. V Domě 
s byty se zvláštním určením na Van-
čurově ulici už mají nová okna (6 mil. 
korun). Vyměněné výtahy jsou v do-
mech na Vančurově ulici a Dukelských 
bojovníků (10 milionů korun). A v po-
sledně jmenovaném se senioři dočkali 
také úpravy zahrady a vybudování al-
tánu (investice 1,2 mil. korun). pm, lp

Zastupitelé schválili smlouvu 
o  spolupráci s  Ředitelstvím silnic 
a dálnic. Urychlí dostavbu obchvatu.

Rámcová smlouva o  spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dálnic (dále 
jen ŘSD) dává šanci městu aktivně 
vstoupit do jednání a pomoci tak ma-
jetkoprávnímu vypořádání staveb. 
Smlouva je výsledkem jednání mezi 
městem a ŘSD, která intenzivně pro-

Smlouva urychlí dostavbu obchvatu
bíhají od začátku roku. Pro ŘSD je 
spolupráce s městem důležitá.

Smluvní strany se ve smlouvě za-
vazují zejména k přípravě směn po-
zemků ve vlastnictví města Znojma 
potřebných pro realizaci obchvatu 
za pozemky ve vlastnictví ŘSD ČR. 
Oboustranně výhodné směny pozem-
ků mají vést k odblokování majetko-
vých požadavků těch vlastníků, kteří 

nesouhlasí s výkupem svých pozemků 
potřebných pro dostavbu obchvatu.

Rámcová smlouva by tak v první 
řadě měla pomoci odblokovat poslední 
majetkoprávní spor, který brání do-
stavbě 752 metrů na Brno. V další fázi 
pak umožní spolupráci města a ŘSD 
na výkupech a směně pozemků v jižní 
části plánovaného obchvatu, tedy na-
pojení na Vídeň.  zp

Ačkoliv panuje na  obchvatu 
Znojma, kde se aktuálně staví úsek 
od  takzvané kasárenské po  úna-
novskou křižovatku, čilý stavební 
ruch, objevily se na  stavbě mostu 
přes Přímětickou ulici první zdržení 
a  komplikace, které ovšem všech-
ny zúčastněné strany začaly ihned  
řešit.

A jaké jsou důvody nepředpoklá-
daného zdržení na stavbě? „Faktorů, 
které zdržují stavbu, se objevilo ne-
závisle na sobě hned několik. V první 
řadě jsme museli částečně předělat 
projekt skruže mostu, a to z důvodu 

Komplikace si vyžádají delší uzavírku
existujícího podchodu pro chodce. 
Dále bylo v prostoru pod mostní skru-
ží zjištěno neúnosné podloží, které je 
nutné zcela vyměnit za štěrkodrť. Při 
dorovnávání terénu pod skruží jsme 
narazili na telefonní kabel v místě, kde 
vůbec být neměl, tudíž musíme zajistit 
jeho přeložení, neboť se nachází v po-
loze, kde koliduje se založením skruže. 
Do toho přišlo zpoždění dodávky be-
tonové armatury pro opěry, takže jsme 
neměli dostatek materiálu na stavbu. 
Posledním faktorem jsou lidské zdroje, 
které chybí snad v každém odvětví,“ 
vysvětluje za stavbaře Roman Daniel.

Až po kompletní dostavbě mostu 
je možné dodělat silnici pod mostem. 
Pesimistický scénář proto operuje s tím, 
že by tyto komplikace mohly termín 
uzavírky Přímětické ulice, která má být 
do 8. prosince, prodloužit až do jara.

„S tím absolutně nemůžu souhla-
sit. V Příměticích žijí čtyři tisícovky 
lidí, kteří denně autobusem nebo au-
tem dojíždějí za prací, školou nebo 
zábavou do centra města. Proto jsme 
požadovali prodloužení doby uzavírky 
jen na dobu nezbytně nutnou,“ dodává 
starosta Jan Grois. Aktuální informace 
sledujte na webu města.  zp
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POCTIVÁ SENIORKA
Neobyčejný smysl pro poctivost 
předvedla seniorka, která v dopo-
ledních hodinách našla na Žižkově 
náměstí peněženku s  doklady 
a  hotovostí převyšující částku 
11 000 korun. Ihned po nálezu 
přivolala strážníky, kteří si věci 
převzali a ještě tentýž den vrátili 
šťastné majitelce.

Z KOSTELA UTEKLA
KE STRÁŽNÍKŮM
Na služebnu městské policie při-
běhla žena, která uvedla, že byla 
napadena v kostele svým příte-
lem. Do konfliktu se s ním údajně 
dostala proto, že s ním odmítala 
komunikovat poté, co ji oslovil 
jménem své bývalé přítelkyně. 
Jelikož začal být muž agresivní, 
hledala žena pomoc u strážníků. 
S ohledem na zjištěné skutečnosti 
bude případ projednávat správní 
orgán pro podezření ze spáchání 
přestupku proti občanskému sou-
žití. Pachateli takového přestupku 
hrozí pokuta až 20 000 korun.

INJEKČNÍ STŘÍKAČKY
U KONTEJNERU
V jedno nedělní dopoledne byli 
strážníci informováni o  injekč-
ních stříkačkách, které se povalují 
u kontejnerů na Sokolovské ulici. 
Strážníci pětici injekčních stříkaček 
umístili do speciálního boxu a od-
vezli k likvidaci. Od začátku roku už 
takto postupovali znojemští stráž-
níci více jak padesátkrát na celém 
území města.

VYBOURAL SE NA KOLOBĚŽCE
Na Loucké ulici se vyboural muž 
na koloběžce, zranil se na hlavě. 
Do příjezdu zdravotnické záchran-
né služby, která si jej převzala 
do péče, se o něj postarali strážní-
ci. Koloběžku pak předali strážníci 
jeho manželce a  informovali ji 
o stavu manžela.

PUSTILI SE DO SEBE U BARU
Tři hodiny po půlnoci si obsluha 
kamerového systému všimla vzni-
kajícího konfliktu na Tovární ulici. 
Spouštěčem rozepře byla patrně 
žena, která fyzicky napadla muže. 
Ten ji shodil na zem. Postupně se 
do konfliktu zapojilo z dvacítky 
přítomných osob minimálně 
dalších pět. Někteří se chtěli rvát, 
jiní se jim v tom snažili zabránit. 
Jeden muž dostal ránu pěstí, která 
ho poslala k zemi. Po dvou minu-
tách od začátku incidentu přijeli 
strážníci, pomohli zraněnému 
a zastavili další násilí.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Město Znojmo poskytne další 
prostory Louckého kláštera spo-
lečnosti Znovín Znojmo, která již 
dlouhá léta využívá obzvláště su-
terénní části nového konventu pro 
své vinařské aktivity a dlouhodobě 
tak láká veřejnost k návštěvě domi-
nanty města. 

Znovín zkrášlí další prostory kláštera
V 1. patře jižního křídla barokního 

konventu nyní najdou nové galerijní 
místo díla českých malířů, fotografů 
a sochařů z umělecké sbírky vinařské 
společnosti. Nově získané prostory 
navazují schodištěm na patro, které 
již má Znovín v dlouhodobém proná-
jmu. Vedle galerie uměleckých děl má 

v plánu zde pořádat výstavy a organi-
zovat ochutnávky vína a  jiné kultur-
ně-společenské akce. Znovín Znojmo 
bude užívat prostory do roku 2043, a to 
za cenu 20 000 korun ročně. Společnost 
se také zavázala, že i v těchto prostorách 
na své náklady opraví podlahy a prove-
de vhodnou výmalbu.  pm, lp

V  barokním konventu – 
nejmonumentálnějším objek-
tu národní kulturní památky 
Louckého kláštera  – se pra-
covalo od  jara tohoto roku 
do konce října na další výměně 
oken.

Již třetím rokem probíhají 
práce na výrobě a osazení nových 
oken. Letos se na řadu dostala 
východní fasáda konventu, kon-
krétně jeho střední předstupující 
část takzvaný rizalit. Zde výměna 
oken a repase jen v tomto roce 
stála město 4,7 milionu korun. 
S náklady opět pomohla podpora 
jednoho milionu korun od Mini-
sterstva kultury.

Letos se okna nejen měnila, 
ale repasovala se i původní ko-
vová okna s unikátním pákovým 
mechanismem. Usazena byla 
v prostorách bývalé oranžerie. 
Dalším unikem jsou zazděné ba-
rokní okenní rámy s fragmenty 
okenních křídel, které byly na-

Památka má 116 nových oken 
i s kovovým unikátem

lezeny při odstraňování zazdív-
ky původního okenního otvoru 
v boční části rizalitu.

V  Louckém klášteře bylo 
v tomto roce vyměněno 36 dře-
věných oken a repase se dočka-
lo 9 oken kovových s pákovým 
mechanismem. Vyrobeno bylo 
také 7 mříží u oken ve štukovém 
sále. Díky každoročním pracím 
od roku 2016 se může barokní 
konvent pochlubit již 116 nový-
mi okny.

„Do Louckého kláštera bu-
deme chtít i  nadále postupně 
investovat a hledáme i dotační 
možnosti. Už pouhá výměna 
oken posloužila k tomu, že jedna 
z místností skvěle změnila tvář 
a má tak potenciál pro následné 
využití, například pro pořádání 
výstav nebo jiných společenských 
setkání. Aktuálně tu ale budeme 
muset řešit krovy, které jsou v ha-
varijním stavu,“ uvedl místosta-
rosta Jakub Malačka.  pm, lp

Pokračování ze str. 1.
Restaurátorské práce na kašně pro-

vádí akademický sochař Petr Roztočil, 
se kterým město nedávno spolupra-
covalo při restaurování atiky Domu 
umění, tedy sousoší s námětem delfínů 
v horní části domu.

Vodní prvky ve  Znojmě jsou 
téma, o které se veřejnost aktivně za-
jímá. „Po více vodních prvcích volají 
občané Znojma i ve Fóru Zdravého 
města. Jsem rád, že můžeme splnit 
další ze vznesených podnětů,“ říká 
k opravě kašny starosta města Znojma 
Jan Grois. Vodní prvky se zpravidla 
zazimovávají a  zprovozněny bývají 
v závislosti na počasí na přelomu břez-
na a dubna. Na zimu tak bude kašna 
mimo provoz, ale na jaře se můžeme 
těšit, že z ní zase poteče voda.  pm, lp

Kašnu na Masarykově náměstí…

 Restaurátoři nejprve očistili žulové části od nánosu špíny, aby mohli pokračovat v další 
opravě památky.  Foto: lp

 Původní kovová konstrukce okna s unikátním mecha-
nismem otevírání.  Foto: zp
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PRÁCE V ČESKU
Hledáme schopné lidi na 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OBCHODNÍCH 
SCHŮZEK
Práce po telefonu.
Požadujeme: Spolehlivost.
Nabízíme: Zázemí zavedené firmy, 
zajímavý, pravidelný měsíční 
přivýdělek.
Volejte: +420 607 696 838.

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

Společnost Podané ruce o. p. s., 
pobočka Znojmo
vypisuje výběrové 
řízení na místo  
TERAPEUT/TERAPEUTKA
Úvazek 0,4 (16 hodin týdně).
Podrobné informace na: http://
terapiejmk.podaneruce.cz/ 
Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018
Kontaktní osoba: M. Zachovalý
Telefon: +420 773 750 153

STAŇ SE ZNOJEMSKÝM STRÁŽNÍKEM 
a přispěj k bezpečnému městu

Nabízíme: 
Náborový příspěvek | Dobré finanční ohodnocení | Jistotu zaměstnání 

Pevnou pracovní činnost | Pět týdnů dovolené | Stravenky

Požadujeme: 
Min. věk 21 let | Maturitu | Zdravotní způsobilost 

Bezúhonnost a spolehlivost | Státní příslušnost ČR

www.mestskapolicieznojmo.cz 
reditel@mo.muznojmo.cz 

tel. 515 225 555

Městský úřad Znojmo
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU MAJETKOVÉHO
pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup leden 2019, případně dle dohody.

Ukončené VV v mag. nebo bak. studiu. 
Znalost činnosti Územně samosprávného celku (v oblasti správy majetku). 

Zkušenosti s vedením týmu (nejméně 3 roky). 
Schopnost analytické a koncepční práce. 

Velmi dobrá znalost práce na PC aj.

Písemné přihlášky lze zasílat pouze poštou v zalepené obálce na adresu 
Městský úřad Znojmo – oddělení personálních věcí a vzdělávání,  

Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
nebo podat osobně na stejnou adresu na podatelně. 

Obálku označit: „výběrové řízení – vedoucí odboru majetkového“. 
Přihlášky lze podat do 30. listopadu 2018.

BAUMAX ZNOJMO 
hledá
Prodavač/ka
Pokladní
Nástup možný ihned.

Životopis zašlete na  
kadrycz7@baumax.cz,  
volejte na tel. 267 289 176 
nebo nás navštivte přímo 
na prodejně.
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Stejně jako vloni se Znojemský 
advent drží modelu dvou vánočních 
stromů v centru města. 

Jeden bude zdobit Masarykovo ná-
městí, druhý Horní náměstí, kde opět 
najdete umělé kluziště. 

A  v  jednu chvíli budou upro-
střed Znojma stát také dvě pódia. A to 
ve středu 5. prosince, kdy hlavní pó-
dium na Masarykově náměstí doplní 
menší na rohu ulic Zelenářské a Velké 
Mikulášské. Připraveno bude pro čerty 
a jejich show Pekelná sešlost a andělské 
nebe. A pokud u vás začouzení čeští čerti 
vzbuzují spíše úsměv, zajděte se podívat 
na hrozivá rakouská čertiska. Průvod ro-
hatých Perchtenlauf vyrazí od Znojem-
ské Besedy v pátek 14. prosince v 18.00 
hodin směr centrum. Na Mikulášském 
náměstí jistě hlavně děti potěší pohled 
na ohradu s živými zvířaty.

Vedle mnoha hudebních i taneč-
ních vystoupeních souborů dětí se 

Pekelníci mezi vánoční 
muzikou a pohádkami

především nejmenší občané mohou 
těšit na oblíbené akce jako Advent 
očima dětí, Jájiny dílničky nebo Čes-
ko zpívá koledy. Vánočně vyzdobe-
ným městem se ponesou hlasy mnoha 
zpěváků, souborů a skupin, například 
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák 
zazpívá v kostele sv. Mikuláše tradiční 
Rybovu mši.

Bohatý program Znojemského 
adventu, a  to včetně doprovodných 
akcí, v sobě skrývá nespočet dalších 
kulturních i  sportovních zážitků. 
Od pohádek, přes výstavy v režii Ji-
homoravského muzea či vánoční běh 
až po duchovní koncerty a slavnostní 
mše v kostelích. 

Mezi skoro dvaceti stánky na Ma-
sarykově náměstí, u horkého punče 
a za zvuků koled, si jistě každý najde 
chvilku, aby si vybral místo, kde bude 
chtít s rodinou či přáteli trávit předvá-
noční čas.  lp

Neodmyslitelnou součástí před-
vánočního času ve  Znojmě je sou-
těž o nejkrásnější venkovní výzdobu 
domů a bytů ve městě a jeho měst-
ských částech. 

Každoročně ji vypisuje znojemská 
radnice. Zapojit se do ní mohou je-
dinci, celé rodiny, mateřské a základní 
školy a  také podnikatelé v městské 
památkové rezervaci. Soutěž probíhá 
ve třech kategoriích:
O nejkrásnější vánoční výzdobu – vý-
zdoba předzahrádek, vchodů do domu 
či oken. 

Přihlásit se lze elektronicky na ad-
resu petra.marsounova@muznojmo.cz,  
zasláním soutěžní fotografie s uvede-
ním adresy a data pořízení fotografie 
(do předmětu emailu napište Soutěž - 
Vánoční Znojmo). Fotografie je možné 
zasílat do čtvrtka 6. prosince 2018.
O nejkrásnější vánoční výlohu – vý-
zdoba obchodů a dalších provozoven 

Zapojte se do soutěže 
Vánoční Znojmo 2018

v městské památkové rezervaci. Není 
nutné se přihlásit. 
O  nejkrásnější vánoční stromek – 
nejhezčí nazdobený vánoční stromek 
v Obrokové ulici – jeden za mateřské 
školy, jeden za základní školy. Není 
nutné se předem hlásit.

Vyhodnocení soutěže a předání 
cen proběhne 12. prosince. Výherci se 
mohou těšit na hodnotné ceny s vá-
noční tematikou.  lp

 Ilustrační foto.

Ve středu 5. prosince bude celé 
Masarykovo náměstí ve Znojmě pa-
třit od 16.00 do 18.00 hodin všem, 
kteří si nezapomněli hrát a stále ještě 
vyhlíží Mikuláše.

Na  tradiční Advent očima dětí 
zvou pracovníci Střediska volného 
času (dále SVČ), kteří si ve spolupráci 
s dalšími organizacemi pro vás při-
pravili bohatý program. Neodmysli-
telně k němu patří andělská tvořivá 
dílna, audience u Mikuláše, pekelné 
doupě s Luciferem i vánočně laděná 
překážková dráha. Andělé vás budou 
provázet také na stanoviště s vánoční-
mi zvyky. Stačí jen všechna tato místa 
najít a připravený program si společně 
s dětmi užít. „Každý rok se snažíme 
o to, aby se tradiční mikulášská nadílka 
obešla bez zbytečného strašení a sl-
ziček,“ říká za hlavního organizátora 
Marta Malenová ze SVČ. 

Mikulášská výzva všem, 
co si umí hrát

Po celou dobu se na pódiu budou 
střídat vystoupení dětí z  tanečních 
kroužků SVČ. Dvouhodinový pro-
gram pak završí příchod Mikuláše, 
který společně s dětmi provede dárko-
vé kouzlo.  lp

Umělé kluziště na  Horním ná-
městí bude během adventu dějištěm 
několika akcí, které město Znojmo 
připravuje pro veřejnost ve spoluprá-
ci s HC Orli Znojmo – mládež.

Venkovní umělé kluziště najdou 
lidé v centru města Znojma už podru-
hé. Jeho slavnostní otevření a zahájení 
bruslařské sezóny proběhne v sobotu 
1. prosince od 16.00 hodin. Součástí 
akce bude rozsvícení vánočního stro-
mu na Horním náměstí i program pro 
děti. K dobré náladě bude hrát DJ Izzy 
Cooper a  v  19.00 hodin se mohou 
všichni těšit na malý ohňostroj.

Další akce na kluzišti budou v re-
žii znojemských Orlů. „Hned v úterý 
4. prosince od 17.00 hodin půjde o ex-
hibiční zápas mladších žáků za účasti 
hráčů A-týmu, což bude určitě zají-
mavá podívaná,“ těší se místostarosta 
Karel Podzimek.

Manažer Orlů Petr Veselý zve 
všechny na  neděli 16. prosince: 

Kluziště nabídne Orly
„Od 16.00 do 18.00 hodin chystáme 
Vánoční punč s Orly, kde budou naši 
hráči prodávat vánoční punč, jehož 
výtěžek věnujeme mládežnickým 
týmům Orlů. Připraven bude i dal-
ší doprovodný program. Ve čtvrtek 
20. prosince pak nabídnou hokejisté 
dvakrát Školičku bruslení pro veřej-
nost. Od 16.00 a od 17.00 hodin pove-
dou hokejoví trenéři výukové hodiny 
bruslení pro děti, případně rodiče 
s dětmi.“

Vedle těchto akcí bude kluziště 
samozřejmě přístupné a otevřené ve-
řejnosti denně od 9.00 do 19.00 ho-
din (vždy s pauzou na úpravu kluziště 
v čase 13.00–14.00 hod.). Na Horním 
náměstí budou k dispozici uzamykatel-
né skříňky i brusič bruslí, které obzvláš-
tě v kontaktu s umělým ledem musí být 
velmi ostré. Nebude chybět ani stánek 
s občerstvením. Vstup na kluziště je 
pro všechny návštěvníky zdarma, a to 
až do 17. února 2019.  zp, lp





fuzním oddělení uskuteční ve čtvrtek 
6. prosince od 7.00 do 11.30 hodin. 

Znojemská nemocnice má v da-
tabázi více než 4 200 lidí, kteří krev 
darují. V celkovém součtu se jedná 
o cca 5 500 odběrů krve ročně. Po-
čty pravidelných dárců mírně klesají. 
„Stárnou a nejpozději v pětašedesáti 
letech jsou z databáze vyřazeni, někteří 
ze zdravotních důvodů i dříve. Počet 
prvodárců přitom narůstá pozvolna, 
dlouhodobě se drží okolo dvou set pa-
desáti lidí za rok,“ vypočítává primář 
hematologicko-transfuzního oddělení 
MUDr. Jan Simonides. 

Dárcem se může stát každý zdravý 
člověk starší 18 let s hmotností nad 
50 kilo. „Výjimkou jsou chronicky ne-
mocní pacienti, HIV pozitivní, či lidé, 
kteří v minulosti prodělali žloutenku 
typu B a C. Dárce krve by také neměl 
být diabetik, alkoholik, či narkoman,“ 
vypočítává omezení MUDr.  Pavel 
Jajtner, MBA, zástupce primáře HTO 
Znojmo. Ženy mohou darovat krev tři-
krát ročně, muži čtyřikrát do roka. lp

Znojemská nemocnice se nově 
zapojila do celostátní kampaně pro 
získání nových dárců.

V Česku potřebuje podle statis-
tik Nadačního fondu Naděje každé 
tři vteřiny někdo krev a každý z nás 
za život absolvuje průměrně pětkrát 
transfuzi. Pravidelní dárci krve ale 
stárnou a noví přibývají pomalu. Mo-
tivovat prvodárce tak má nová celo-
státní kampaň nazvaná 450 ml naděje. 
Přidala se k ní i Nemocnice Znojmo. 
Nábor prvodárců v rámci kampaně se 
na tamním hematologickém a trans-

Zájemci, kteří chtějí darovat krev, 
mohou přijít do znojemské nemoc-
nice každé úterý a středu od 7.00 
do 9.00 hodin.
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Je vědecky podloženo, že laska-
vost prodlužuje život. A tak není divu, 
že se žáci ze Základní školy na ulici 
Mládeže stejně jako vloni i letos stali 
laskavci.

Podruhé se čtyřiadvacet žáků 7. B 
přidalo k  sociálnímu happeningu 
#jsemlaskavec Nadace Karla Janečka, 
aby znovu poznalo, jaký je to pocit, 
udělat svým laskavým činem druhým 
lidem radost. K dobrému skutku le-
tos sedmáci zlákali i kamarády z 8. C 
v čele s  jejich třídní učitelkou Janou 
Bokůvkovou.

Ve Světový den laskavosti 13. lis-
topadu tak páchali společně dobro, 
jak zní výzva Nadace, když žáci předali 
jimi nashromážděné knihy od začát-

Laskavci z Mládežky
opět mysleli na druhé

ku školního roku Městské knihovně 
ve Znojmě. Knihovna dar umístila 
do dětského oddělení.

Další knihy pak odnesli laskavci 
do haly vlakového nádraží ve Znojmě, 
kde jsou nyní k  dispozici zdarma 
v  knižní poličce. „Všechny knihy 
budou i nadále sloužit lidem a my, 
laskavci, věříme, že případným dal-
ším čtenářům udělají velkou radost,“ 
řekla za  své žáky Monika Juříková, 
třídní pedagožka 7. B. Do happenin-
gu #jsemlaskavec, který odstartovala 
Nadace Karla Janečka poprvé v roce 
2017, se v tomto roce zapojilo více než 
14 000 školáků ze 193 měst. A je krás-
né, že jsou mezi nimi i děti-laskavci ze 
znojemské Mládežky.  lp

 Knihy od laskavců dostala i znojemská knihovna, zastoupená ředitelkou Věrou Maško-
vou, která dětem za jejich aktivitu poděkovala.  Foto: Archiv školy

 Krev dal i místostarosta Jakub Malačka. 
 Foto: Archiv JK

 Děti, které si všimly zraněného ježka, 
zaslouží velikou pochvalu. Rozvoj automo-
bilismu, chemizace a  mechanizace spolu 
s vandalismem totiž každoročně zahubí vel-
ké množství těchto chráněných živočichů. 
 Foto: Archiv školy

„Paní učitelko, našli jsme ježka,“ 
volaly v  jedno slunné odpoledne 
na svoji pedagožku děti z Mateřské 
školy Pražská, třídy Berušek.

Učitelka Dana Svobodová si ne-
obvyklý nález svých svěřenců pro-
hlédla, a protože byl ježek na první 
pohled zraněný, neschopný se stočit 
do klubíčka nebo se někam schovat, 
ihned přivolala veterináře. Ten pa- 
cienta ošetřil. Ježek je chráněným zví-
řetem, v zajetí je možno ho držet jen 
na dobu nezbytně nutnou. Po domluvě 
tedy zavolali pracovníky záchranné 
stanice v Hustopečích, kteří se starají 
o handicapovaná volně žijící zvířata. 
„Přijeli velmi rychle. Bylo milé vidět, 
s jakým zájmem a ochotou se o malého 
ježka postarají. Nyní je už ve zvířecí 
nemocnici k doléčení,“ uvedla Dana 
Svobodová, která i za děti poděkovala 
za vstřícný přístup při záchraně zvířát-
ka doktoru Borkovcovi a záchranářům 
z Hustopečí.  lp

Malí všímaví záchranáři
pichlavé krásy přírody

Centrum sociálních služeb Znoj-
mo se podruhé zapojilo do projek-
tu Ježíškova vnoučata, který plní 
vánoční přání lidem z  domovů  
pro seniory.

„Centrum se do projektu zapojilo 
již vloni a během chvíle byla přání 
v databázi rozebraná a znojemští se-
nioři tak dostali opravdu krásné dár-
ky. Každý z nás může být Ježíškovým 
vnoučetem,“ říká Radka Sovjáková, 
ředitelka Centra sociálních služeb. 

A jak Ježíškova vnoučata fungují? 
Domovy pro seniory zasílají do projektu 
přání, která jsou veřejně dostupná v da-
tabázi na www.jeziskovavnoucata.cz. 
Dárce přání zarezervuje, na  mailu 
ho potvrdí, konkrétní domov pro se- 

Znojemská nemocnice 
vítá prvodárce

niory se sám ozve a předá informace 
k předání dárku. Ten lze poslat nebo 
doručit osobně. Jakmile dárek dorazí 
k seniorovi, přání je splněno a z dárce 
se stalo Ježíškovo vnouče!

Projekt Ježíškova vnoučata v Čes-
ké republice odstartoval v  loňském 
roce a na Vánoce dostalo na 14 tisíc 
seniorů přes 13 000 dárků. Nejedná 
se pouze o materiální dárky, ale mezi 
přáními se najdou i výlety, návštěvy 
příbuzných, prohlídky památek, diva-
delní představení apod. Tento skvělý 
nápad podporují i známé osobnosti, 
jako Karel Gott, Jiřina Bohdalová, To-
máš Klus, Lucie Bílá a mnoho dalších. 
Připojte se k nim i vy splněním přání 
našim starším spoluobčanům.  pm

Zapojte se do projektu 
Ježíškova vnoučata!
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Plemeno: americký stafordširský teriér | Věk: 1 rok
Apolo je velmi dominantní odrůstající štěně. Je už docela poslušný, ale mno-
hému by se ještě mohl naučit. Doporučujeme ho jedině k majiteli, který má 
s tímto houževnatým a oddaným plemenem zkušenosti. Rád bude za výběh 
na zahradě u rodinného domu i časté procházky. 
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Apolo

Žáci 4. B třídy Základní školy 
Václavské náměstí na odloučeném 
pracovišti Jubilejní park se zapojili 
do projektu Abeceda peněz. Projekt 
učí děti rozumět světu financí.

Interaktivní a hravou cestou je se-
znamuje s hospodařením s penězi, roz-
víjí jejich kreativní myšlení a posiluje 
týmového ducha.

„Navštívili jsme znojemskou po-
bočku České spořitelny. Dozvěděli jsme 
se, jak vznikají peníze, jaká je jejich 
hodnota, jak se utrácejí, půjčují, ale i vy-
dělávají, k čemu slouží platební karta 
a jak se pracuje s bankomatem. Vyústě-
ním exkurze bylo založení fiktivní firmy 
a z desetiletých žáků jsme se stali podni-

Jutrláci z Jubilejky skvěle 
zvládají podnikání

kateli. Důležité bylo zvolit název firmy. 
Z navrhovaných zvítězilo jméno Jutrlá-
ci, které v sobě zahrnuje slova JUbilejní 
park, čTvRťáci a škoLÁCI. Povedlo se 
nám vymyslet a kreativně ztvárnit i logo 
firmy. Naším úkolem bylo zhodnotit 
počáteční vklad. Z obdržené půjčky 
jsme tedy nakoupili materiál potřebný 
k výrobě vánočních dekorací. Nyní tedy 
vyrábíme, vyrábíme a vyrábíme,“ popi-
sují zkušenost žáci Jutrláci.

Vyvrcholením jejich činnosti bude 
prodejní JARMARK, na kterém si ve-
řejnost může zakoupit vánoční výrob-
ky malých podnikatelů, a to v budově 
České spořitelny ve Znojmě v pátek 
7. prosince od 14.00 do 17.00 hodin.  lp

Základní škola Mládeže 3, Znojmo
srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 6. prosince 2018, 16.00–18.00

Vánoční dílny, vánoční jarmark hraček a knih, ukázky výuky pomoci 
tabletů, ukázka výuky sportovních tříd, ukázky zájmových kroužků 

a další aktivity školy.

Osm studentů ze střední školy 
na Přímětické ulici získalo letos uzná-
ní od  Hospodářské komory České 
republiky.

Hospodářská komora každým ro-
kem oceňuje nejlepší absolventy tech-
nických, gastronomických oborů a oborů 
služeb. Už po třiadvacáté si tak letos tři 
sta nejlepších absolventů středních od-
borných škol převzalo svá ocenění. Mezi 
ty nejlepší bylo vybráno osm znojem-

Hospodářská komora 
vybrala nejlepší

ských studentů výše zmíněné školy – 
za obor Kuchař-číšník Filip Kordula, 
Ilona Pospíšilová, Simona Sklenářová, 
Martin Nesnídal, za kadeřnickou pro-
fesi pak Kristýna Procházková, Martina 
Varajová, Radka Škrdlová a za obor Ces-
tovní ruch Pavlína Pospíšilová. Ocenění 
má žáky nejen motivovat k výborným 
výsledkům, ale také jim pomoci k zají-
mavějším pracovním nabídkám, zvláště 
při hledání prvního zaměstnání.  lp

Společnost Microsoft zaměřila 
svoji pozornost na znojemskou střed-
ní školu s předlouhým názvem Gym-
názium, Střední pedagogická škola, 
Obchodní akademie a Jazyková ško-
la s právem státní jazykové zkoušky 
(dále jen GPOA).

Společnost Microsoft realizuje me-
zinárodní program Microsoft Schools, 
který je určen vybraným školám, které 
chtějí modernizovat výuku, usilují o to, 
aby studenti získali dovednosti 21. sto-
letí a učitelé si aktivně rozšiřovali své 
informatické vzdělání a vyměňovali 
si zkušenosti na celosvětové úrovni. 
Mezi tyto vybrané školy patří od za-
čátku letošního školního roku právě 
GPOA, jehož vedení dlouhodobě pra-
cuje na tom, aby byla škola vybavená 
moderní technikou a aby s ní uměli 
všichni zacházet.

GPOA jede na vlně
výuky pro 21. století

Několik studentů je zapojeno 
do výběrového programu Microsoft 
Studentské trenérské centrum, v němž 
získávají vědomosti a dovednosti v IT 
a  také se učí nabyté vědomosti dále 
předávat. Dva učitelé jsou součástí celo-
světové komunity Microsoft Innovative 
Education Expert, v níž se setkávají 
pedagogové z celého světa. V rámci 
mezinárodní spolupráce se již několik 
let pořádají skypové telekonference se 
zahraničními školami a organizacemi. 
Pedagogové GPOA spolupracují také 
s dalšími organizacemi a institucemi, 
například s Masarykovou univerzitou. 
Studenti mohou používat zdarma kan-
celářský balík Microsoft Office nebo 
mohou navštěvovat kroužek IT. Spo-
lečnost Microsoft tak podporuje GPOA 
poskytováním aktuálních informací ze 
světa IT.  tm, lp

Střední škola na Přímětické uli-
ci  – SOU a  SOŠ SČMSD s.r.o. Znoj-
mo – pořádá pravidelně mnoho akcí 
nejen pro své studenty, ale také pro 
veřejnost.

V budově školy je každý příchozí 
vždy srdečně přivítán a rozhodně ná-

Škola na Přímětické
zve k návštěvě

vštěvou neprohloupí. Už teď si můžete 
do kalendáře napsat data a názvy akcí, 
které lze na škole navštívit v nejbližší 
době – 6. prosince Vánoční výstavu 
(8.00–16.00), 9.  ledna 2019 a 6. úno-
ra 2019 Přijímací zkoušky nanečisto 
(vždy 14.00–17.00).   lp
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NĚMECKÝ JAZYK 
soukromá výuka 
Přímětice, tel. 739 825 328

PRÁCE V RAKOUSKU
KAMENÍK/PODLAHÁŘ 
Hollabrunn – plný úvazek
Požadavky: 5–7 let v oboru, vysoké 
nasazení, spolehlivost, pečlivost 
a přesnost, znalost NJ, ŘP tř. B.
Ohodnocení: dle rakouské KS 
13,16 EUR/hod. brutto (možné 
i vyšší dle kvalifikace).
Johann Hasenkopf GmbH
Petra Triebl – petra@hasenkopf.at 
+43/2959/2776 17.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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. 
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00
Sobota 9.00–11.35, 15.00–20.00
Neděle 9.00–11.35

Plavání
ve Znojmě
Plavání pro veřejnost: Aktuální časy 
možnosti plavání během prosince 
i o svátcích najdete na webových strán-
kách lázní.
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne.

Knižní novinka DEJ TĚLU ŠANCI 
K  PŘIROZENÉ ROVNOVÁZE, ŠTÍH-
LOSTI A ZDRAVÍ znojemské autorky 
a odbornice na výživu Ivany Sten-
zlové může být skvělým dárkem pod 
stromeček a  to nejen pro ty, kteří 
bojují s váhou. Soustřeďuje v sobě 
totiž vše zásadní a  podstatné, jak 
dosáhnout trvalé štíhlosti a oprav-
dového zdraví, a  je bez nadsázky 
manuálem do  každé rodiny a  pro 
každého bez rozdílu věku.

Kdy jsi přišla na to, že stravou můžeš 
výrazně ovlivnit zdraví?

Nastartoval to asi můj vztah a lás-
ka k soužití s přírodou. Už jako malou 
mě fascinovala příroda. Chtěla jsem 
všechno poznat do hloubky. Doma 
jsme jedli klasicky. Větší změna jídel-
níčku nastala, když v mých 10 letech 
onemocněl tatínek diabetem prvního 
typu. Najednou se u nás stalo jídlo ex-
trémně důležitou záležitostí. Mamin-
ka musela vařit s přesnou pravidel-
ností. Byla v tom velice zodpovědná. 
V souvislosti s tatínkovou nemocí mě 
v pozdějším věku začalo velmi zajímat 
fungovaní těla v návaznosti na stra-
vování. Bylo to tak silné, že jsem se 
přihlásila na studium odborné biolo-
gie na Masarykově univerzitě v Brně.

Své profesi jsi se ale hned nevěnovala. 
Proč?

Nemohla jsem po  škole najít 
v  oboru mikrobiologie a  moleku-
lární biologie uplatnění. Po patnácti 
letech podnikání a  služebních cest 
do  zahraničí se mi narodila dcera 
a s ní přišla i životní změna. Má lás-
ka ke  všemu živému, přirozenému 
a zdravému byla stále silnější, a  tak 
jsem se rozhodla k dodatkovému stu-
diu výživy a zdraví na Institutu výživy 
Mag. Sashy Walleczek ve Vídni a dále 
ke studiu Tradiční čínské medicíny 
také ve Vídni, protože toho času jsem 
žila v zahraničí. Obě dvě dietologie, 
jak západní, tak východní, propletené 
dohromady, mi dávaly veliký smy-
sl a dokázaly mi odpovědět na tolik 
otázek.

Takže pětielementové recepty, které 
v knize nabízíš, jsou výhradně tvé?

Ano. Provařila jsem hodiny, sku-
povala zahraniční knihy, četla a stu-
dovala. Dlouhé roky již sama skládám 
vlastní takzvané pětielementové re-
cepty, které harmonizují tělo, uvádí 
ho do rovnováhy a mají geniální ná-
vaznost na  biorytmy lidského těla. 
Neznám jiný druh kuchyně a způsob 
vaření, který by tak zásadně respekto-
val tělo a jeho potřeby.

Stravou ovládáme své tělo
D o st an ou  č ten ář i 
v knize odpověď na to, 
jaký jsou metabolický 
typ, který určuje, jak 
by měl vypadat jejich 
individuální jídelní-
ček?

Dostanou, když 
budou pozorně číst.  
A  budou se asi divit, 
jak geniálně jednodu-
ché to je. Tělo s námi 
hovoří a vysílá signály 
k  našemu fungování. 
Již od narození je cílem 
našeho těla dovést nás 
ke  štíhlosti a  zdraví. 
Bohužel naším špat-
ným životním stylem 
se dostáváme z přiroze-
né rovnováhy, kdy tělo 
ztrácí kontrolu samo 
nad sebou a od té chví-
le již nedokáže vysílat 
ty správné signály. Zá-
kladem zdraví je uvést 
tělo zpět do přirozené 
rovnováhy.  Kniha popisuje, jak pozná-
me, že naše tělo v rovnováze není. Už 
jenom závislost na cukru, energetické 
propady, vlčí hlad, nadváha či obezita, 
to jsou první signály nerovnováhy.

Tedy bílý triumvirát cukr, mouka, 
mléko jsou jednoznačně strašáky?

U mléka by to bylo na dlouhou 
diskuzi. Bílý cukr a bílou mouku lze 
jednoznačně označit za bílé drogy. 
Nejde o výživné potraviny, jde pouze 
o stimulanty našich chutí. Tělo se stá-
vá na nich závislé. Častá konzumace 
nevýživných průmyslově upravených 
potravin kompletně nabourává hor-
monální a metabolickou rovnováhu 
těla a přeprogramuje mozek na chybné 
odpovědi. Výsledkem nemůže byt nic 
jiného než příbytek na váze a nemoc.

Trvalo třináct let, než jsi s knihou 
vyšla ven. Proč tak dlouho?

Moje práce nebyla o tom napsat 
knihu, ale vzdělávat se a najít odpovědi 
na spousty otázek tykajících se zdraví. 
Začínala jsem poradenstvím a ško-
lením. Později se přetransformovala 
do pořádání kurzů pětielementového 
vaření. Reakce mých klientů mě utvr-
zovaly v tom, že práce, kterou provo-
zuji, má veliký smysl. A to mě přivedlo 
k myšlence, oslovit širokou veřejnost 
s ucelenými informacemi soustředě-
nými do knihy. V knize vysvětluji, že 
poznáním vlastního těla, jak funguje, 
jak ho ovládáme přes potraviny, mů-
žeme dojít k vybudování opravdového 
zdraví a trvalé štíhlosti.

A je to omezeno věkem?
Není. Tělo je úžasný dynamický 

stroj, který podléhá neustále přemě-
ně, regeneraci a  my máme obrov-
skou možnost přes výživu zasáhnout 
do jeho fungování v dobrém i špatném 
slova smyslu kdykoliv v průběhu naše-
ho života. Dokonce i katastrofy, které 
jsme sami na sobě dlouhá léta páchali, 
můžeme úspěšně obrátit k pozitivní-
mu výsledku. Proto v žádném věku 
není pozdě začít pracovat na  svém 
zdraví.

V knize máš recepty podle ročních 
období. Proč tak neobvyklé dělení?

Je to o tom, že se musíš přizpůsobit 
přírodě, ze které vše vzešlo. Jsme její 
součástí a nelze se od ní oddělovat. 
Proto i naše stravování by mělo mít 
návaznost na přírodu. Supermarke-
ty vzaly lidem sounáležitost s příro-
dou. Je tam stejná nabídka, ať je jaro 
nebo zima. Nepřemýšlíme, že by-
chom v zimě neměli jíst syrová rajčata 
a okurky, které ochlazují, zavodňují 
a zvyšují naší náchylnost k virové in-
fekci. Naopak, že v zimě potřebujeme 
kořenovou zeleninu tepelně uprave-
nou, kvašené zelí a koření, které nás 
zahřeje. Jen prohřátý organismus je 
odolný organismus. Na  jaře a v  létě 
nám nabízí příroda zeleninu a ovoce 
plné vody, minerálů a antioxidantů pro 
hydrataci a ochraně kůže proti záření. 
Vše má logiku a opodstatnění. Je po-
třeba respektovat přírodu, vařit podle 
ročního období z regionální a sezón-
ních potravin.  Ľuba Peterková

 Ivana Stenzlová.  Foto: Archiv autorky

Bruslení
Kdo dává před umělým kluzištěm 

přednost klasickému ledu, může vy-
užít bruslení na znojemském zimním 
stadionu.

Otevřeno je pro veřejnost vždy 
v  pondělí a  ve  čtvrtek od  17.00 
do 18.00 hodin. Pokud to časový roz-
vrh ledu umožňuje, jsou k dispozici 
i mimořádné hodiny bruslení. Rozpis 
ledu je k nalezení na www.hcorli.cz. lp

Retz zve
HLT Retz, škola zaměřená na ces-

tovní ruch, zve všechny zájemce 
na své dny otevřených dveří.

A to v pátek 30. listopadu od 13.00 
do 18.00 hod. a v sobotu 1. prosin-
ce od 9.00 do 16.00 hod. Více info 
na www.hltretz.ac.at.  zp
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PLACENÁ INZERCE

Sváteční ZnojmoRegion 2018 je 
název nového projektu, ve kterém 
se poprvé v historii představuje ad-
ventní a vánoční turistická nabídka 
znojemského okresu najednou, a to 
i s přesahem do sportu, služeb nebo 
historické kuchyně.

Rozsáhlý přehled je letošní novin-
kou destinační společnosti Znojmo-
Region, která oficiálně zastupuje celou 
turistickou oblast Znojemsko a Podyjí. 
Kromě tradičního kulturního kalen-
dáře akcí v něm najdete tipy na po-
znávací výlety s průvodcem, možnosti 
sportovního vyžití včetně dnů sportu 
zdarma anebo speciální balíčky služeb 
vybraných hotelů a restaurací, včetně 

Jak si užít na Znojemsku svátky

znojemského pivovaru. „Naším cílem 
bylo především upozornit na zimní tu-
ristickou nabídku Znojemska a Podyjí 
a posílit návštěvnost, která je v tomto 
období dlouhodobě nejslabší,“ vy-
světluje Šárka Janderková, předsedky-
ně představenstva ZnojmoRegionu. 
„Chtěli jsme ukázat, kolik možností 
a rozmanitých zážitků tu čeká na ná-
vštěvníky, ale také inspirovat místní 

Leták SVÁTEČNÍ ZNOJMOREGION 
2018 i s tradičními recepty je k dis-
pozici na regionálních turistických 
infocentrech a ke stažení i v Aktua-
litách na webových stránkách Znoj-
moRegionu www.znojmoregion.cz.

Máte doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte, a nevíte co s ním? 
Darujte je potřebným a  podpořte 
svým činem čtrnáct pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením.

Na faře Českobratrské církve evan-
gelické se bude v pátek 7. prosince ko-
nat další ze sbírek pro obchod Baltazar 
Chráněných dílen Znojmo. Na  faru 
(Rudoleckého 15, Znojmo – vchod 
z Bezručovy ulice) budete moci od 8.00 

Nevíte, co s ním? 
Dejte ho do sbírky

do 19.00 hodin přinést obnošené, ale 
čisté a nepoškozené letní a zimní oble-
čení (dospělé i dětské), dále lůžkoviny, 
záclony, závěsy, utěrky, ručníky, kabel-
ky, boty, dětské hračky a knížky. 

Darované oblečení a další věci po-
mohou lidem v nouzi a svým druhým 
využitím šetří životní prostředí. Pracov-
níci se zdravotním postižením obchodu 
Baltazar jej protřídí a prodají, čímž pod-
poříte také jejich pracovní místa.  lp

Znojemský městský pivovar uva-
řil již potřetí na advent speciální me-
dovou 13%. Zájem o ni byl vždy tak 
velký, že byla vypita už během dvou 
adventních neděl. 

„Pevně věřím, že jsme ji tentokrát 
navařili tolik, aby vydržela až do čtvr-
té adventní neděle,“ smál se ředitel 
znojemského pivovaru Miroslav Ha-
rašta. Spodně kvašený ležák je vyro-
ben v kombinaci sladů plzeňského, 
mnichovského a karamelového. Pravý 
med pak dodává pivu nasládlou chuť 
a vůni. Vychutnat si medové pivo mů-
žete společně s pivem Sauvin – pivo 
s přívlastkem, které pivovar připra-
vil opět ve spolupráci s výzkumným 
ústavem pivovarským a sladařským 
a vinařstvím Ampelos. Jde o v Česku 
nevídanou pivovarskou raritu! „Jedná 
se o svrchně kvašené pivo se silnou 
ovocnou charakteristikou. Unikátním 
prvkem výrobního procesu bylo pou-
žití vinných kvasinek, které jsou spe-
cifické výhradně pro oblast Znojem-
ska a jeho vinic. K chmelení piva byl 
využit speciální chmel, jehož aroma 
je podobné bílému vínu Sauvignon 
blanc,“ popisuje pivní raritu Miroslav 
Harašta. Ten i v době adventu nabízí 
každý pátek prohlídky svých prostor 
i s možností degustace piv. Prohlíd-
ky lze domluvit na tel. 515 220 200, 
608 514 318.  lp

Pivovar uvařil 
medovou 
třináctkuk návštěvě dalších částí 

regionu,“ dodává.
„Podařilo se nám 

dát dohromady nabídku 
na  období od  Adven-
tu, přes vánoční svátky, 
Silvestr a  Nový rok, až 
ke  Třem králům,“ vy-
světluje tajemnice spol-
ku, Irena Navrkalová, 
a upřesňuje: „Na projek-
tu se spolupodílelo více 
než 30 měst a  obcí, 10 
soukromých subjektů, 
5 institucí neziskového 
charakteru a řada dalších 
partnerů. V tak velkém 
rozsahu a  vzájemném 
propojení dosud jednot-

ná propagace nebyla nikdy realizová-
na. Jsme rádi, že se to povedlo.“

Milovníky tradiční vánoční kuchy-
ně pak určitě potěší historické recepty 
na pokrmy, které v oblasti Znojemska 
patřily běžně na adventní a vánoční 
stůl. Na přednášce je mimo jiného před-
staví v úterý 4. prosince od 17.00 hod. 
ve Znojemské Besedě etnograf Jihomo-
ravského muzea Jiří Mačuda.  In, lp

V Domě Na Věčnosti ve Znojmě 
vystoupí 1. prosince ve 20.30 Lord 
Bishop, nenapodobitelný dvoumet-
rový kytarista z newyorského Bronxu.

Za  uplynulých 15 let natočil 
11 CD a ve 44 zemích odehrál více než 
3 000 koncertů. V roce 2010 byl hvěz-
dou festivalu Colours of Ostrava. Je jako 
Jimi Hendrix, Lemmy a James Brown 
v jedné osobě. Na jeho muziku, vzhled 
a energii návštěvníci koncertů jen tak 
nezapomínají!

„Jsem dost mladý, abych rock'n'roll 
ještě mohl hrát, a dost starý, abych ho už 
uměl hrát!“ říká Lord Bishop. lp

Lord Na Věčnosti



14 ZNOJEMSKÉ LISTY 29. LISTOPADU 2018Společnost

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: říjen až duben.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Věž je pro veřejnost do 15. ledna 2019 
zavřena z důvodu umístění kabeláže 
vánoční výzdoby.                    

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Zavřeno do dubna.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. Zavřeno. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Od října pouze 
na objednání předem (min. 5 osob).

 MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, tel. 515 282 211,
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: celoročně Po–St, Pá–Ne  
9.00–17.00, Čt 9.00–17.45. 
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  
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny české, 
Medailérská tvorba J. T. Fischera.

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
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: listopad až únor So, Ne 
9.00–17.00, 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 na Jižní přístupové 
cestě 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: otevřena: 
říjen až duben Po 9.00–17.00, Út–Ne 
9.00–20.00.

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
U Obří hlavy 7, 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. 

29. 11. POVĚSTI ČESKÉ ANEB 
POHÁDKY POD ŘÍPEM
Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila uvádí muzikálové 
zpracování českých pověstí z dílny 
Zdeňka Bartáka a Jiřího Chalupy. 
Hrají: E. Hrušková a J. Přeučil.  
8.30, 10.15.

30. 11. DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A KRÁTKOZRAKÝ/VIZIONÁŘ
Premiéra další hry Divadelního 
studia Martiny Výhodové. 18.00.

8. 12. ZRADA
Pražské Divadlo Na Maninách 
uvádí hru nositele Nobelovy ceny 
za literaturu Harolda Pintera. 
Hra otevírá mimořádný pohled 
do vztahu tří lidí – manželského 
páru a jejich nejbližšího přítele. 
Hrají: P. Němcová, M. Etzler, 
T. Savka. 19.00.

KINO SVĚT

Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Aktuální program najdete na webu kina 
(Po 12.00–17.00, Út–Pá 12.00–17.30).

KONCERTY

5. 12. HANA HOLIŠOVÁ A BIG 
BAND NEW TIME ORCHESTRA
Městské divadlo – zpěvačka, 
herečka, držitelka ceny Thálie 
a vítězka televizní show Tvoje tvář 
má známý hlas vystoupí společně 
s New Time Orchestra ve strhujícím 
koncertu. 19.00.

6. 12. HUDBA NA POLŠTÁŘÍCH
RC Maceška, Pražská 80 – koncert 
Ondřeje Smeykala. Rezervace 
vstupenek na tel. 774 924 924, 
723 454 091. 18.00. Více na str. 15.

6. 12. PETR BENDE 
A LIBOHLÁSEK
Městské divadlo – vánoční koncert 
oblíbeného zpěváka s Cimbálovou 
muzikou Gromba a znojemským 
Dětským pěveckým sborem 
Libohlásek. 19.00.

11. 12. S DYJAVÁNKEM 
K BETLÉMU VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Městské divadlo – folklórní muzikál 
v podání DFS Dyjavánek. 18.00. 
Více na str. 15.

13. 12. TARJA TURUNEN – 
CONCERT FOR A DARK 
CHRISMAS 
Městská sportovní hala, (F. J. Curie 5) – 
vánoční koncert finské zpěvačky 
Tarji Turunen. Pro svůj původ 
a zpěv, při kterém mrazí, je 
nazývána ledovou královnou 
severu. 19.00.

21. 12. DAVID KOLLER - 
ACOUSTIC TOUR 2018
KSC Dukla – koncert v rámci 
zpěvákova tour. 19.00.

22. 12. ADVENTNÍ KONCERT 
SKUPINY KVĚTINKA 
Kostel sv. Mikuláše – vánočně 
laděný repertoár oblíbené 
znojemské country skupiny. 18.00. 
Více na str. 15.

27. 12. VÁNOČNÍ KONCERT 
LUĎKA MINKY
Kostel sv. Mikuláše – host znojemský 
pěvecký sbor Carmina Clara. 19.00. 
Více na str. 15.

VÝSTAVY

Do 31. 12. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní 
expozici černého řemesla.

23. 11. – 1. 2. 2019 LÉTAJÍCÍ 
DRAHOKAMY 
Minoritský klášter – fascinující 
barvy, tvary i vzory ve světě 
hmyzu, nerostů a hornin. Výstava 
je koncipována jako srovnání 
barevných vzorů a kombinací 
na tělech hmyzu a na horninách 
či minerálech.

28. 11. – 13. 1. 2019 VÝSTAVA 
ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ
Dům umění – výstava originálních 
rukodělných výrobků klientů 
Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry 
při Oblastní charitě Znojmo. 
Vernisáž 28. 11. ve 14.00.

30. 11. – 7. 1. 2019 VÁNOCE 2018
Dům umění – výstava prací 
Patchworkového klubu Znojmo. 
Vernisáž 29. 11. v 17.00. 
7. a 8. 12. prezentace šicích strojů 
Brother.

30. 11. – 13. 1. 2019 VÁNOČNÍ 
VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
BETLÉMŮ
Dům umění – unikátní vyřezávané 
a ručně malované betlémy z let 1840–
1940, litografické betlémy na reliéfním 
papíře i skládací nebo vystřihovací 
reklamní betlémy z období první 
Československé republiky. 
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÁNOČNÍ VÝLETY 
Vydejte se vlakem na výlet do krásné vánoční Vídně
Stále více oblíbené výlety do  vánočně vyzdobené Vídně si nenechá-
vají ujít nejen obdivovatelé metropole na  Dunaji, ale také celé rodiny 
s  dětmi. V  doprovodu zkušeného průvodce čeká každého výletníka 
komentovaná procházka starým městem, ve které je zahrnuta návště-
va čtyř originálních vánočních trhů s  neopakovatelnou atmosférou 
a neodmyslitelnou ochutnávkou tradičních vídeňských specialit, jakou 
jsou pečené kaštany či horký vánoční punč a to i v nealkoholické formě 
pro děti. Vlakem se do vánoční Vídně dostanete 1. prosince a dále pak 
8., 15. a 22. prosince. Rezervovat si nádherný výlet s průvodcem může-
te na tel. 737 449 099, kde také získáte více informací.  lp

 KONCERTY
Zklidněte hudbou tělo i mysl v adventním čase

V  době adventu mnoho z  nás vyhledává zklidnění na  koncertech, kde 
se čas v  jinak nepříjemně hektickém období skutečně mění na předvá-
noční pohodu. Vybrat si můžete hudební žánr od cimbálu před duchovní 
skladby až po country. Ve čtvrtek 6. prosince nabízí ve svých prostorách 
Rodinné centrum Maceška HUDBU NA POLŠTÁŘÍCH v provedení jedno-
ho z nejlepších hráčů na didgeridoo na světě Ondřeje Smeykala. V úterý 
11.  prosince ve  znojemském divadle uslyšíte folklórní muzikál S  DYJA-
VÁNKEM K BETLÉMU VÁŽNĚ NEVÁŽNĚ o příchodu dětí k jesličkám a vítání 
Ježíška. A 22. prosince můžete navštívit v kostele sv. Mikuláše již tradiční 
ADVENTNÍ KONCERT KAPELY KVĚTINKA. Výtěžek z dobrovolného vstup-
ného věnují muzikanti z Květinky Oblastní charitě ve Znojmě. Další kon-
certy najdete v programu Znojemského adventu 2018 na str. 8 a 9.  lp

 NOVOU VÁNOČNÍ PÍSEŇ
Na koncertě Luď ka Minky usly-
šíte hudební dárek
Když vločky tančí je hudební 
dárek v podobě zbrusu nové vá-
noční písně autora Luďka Minky. 
Znojemský zpěvák a  skladatel ji 
zazpívá poprvé na svém koncer-
tě v  rámci Znojemského adven-
tu 9. prosince na  Masarykově 
náměstí. Na  pódiu spolu s  ním 
vystoupí několik hostů. Koncert 
zahájí v 15.30 hod. pěvecký sbor Základní školy Pražská s programem 
Vánoční písně. Zpěvák poté zazpívá repertoár složený převážně z  au-
torských písní jeho alba Rozhovor s  Andělem. O  hudební doprovod 
se postará nejen sbor ZŠ Pražská, ale také Zdeněk Matuščin na kláve-
sy a  Ladislav Švidroň na  housle. Ve  čtvrtek 27. prosince pak můžete 
navštívit tradiční Vánoční koncert Luďka Minky v kostele sv. Mikuláše, 
kde vystoupí také znojemský pěvecký sbor Carmina Clara pod vedením 
sbormistryně Ludmily Piknerové.  lp

DALŠÍ AKCE

29. 11. SEBEPREZENTACE 
U POHOVORU
RC MACEŠKA, (Pražská 80) – co 
prozradí řeč těla, jak s nadhledem 
reagovat na diskriminační otázky 
zaměstnavatelů? Workshop vede Soňa 
Lhotáková. 17.30. 

4. 12. ZA BARBOROU DO MUZEA
Minoritský klášter – povídání 
o sv. Barboře, hry a geologické 
pokusy, komentovaná prohlídka 
výstavy Létající drahokamy 
a určování nálezů přinesených 
návštěvníky. 15.00.

4. 12. OD ADVENTU DO TŘÍ 
KRÁLŮ
Znojemská Beseda – tradiční 
strava a obyčeje vánočního cyklu 
na Znojemsku, včetně receptů 
historických adventních a vánočních 
pokrmů. Přednáší Jiří Mačuda, etnograf 
Jihomoravského muzea. 17.00.

6. 12. JIŘÍ SCHMITZER
VŠ Klub Harvart – recitál 
populárního herce a písničkáře. 
Předprodej vstupenek – Václavské 
nám. 6, tel. 515 221 865. 19.30.

6. 12. BESEDA O ZDRAVÍ 
S PÍSNIČKOU
Bistro Chez Martine – beseda 
nejen o nové knize Ivany Stenzlové 
Dej tělu šanci, ale celkově o zdravém 
způsobu života. Host písničkářka 
Tereza Holubová. 17.00.

8. 12. MIKULÁŠSKÉ WINE 
A SCENT DEGUSTATION
Loucký klášter – degustaci pořádá 
společnost NAVAJN, sraz 5 minut 
před začátkem. 18.00.

9. 12. PROHLÍDKA KOSTELA 
NALEZENÍ SV. KŘÍŽE 
A KLÁŠTERA DOMINIKÁNŮ
Kostel na ul. Horní Česká – 
adventní komentovaná prohlídka 
s výkladem Jiřího Kacetla 
a Ondřeje Lazárka. Na varhany 
zahraje Alena Paulenková. 
Sraz ve 14.00.

13. 12. PROSINEC 1918: JIŽNÍ 
MORAVA OSVOBOZENA? 
Znojemská Beseda – přednáška 
Zbyňka Sturze (JMM) 
přiblíží dramatické události 
při obsazování jižní Moravy 
československými vojenskými 
oddíly. 19.00.



 Finský brankář Teemu Lassila přivádí soupeřovy útočníky k zoufalství.
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Znojemský box má opět hvězdu 
srovnatelnou s legendární generací 
padesátých a šedesátých let minu-
lého století, kdy patřil v našem měs-
tě k vlajkovým lodím sportu. Vasil 
Ducar se stal ve francouzském Lille 
mistrem světa organizace WBF, když 
v dramatickém duelu křížové váhy 
(do 90,6 kg) porazil k velkému zkla-
mání zaplněné haly v desátém kole 
domácího borce Samuela Kadjeho. 

Souboj měl až hollywoodský pa-
tos. Ducar po celých deset kol stateč-
ně odolával atakům Kadjeho, které-
ho hnala zaplněná aréna, aby udeřil 
v posledních vteřinách desetikolového 
klání a poslal svého soupeře na zem. 
„Místní komentátoři prohlásili, že to 
byla nádhera jak z Rockyho. Byla to 
opravdu velká bitva. Na body bych asi 
prohrál, měl jsem vyhraná tři nebo 
čtyři kola, zbytek vyzněl pro oponenta. 
Ale tím knockoutem šest vteřin před 
koncem jsem to zvrátil a navíc to mělo 
opravdu podobu s filmem Rocky,“ ko-

Boxer Vasil Ducar se stal mistrem světa
a těší se na válku policajtů v O2 aréně

Po nevydařeném vstupu do se-
zóny se znojemští Orli hrající mezi-
národní Erste Bank Eishockey Ligu 
postupně zlepšují a v listopadu byli 
postrachem všech soupeřů z mnoha 
zemí Evropy. V  tomto měsíci totiž 
nasbírali sérii pěti tříbodových vý-
her v řadě, kterou přerušilo až v po-
slední listopadovou neděli utkání 
v Salzburgu.

Devítigólový debakl
způsobil poprask

V  průběhu vítězné série si Orli 
připsali i jeden málo vídaný výsledek. 
V neděli 4. listopadu totiž v hlavním 
městě Rakouska ve Vídni uštědřili do té 
doby prvnímu týmu tabulky Vienna 
Capitals devítigólový příděl. Při vítěz-
ství 9:3 znojemský tým ukázal, že má 
na víc, než naznačovaly nevydařené 
duely v úvodu ročníku. Tímto výsled-
kem si Orli připsali svou vůbec nejvyšší 
venkovní výhru v EBEL v historii. 

Orli spoléhali hlavně na týmovost, 
prosadilo se osm různých střelců, k ví-
tězství přispěl zásadní měrou finský 
brankář Teemu Lassila, jedna z nových 

Znojemští hokejisté nejlepším týmem listopadu v EBEL

mentoval zatím svůj životní zápas Vasil 
Ducar.

Ten se měl 10. listopadu pokusit 
o zisk titulu organizace WBO v rus-
kém Jekatěrinburgu, ale jeho soupeř 

Alexej Papin se zranil, a tak byl tento 
duel odložen zatím na neurčito. Prav-
děpodobně se uskuteční někdy na pře-
lomu ledna a února. Ještě před tím ale 
čeká Vasila Ducara další historický 
mezník. 27. prosince nastoupí v praž-
ské O2 aréně v tzv. válce policajtů proti 
Danielu Brunclíkovi v disciplíně MMA 
(zápasy v kleci). Přídomek válka poli-
cajtů si tento duel vysloužil, protože 
oba aktéři pracují u zásahové jednotky 
Policie ČR. 

Vedle tohoto zápasu program v O2 
aréně nabídne také atraktivní česko-
-slovenský souboj mezi dvěma rapery 
Marpem a Rytmusem, kteří se oba 
věnují bojovým sportům. Na tento ga-
lavečer už bylo prodáno 11 tisíc lístků 
a očekává se návštěva 15 tisíc diváků, 
což bude historicky nejvíc, kolik u nás 
na podobný sportovní podnik při-
šlo. „Když mě lákali, abych podepsal 
smlouvu v XFN, moc se mi do toho ne-
chtělo. Ale pořád mě přemlouvali a na-
konec mě pozvali právě do O2 arény, 

posil jihomoravského klubu. Lassila 
patří mezi nejzkušenější hráče, kteří 
kdy oblékali znojemský dres. Se svým 
domovským Finskem dokonce osla-
vil titul mistra světa. Nyní patří mezi 
tahouny orlí letky na cestě za vyššími 
tabulkovými pozicemi a  postupem 
do play-off.

Užijte si hokejové zápasy z nově
zrekonstruovaného prostředí
VistaGrill restaurantu

Na zápasy A-týmu Orlů je nyní 
nově možno zakoupit lístek a rezervovat 
místo s přímým výhledem na ledovou 
plochu z prostor VistaGrill restaurantu. 

Cena ve zkušební akci do 31. prosin-
ce 2018 je 399 Kč na zápas. Mimo míst 
s výhledem na plochu je vstup do re-
staurace i během zápasu zdarma a re-
staurace je ve standardním provozu.

Mezi hlavní výhody sledování zá-
pasu z prostor VistaGrill restaurantu 

kde bylo osm tisíc diváků, a po tomto 
zážitku jsem kývl s podmínkou, že 
chci mít také zápas v O2 aréně. To se 
mi vyplnilo a už se moc těším. Souboj 
před patnácti tisíci lidmi jsem ještě 
v životě neměl, je to opravdu velká 
věc,“ konstatoval Vasil Ducar.

Ten si arénu MMA vyzkoušel už 
18. listopadu v Bratislavě na stadionu 
Ondreje Nepely, kde ve druhém kole 
technickým K. O. vyřídil Igora Krstiće. 
„V MMA jsem zápasil po delší době. 
Chvíli jsem se rozkoukával, ale pak se 
to vydařilo,“ konstatoval Vasil Ducar.

O minulém víkendu si pak borec 
z Citonic vyzkoušel i čínský box na mis-
trovství republiky v Lounech. „Je to něco 
jako K1 (v podstatě kickbox – pozn. 
red.) ale bez kolen a se strhy na zem. 
Měl jsem dva zápasy a oba jsem vyhrál 
před limitem,“ konstatoval Vasil Ducar, 
který si tak na své konto připsal další 
titul republikového šampióna, i když 
do Loun podle svých slov odjížděl jen 
tak pro zpestření. eks

 Vasil Ducar s pásem mistra světa organi-
zace WBF. 

patří vlastní vstup do haly bez čekání, 
1x vstupenka na sezení na zápas zdar-
ma, přístup do prostor restaurace, baru 
i možnost využití sociálního zázemí 
kdykoliv v průběhu zápasu nebo káva 
a čaj zdarma. Kompletní seznam vý-
hod naleznete na www.hcorli.cz. tz

Rozpis předvánočních utkání Orlů

Pátek 30. 11. Znojmo – Dornbirn

Neděle 2. 12. Graz – Znojmo

Pátek 7. 12. Znojmo – Klagenfurt 

Neděle 9. 12. Znojmo – Záhřeb 

Pátek 14. 12. Záhřeb – Znojmo 

Úterý 18. 12. Znojmo – Villach




