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SPOLEČNOST

 Velkorysá architektura Domečku je usazena v zeleni městského parku.  Foto: lp 

Jednohlasně schválili zastupitelé 
města odkup budovy České spořitel-
ny ve Znojmě, takzvaného Domečku. 
Město tak vůbec poprvé získá do své-
ho majetku budovu, která v minulosti 
hrála významnou roli ve společen-
ském životě mnoha Znojmáků.

Slavný Domeček bude patřit Znojmu
„Jsem moc rád, že zastupitelé jeho 

koupi podpořili,“ říká starosta Znojma 
Jan Grois. Domeček byl ve své historii 
významným společensko-kulturním 
centrem, které v současnosti Znojmu 
citelně chybí. Jeho potřeba vychází 
od  občanů ve  všech anketách jako  

priorita, kterou se mělo město zabývat. 
Nákupem nemovitosti může v Domeč-
ku opět vzniknout velký společenský 
sál s  adekvátním zázemím. Vedení 
města tak chce budově z 19. století 
navrátit status kulturního centra. 

 Pokračování na str. 3.

Komunální volby 
Během devíti let 2018–2026, če-

kají voliče patnáctery volby. Těmi 
nejbližšími jsou komunální.

Volby do  Zastupitelstva města 
Znojma se uskuteční v pátek 5. říj-
na a v sobotu 6. října 2018. Volební 
místnosti se občanům otevřou v pátek 
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
od 8.00 do 14.00 hodin. Více informací 
k volbám najdete na str. 4 a 5. lp

Lokalita Malá Louka má investo-
ra. Vyroste v ní 266 moderních bytů. 
Obyvatelé Znojma tak dostanou kva-
litní bydlení s občanskou vybaveností 
a zelení.

„Jsem velice rád, že se nám po dlou-
hých letech a opakovaném uveřejňová-
ní nabídky podařilo investora do Malé 
Louky najít. Výstavba nových bytů 
pomůže zlepšit situaci na trhu s ne-
movitostmi. Znojmáci by si tak moh-
li pořídit nové bydlení za příznivější 

V Malé Louce vyrostou moderní byty
ceny,“ říká starosta Znojma Jan Grois. 
Prodej Malé Louky schválili zastupitelé 
napříč politickým spektrem. Kupcem 
je znojemská společnost AC Solution 
s.r.o., která nabídla 65 701 000 korun 
bez DPH. V souladu s  Regulačním 
plánem Malá Louka vyroste v lokalitě 
sedm bytových domů, pět viladomů 
a dva terasové domy s celkovým po-
čtem 266 bytů. Jedná se o poslední větší 
zastavitelnou plochu území nedaleko 
centra Znojma s kompletní veřejnou 

infrastrukturou, do které patří napří-
klad škola, školka, komerční objekty, 
pošta, lékárna a další.

Napojení lokality Malá Louka 
na dopravní infrastrukturu (ulice Ví-
deňská) bude vybudováno soukro-
mým vlastníkem přilehlých pozemků, 
a to nejpozději do konce roku 2018. 
Součástí celé koncepce je také kvalitní 
a  zdravá zeleň v podobě ploch pro 
setkávání obyvatel, jejich odpočinek 
a plochy pro sport a rekreaci.  zp

Rekord: 87 672 
Znojemské historické vinobraní 

2018 přilákalo rekordní počet ná-
vštěvníků. 

Podle finálního součtu jich přišlo 
87 672, což je nejvíce od 90. let.  lp

Josef Štola
má 105 let

Josef Štola, nejstarší občan měs-
ta Znojma, oslavil 22. září neuvěřitel-
ných 105 let.

Přes úctyhodný věk se těší dobré-
mu zdraví. Josefu Štolovi (na snímku) 
přišli pogratulovat nejen přátelé a ro-
dina, ale také zástupci města Znojma, 
a to starosta Jan Grois, který oslavenci 
přinesl jeho oblíbený med, i místosta-
rosta Jan Blaha, který mu k blahopřání 
přidal dárkový koš. Mezi gratulanty 
nechyběla ani matrikářka úřadu Lenka 
Pavlačková. K přání pevného zdraví se 
rovněž připojujeme!  lp



ní konstrukce. V rámci stavebních prací 
bude také provedeno oddělení altánu 
od  zahrady původního majitele, a to 
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OPRAVA MOSTU PŘES DYJI
JE ODLOŽENA
Ani po druhém výběrovém řízení 
se městu nepodařilo vysoutěžit 
firmu, která by se chopila avi-
zované opravy mostu přes řeku 
Dyji. Stejně jako v prvním případě 
vítězná firma od realizace zakázky 
ustoupila. Další firmy v  pořadí 
zakázku z  kapacitních důvodů 
odmítly. Nové výběrové řízení 
by radnice chtěla vyhlásit ještě 
letos. Opravy by tak mohly začít 
v příštím roce. Finanční prostřed-
ky 7  500  000  korun vyhrazené 
na  opravu zařadili zastupitelé 
do rozpočtu na rok 2019.

PŘÍMĚTICE DOSTANOU
LEVANDULOVOU ULICI
Zastupitelé schválili název nové 
ulice Levandulová v  městské 
části Přímětice, a  to v  lokalitě, 
kde probíhá výstavba rodinných 
domů. Název vzešel z návrhu jed-
noho z majitelů vznikajících domů. 
Vlastníci stavby by chtěli podél 
nové ulice vysadit levandulové 
keře. Levandulová ulice bude sou-
sedit například s ulicemi Májová 
a Letní, v  její blízkosti naleznete 
i Jabloňovou nebo Slunečnou. 

BÝVALÝ KLÁŠTER 
KOUPÍ CÍRKEV
Římskokatolická farnost u sv. Mi-
kuláše kupuje od  státu bývalý 
klášter u kapucínského kostela 
na Masarykově náměstí ve Znojmě. 
Léta opuštěnou budovu kláštera ze 
17. stol. nabídl k prodeji Úřad pro 
zastupování státu. Zájemci o koupi 
byli dva. Farnost podala nejvyšší 
nabídku. Jak naznačil znojemský 
děkan Jindřich Bartoš, v klášteře by 
mohlo vzniknout pastorační stře-
disko nebo třeba křesťanská školka.

KONEC BOTIČKÁM. 
POKUTY ZŮSTÁVAJÍ 
Řidiči ve Znojmě již na svých au-
tech nenajdou „botičky“. Za špatné 
parkování je ale trest nemine.
Městská police přestala „botičky“, 
počínaje 3. zářím, používat. Špatné 
parkování ale beztrestné nebude, 
systém pokut pro neukázněně 
parkující řidiče bude zachován. 
„Přestupek se buďto vyřeší poku-
tou na místě, anebo řidiči najdou 
na okně svého auta upozornění 
s tím, že se mají dostavit na slu-
žebnu Městské policie k dořešení 
přestupku. Pokud se na služebnu 
nedostaví, je dokumentace k pře-
stupku předána správnímu orgánu 
k dořešení,“ vysvětluje standardní 
postup Ivan Budín, ředitel Městské 
policie Znojmo.  zp

Ihned po vinobraní začala kom-
pletní rekonstrukce altánu ve střed-
ním parku. Dlouho chátrající kulturní 
památka začíná měnit svoji podobu 
do krásy.

Znojmo získalo altán do svého ma-
jetku na začátku letošního roku a to 
bezúplatným převodem od předcho-
zího majitele, který odmítal zchátra-
lou kulturní památku z důvodu velké 
finanční náročnosti opravit. Pozemek 
pod ním odkoupilo za znalcem stano-
venou cenu 37 800 korun. Město nyní 
altán opravuje za téměř 1 800 000 ko-
run, přičemž 50 % uznatelných nákladů 
pokryje z dotace z Ministerstva kultury. 
Barevné řešení, výplně oken i střecha 
budou zhotoveny dle archivních dobo-
vých fotografií, včetně replik dochova-
ných prvků. Kompletní rekonstrukce 
zahrnuje i odstranění závažné statické 
poruchy a provedení nové báňové střeš-

Opravy mění altán ve středním parku

 Opravou půvabné památky zmizí poslední nehezké místo v již zrevitalizovaném měst-
ském parku.  Foto: Archiv ZL

pomocí zděné plotové stěny. Vybudo-
ván bude nový přístup po kamenném 
schodišti přímo z prostoru parku.  zp, lp

V sobotu 29. září jsou všichni sr-
dečně zváni do  Louckého kláštera 
na komentované prohlídky budovy 
tzv. Staré školy, která je jednou z nej-
starších částí celého areálu.

V listopadu by se díky přeshranič-
nímu projektu Centra obnovy společ-
ného kulturního dědictví mělo město 
Znojmo pustit do oprav budovy Staré 
školy, ze které má vzniknout společen-
sko-vzdělávací centrum. Do prezen-
tace projektu Centra obnovy se zapojí 
i partnerské město Retz, které návštěv-
níkům představí budovu barokní sýpky 

Startuje projekt obnovy Louckého 
kláštera. Přijďte se s ním seznámit

určené rovněž k rekonstrukci v rámci 
projektu.

Zájemce o prohlídku prostor Staré 
školy uvítá architekt Vratislav Zíka, který 
je do projektu zapojen. Návštěvníci se 
budou moci seznámit s obsahem projek-
tu, historií a stavebním vývojem budovy, 
i s plánovanou rekonstrukcí. V budově 
budou prezentovány vizualizace toho, 
jak budou jednotlivé místnosti v bu-
doucnu vypadat. Každý si tak bude moci 
srovnat aktuální stav se stavem po re-
konstrukci. Dozví se také, co je cílem 
přeshraničního projektu a jaké aktivity 

se v rámci něj budou konat. Objekt bude 
možné navštívit od 9.00 do 14.00 hodin. 
Prohlídky budou začínat každou celou 
hodinu u vstupu do budovy.

Jelikož je jedním z partnerů projektu 
také město Retz, které má v plánu rekon-
strukci budovy bývalé sýpky, jsou všichni 
srdečně zváni v ten samý den i do Retzu. 
Prohlídka barokní sýpky, která se nachází 
v ulici Pfarrgasse, bude možná od 14.00 
do 17.00 hodin. Těšit se tu budete moci 
nejen na hudební doprovodný program, 
ale vyrazit můžete i do ulic Retzu, kde 
bude vrcholit zdejší vinobraní.  zp

Svými hlasy rozhodne veřejnost 
o realizaci projektů navržených ob-
čany města Znojma v rámci projektu 
Tvoříme Znojmo.

Pilotní ročník participativního 
rozpočtování ve Znojmě, projekt Tvo-
říme Znojmo, spustila radnice pod 
hlavičkou Zdravého města Znojma 
na začátku července. V anketě je zařa-
zeno 27 projektů, které splnily potřeb-
né náležitosti. 

O tom, které projekty bude radni-
ce příští rok nakonec realizovat, roz-
hodnou svými hlasy sami občané a to 
hlasováním.

Lidé předložili nápady, jak zlepšit 
Znojmo. Vyberte ty nejlepší

První kolo hlasování se uskuteč-
nilo 4. září na veřejné prezentaci ná-
vrhů. Nyní mají možnost vyjádřit se 
k  jednotlivým projektům i občané, 
kteří se prezentace nezúčastnili. Každý 
člověk může udělit pět kladných a dva 
záporné hlasy. Po sečtení hlasů z obou 
kol hlasování se vytvoří pořadí jednot-
livých projektů k realizaci.

Hlasovat lze prostřednictvím sys-
tému Mobilního rozhlasu (http://bit.
ly/anketaTZ). Na stránce ankety v PC 
nebo telefonu zadáte své telefonní 
číslo a vyberete, kterým projektům 
„rozdáte“ všechny své hlasy (lze jed-

nomu nebo více). Až poté pokračujte 
na závěrečnou část, kde své hlasy po-
tvrdíte. Hlasovat mohou samozřej-
mě i  ti, kteří do platformy Mobilní-
ho rozhlasu zapojení nejsou. Odkaz 
na anketu je umístěn také na webo-
vých stránkách projektu Tvoříme 
Znojmo (www.tvorimeznojmo.cz) 
a  na  facebookové stránce Tvoříme 
Znojmo. Na realizace jsou vyčleněny 
3 miliony korun pro projekty v měst-
ských částech a 3 miliony korun pro 
město Znojmo. 

Online hlasování bude probíhat až 
do 7. října 2018.  pm
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CENA MĚSTA 
PRO DVA KOLEKTIVY
Cenu města Znojma získ aly 
za oblast kultury Hudba Znojmo 
a za oblast sportu Družstvo MUŽI 
A oddílu florbalu TJ Znojmo Lau-
fen CZ. Zastupitelé ocenění udě-
lili za dlouhodobou významnou 
propagaci města. Spolek Hudba 
Znojmo pořádá Hudební festival 
Znojmo a  představuje stálici 
na poli kulturně-společenského ži-
vota ve Znojmě. A – tým florbalistů 
patří mezi čtrnáct nejlepších týmů 
v ČR. Díky postupu do Superligy 
2017 přispěl i ke zvýšení zájmu 
mládeže o florbal.

MAREK VODÁK, 
NOVÝ ŘEDITEL SNMZ
Od 1. září má Správa nemovitostí 
města Znojma nového ředitele 
Marka Vodáka. Na pozici vystřídal 
Tomáše Šturalu, který na vlastní 
žádost odešel. 

AKÁTOVÁ UZAVŘENA
Z důvodu uložení plynovodu včetně 
provedení překopů pro zbudování 
domovních přípojek je do 30. září 
zcela uzavřena ulice Akátová.

UZAVÍRKY NA PRŮTAZÍCH 
Opravy průtahů částečně uzavřely 
do  28. října ulici K  Suchopádu 
v Příměticích a ulici Kuchařovická 
v Suchohrdlech. 

OPRAVY PRŮTAHU V DOBŠICÍCH 
V Dobšicích se po etapách opra-
vuje průtah obcí. Uzavírka potrvá 
až do 30. listopadu 2018. Objízdná 
trasa je vyznačena. Uzavírka ovliv-
ňuje i linky autobusové dopravy.  

STAVBA OBCHVATU
ZAVŘELA ULICE
Z důvodu budování mostu na stav-
bě obchvatu Znojma je do 8. pro-
since 2018 zcela uzavřena ulice 
Přímětická, respektive ulice Hlavní. 
V  tomto období mohou chodci 
a cyklisté v těchto místech využívat 
speciálně vybudovaný podchod. 
Do 8. prosince je také zcela uzavře-
na ulice Okružní ve Znojmě. Více 
k uzavírkám najdete na stránkách 
www.znojmocity.cz.

NA MOSTU V PŘÍMĚTICKÉ 
ULICI OPRAVÍ CHODNÍKY 
Z důvodu stavebních prací bude 
do 30. listopadu platit částečná 
uzavírka silnice v Přímětické ulici. 
Probíhají zde opravy mostu zahr-
nující chodníky a zábradlí, sanace 
říms, vybourání odvodňovačů 
a další práce. Objízdná trasa není 
stanovena.

STALO SE

Pokračování ze str. 1.
Budova Domečku v sobě skrývá 

nejen prostory pro společenský sál 
v přízemí, ale také velké prostory v pa-
tře. O jejich využití mají rozhodnout 
sami občané. „Podle kupní a nájemní 
smlouvy by v objektu měla ještě dva 
roky zůstat v nájmu Česká spořitelna. 
A v budově jsou zatím i další nájemci, 
o jejichž budoucnosti chceme jednat. 
To nám dává časový prostor k tomu, 
abychom mezitím udělali veřejná 
projednávání a rozhodli, jak s celým 
objektem Domečku naložit. Tedy, co 
dalšího, kromě společenského sálu, 
zde vznikne,“ doplňuje starosta Grois.

Budova České spořitelny, tzv. Do-
meček, se nachází na Pontassievské uli-
ci. Na sklonku 19. století ji postavil Ně-
mecký měšťanský spolek. Od roku 1910 

nesla jméno Německý dům. V roce 1930 
dostala hotelovou nástavbu. Po druhé 
světové válce připadl Domeček státu. 
Pod jménem Hotel Znojmo sloužil jako 
ubytovací zařízení a sál pro pořádání 
společenských akcí až do 90. let. Poté 

Slavný Domeček bude patřit Znojmu

budovu od Restaurací a jídelen zakou-
pila Česká spořitelna, která se ji v tomto 
roce rozhodla prodat. Na jaře se do vý-
běrového řízení na koupi Domečku 
přihlásilo město Znojmo a s nabídkou 
45 milionů korun zvítězilo.  zp, lp

Prá ce  n a   s t a v b ě  o b c hva t u 
Znojma, kde se aktuálně staví úsek 
od tzv. kasárenské po únanovskou 
křižovatku, běží na plné obrátky.

Rušno je na trase obchvatu, kde 
probíhají zejména zemní práce a po-
kládka štěrkodrtí, a také na Přímětické 
ulici, kde vznikají základy pro největší 
most obchvatu. Součástí rozsáhlé stav-
by je i předem avizovaný bezpečný 
průchod pro pěší a chodce pod stavě-
ným mostem na straně u Městského 
lesíku. „Po chodníku půjdou pohodlně 
až ke křižovatce k odbočce k nemocni-
ci, kde přejdou přes takzvaná místa pro 
přecházení. Klasická zebra tu z důvodu 
dodržení určitých norem namalova-
ná není. Prosím proto chodce i řidiče 
o obezřetnost, pohyb lidí i cyklistů tu 
bude určitě větší než obvykle,“ nabádá 
k opatrnosti při pohybu na stavbě sta-
rosta Znojma Jan Grois.

Průchod v délce 36 metrů s pev-
ným povrchem disponuje i osvětlením. 

Pod největším mostem obchvatu 
projdete bezpečně stavbou

Konstrukce tubusu je navržena tak, že 
spolehlivě odolá případnému pádu 
břemene o hmotnosti několika tun. 
Na tento tubus bude z každé strany 
navazovat zpevněný povrch z panelů 
pro větší komfort chodců a cyklistů.

Práce na stavbě obchvatu probí-
hají dle plánovaného harmonogramu, 
který nenarušily ani poslední deštivé 

dny. Na konci září by se tak mělo za-
čít i  s pokládkou asfaltu na  jednot-
livých úsecích. Most na Přímětické 
ulici má být hotový do 8. prosince, 
kdy také končí uzavírka této silnice. 
Jak se stavba vyvíjí, můžete sledovat 
i díky záběrům z dronu. Videa jsou 
ke zhlédnutí na YouTube kanále města  
Znojma.  zp

 Stavba bezpečného průchodu pod stavbou mostu.  Foto: Archiv ZL

 Vizualizace, jak by například mohl vypadat společenský sál v Domečku.

Město Znojmo poskytne dotaci 
až do výše 50 % uznatelných nákladů 
na obnovu nemovitostí nacházejících 
se v městské památkové rezervaci 
(MPR) a jejím ochranném pásmu, kte-
ré nejsou památkově chráněné.

Rovněž poskytne dotaci na pod-
poru reklamního označení provo-
zoven v  MPR. Žádosti lze posílat 
od 10. do 30. října 2018. Majitelé nemo-
vitostí, které se nacházejí v MPR a v jeho 

Žádejte dotaci, i když nemáte chráněnou památku
ochranném pásmu a nejsou památkově 
chráněné, mohou zažádat město o do-
taci na jejich obnovu, a to z dotačního 
programu Podpora obnovy památkově 
nechráněných nemovitostí na území 
Městské památkové rezervace Znojmo 
a v jejím ochranném pásmu a podpo-
ra reklamního označení provozoven 
na území MPR.  Cílem tohoto programu 
je podpořit obnovu památkově nechrá-
něných nemovitostí v této lokalitě.

Žádosti o poskytnutí dotace lze 
podat dle podmínek dotačního pro-
gramu od 10. října do 31. října 2018. 
Zásady pro poskytnutí dotací a formu-
láře k žádosti o poskytnutí dotace jsou 
zveřejněny na stránkách města Znojma  
www.znojmocity.cz, pod Odborem škol-
ství, kultury a památkové péče, na odka-
ze Vše k dotacím. Na stránkách zmíně-
ného odboru rovněž naleznete veškeré 
informace o dotačním programu.  zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
ve čtvrtek 25. října 2018, uzávěrka 
je 15. října. 

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič, který nebude moci ze závaž-
ných zdravotních důvodů hlasovat 
přímo ve volební místnosti, může 
požádat Městský úřad Znojmo 
na tel. 515 216 524/391 a ve dnech 
voleb 5. a 6. 10. 2018 okrskovou 
volební komisi o  to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
a to do přenosné volební schránky. 
Hlasování do přenosné volební 
schránky je možné pouze v přípa-
dě, že se volič nachází v územním 
obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. V takovém případě 
okrsková volební komise vyšle 
k voliči dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky.

ZA ODPAD ZAPLATÍME STEJNĚ
Každoročně vybírané místní po-
platky za komunální odpad budou 
i v příštím roce ve výši 400 korun 
na osobu. Tuto částku platí občané 
Znojma již od roku 2014. 

BIOODPAD
Svoz bioodpadu, ke kterému slou-
ží sběrné nádoby hnědé barvy, je 
prováděn každý lichý týden. Pro 
tento rok skončí ve 47. týdnu. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběhne 
ve středu 3. října ve 12.00 hodin. 

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.

ZUBNÍ POHOTOVOST
NA ZNOJEMSKU
Zubní ordinaci, která na Znojem-
sku funguje i o víkendu, najdou 
pacienti ve Freeportu v Hatích. 
Otevřeno je denně od  10.00 
do 21.00 hod. (tel. 737 461 230). 
Jde o nesmluvní zařízení. Na ošet-
ření může přijít každý včetně 
dětských pacientů. 
Ve Znojmě je zubní pohotovost 
podle rozpisu služeb lékařů. In-
formace o aktuálním místě zubní 
pohotovosti na tel. 515 215 222. 
So, Ne, svátky 8.00–13.00 hod. 

Na znojemské radnici se setka-
li letošní výherci soutěže Rozkvetlé 
Znojmo.

Již tradičně s koncem prázdnin 
město vyhodnocuje květinovou vý-
zdobu znojemských oken, balkonů 
a předzahrádek v rámci výše zmíněné 
soutěže. 

V  kategorii nejlépe vyzdobené 
znojemské okno zvítězila Vladimíra 
Nekulová (Palliardiho ulice), druhé 
místo získala Marie Krejčí (Nová Pří-
mětická) a na třetím místě se umístila 
Anna Hobzová (Krylova – Přímětice). 
Nejlépe vyzdobený znojemský balkon 
nebo lodžii má Martina Moravcová 
(Mramotice), druhé místo obsadila 
Jaroslava Novotná (Kuchařovická) 
a  třetí patří rodině Krčmářově (Al-
šova). Nejkrásnější předzahrádkou 
se mohou pochlubit dámy Iva Já- 
tiová a Blanka Čurdová (Hradišťská), 

Za květinovou výzdobu dostali vinobraní
druhou se stala předzahrádka Marie 
Vítámvásové (Zimní) a třetí místo pa-
tří Karlu Bětíkovi (U Lesíka), který se 
stará o předzahrádku před panelákem. 

 Za zvelebení města poděkoval soutěžícím při setkání na radnici starosta Znojma Jan 
Grois.  Foto: zp

Soutěžící byli odměněni poukázkami 
do zahradnictví Městské zeleně a vstu-
penkami na Znojemské historické vi-
nobraní.  pm

Od 10. do 31. října 2018 je mož-
né žádat město Znojmo o podporu 
na kulturu, sport, volnočasové aktivi-
ty dětí, mládeže a seniorů, o podporu 
sociálních služeb či rodinných aktivit 
z rozpočtu města na rok 2019.

Žádosti lze podat maximálně dvě, 
a to způsobem stanoveným v jednotli-
vých dotačních programech.

Pozor, žádosti o dotaci lze vypl-
ňovat pouze na PC! Žádosti vyplněny 
rukou budou vráceny žadatelům bez 
projednání v orgánech města. V  le-
tošním roce se uskuteční konzultační 
schůzky pro žadatele: 3. října – dota-
ce administrované odborem školství, 
kultury a památkové péče. Dotazy bu-

Žádejte o dotace na kulturu, sport či sociální služby
dou zodpovídány od 13.00 do 15.30 
(MÚ, nám. Armády 8). Objednat se lze  
na monika.vavrinova@muznojmo.cz 
nebo tel. 515 216 576.

Pro žádosti o dotace na sociální služ-
by a rodinné aktivity jsou konzultační 
hodiny plánované na 9. října od 14.00 
do 16.00 hodin tamtéž. Není nutné se 
předem objednat.
Žadatelé mohou také kontaktovat pra-
covníky příslušných odborů:

Odbor školství, kultury a památ-
kové péče – dotační programy Podpora 
sportu, Podpora kultury, Podpora vol-
nočasových aktivit a Podpora obnovy 
památkově nechráněných nemovitostí  
a podpora reklamního označení provo-

zoven na území MPR Znojmo, Podpora 
nadaných studentů v rámci projektu Ko-
lumbus #2 v roce 2019 (Monika Vavři-
nová, monika.vavrinova@muznojmo.cz,  
515 216 576).

Odbor sociální – dotační program 
Podpora sociálních služeb v roce 2019 
a Podpora rodinných aktivit v roce 2019 
(Alice Svobodová, alice.svobodova@
muznojmo.cz, 515 801 662, 739 389 078).

O žádostech budou jednat příslušné 
komise rady města a poté budou předlo-
ženy k projednání radě a zastupitelstvu. 
Dotace budou poskytovány na základě 
veřejnoprávních smluv. Kompletní infor-
mace (i tiskopisy) na www.znojmocity.cz 
pod příslušnými odbory.  zp

Po obdržení úřední obálky, případně 
hlasovacího lístku, vstoupí volič do pro-
storu určeného k úpravě hlasovacího 
lístku, kde může hlasovací lístek upravit 
jedním z uvedených způsobů:
 Označit křížkem ve čtverečku v zá-
hlaví sloupce před názvem volební stra-
ny pouze jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátům této volební stra-
ny v pořadí dle hlasovacího lístku v po-
čtu, kolik činí počet členů zastupitelstva 
obce, tj. všem 31 kandidátům. Pokud 
by byla označena tímto způsobem více 
než jedna volební strana, byl by takto 
označený hlasovací lístek neplatný. 
  Označit v rámečcích před jmény 
kandidátů křížkem toho kandidáta, 
pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv 

Jak hlasovat do Zastupitelstva města Znojma
volební strany, nejvýše však tolik kan-
didátů, kolik členů zastupitelstva města 
má být zvoleno. Př.: Ve Znojmě se volí 
31 kandidátů, volič proto může tímto 
způsobem označit nejvíce 31 kandidátů 
z různých volebních stran. Pokud by 
bylo tímto způsobem označeno více 
kandidátů, než je stanovený počet, byl 
by takto označený hlasovací lístek ne-
platný. 
 Kromě toho lze oba způsoby, popsa-
né v předchozích bodech, kombinovat. 
Lze označit křížkem jednu volební stra-
nu a dále v rámečku před jménem kan-
didáta další kandidáty, pro které hlasuje, 
a to v libovolných samostatných sloup-
cích, ve kterých jsou uvedeny ostatní 
volební strany. V tomto případě je dán 

hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům a z označené volební strany je dán 
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku 
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 
do počtu volených členů zastupitelstva 
obce. Př.: Ve Znojmě se volí 31 členů za-
stupitelstva, volič označí křížkem jednu 
volební stranu, a kromě toho dále jed-
notlivě 10 kandidátů dalších volebních 
stran. Hlas se pak započítá přednostně 
deseti jednotlivě označeným kandi-
dátům a dále kandidátům z označené 
volební strany na prvních 21 místech. 
Pokud by byla tímto způsobem ozna-
čena více než jedna volební strana nebo 
více kandidátů, než je stanovený počet 
členů zastupitelstva, byl by takto ozna-
čený hlasovací lístek neplatný. zp
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Profesionální skartace dokumentů  
s certifikací NBÚ 

 Zajistíme skartaci vašich dokumentů, kterým uplynula 
zákonná lhůta pro archivaci a je nutné je odborně 
znehodnotit  

 Kompletní znehodnocení rozřezáním na proužky 
– šíře řezu 5,8 mm

 Průmyslový skartovací stroj INTIMUS 14.95 
s certifikací NBÚ stupeň 2 (důvěrné) 

 U každé zakázky vystavujeme doklad pro úřední kontrolu 
potvrzující skartaci dokumentů včetně certifikátu NBÚ 
stupeň 2 

FCC Znojmo, s.r.o       
Dobšická 3639/10a 669 02 Znojmo         www.fcc-group.cz
Tel. + 420 515 242 652              znojmo@fcc-group.cz

PLACENÁ INZERCE

NÁZOR OPOZICE

Vážený pane starosto,
my, níže podepsaní zastupitelé měs-

ta Znojma, reagujeme na závažná ob-
vinění, která byla zveřejněna v článku 
„Byznys s byty ve Znojmě. Starostovi 
blízcí je výhodně zprivatizovali“ v de-
níku MF DNES dne 15. června. Tím-
to otevřeným dopisem Vás žádáme 
o veřejné slyšení, na kterém byste nám 
a znojemské veřejnosti vysvětlil nestan-
dardní privatizaci nejméně dvanácti 
městských nemovitostí, při které měli 
být zvýhodněni Vaši rodinní příslušníci 
a blízcí známí. Z popsaných skuteč-
ností vyplývá, že poškozeným je měs-

Byznys s byty ve Znojmě?
Otevřený dopis starostovi města Janu Groisovi

to Znojmo, a v důsledku my všichni. 
Věříme, že se společně s občany města 
při veřejném setkání dočkáme Vašeho 
vysvětlení.

 Ve Znojmě 21. června 2018

Ing. Petr Bojanovský (Pro Znojmo) 
JUDr. Jiří Feichtinger, Ph.D. (Pro Znojmo) 

RNDr. Jiří Peroutka (Pro Znojmo) 
Mgr. Lukáš David (Pro Znojmo) 

Ing. Karel Fiala (Pro Znojmo) 
PhDr. Jiří Kacetl (Pro Znojmo) 

Ing. Eva Bogdanová (KDU-ČSL)
JUDr. Olga Štefaniková (nez.)

Ing. Robert Juránek (nez.)

Vážení zastupitelé,
reaguji na váš otevřený dopis, který 

jste mi doručovali tři měsíce. S vaším 
tempem práce bychom neměli obchvat 
hotový v roce 2028, ale nejdříve v roce 
2100. Nyní k vámi zmiňovanému člán-
ku. Ten článek je klasický příklad ab-
solutní dezinformace, a proto jsem ho 
odmítl jakkoliv komentovat. Samozřej-
mě že údajný byznys s byty ve Znojmě 
je nesmysl. Nikdo ve Znojmě nikdy 
v rámci projektu Klíč 2018 nezískal 
městské byty za zvýhodněných podmí-
nek. Projekt Klíč 2018 byl od začátku 
nastaven velmi transparentně a měl 
přísné podmínky, a proto také někteří 
z vás, kteří ho nyní kritizujete, jste stáli 
sami u  jeho zrodu a v zastupitelstvu 
pro něho hlasovali. Projekt Klíč 2018 
patří k nejúspěšnějším projektům po-
sledních let. Projekt pomohl zachránit 
Znojmo před bankrotem, ke kterému 
město přivedli kolegové doktora Ka-
cetla v době, kdy sám pan doktor seděl 

v nejužším vedení města. Rád bych 
vám připomněl, že právě za dob dok-
tora Kacetla ve vedení města vznikaly 
hloupé nápady typu prodeje městských 
bytů jedné firmě, která by tímto získala 
výnosný byznys. Pokud by se takové 
nápady prosadily, byla by to v době 
dnešních nedostupných nájmů sociální 
katastrofa. Víte dobře, že znojemská 
sociální demokracie byla od začátku 
proti tomuto postupu a  já sám jsem 
byl zastáncem prodeje městských bytů 
jedině těm, kteří v nich bydlí. Je pravda, 
že jsme tím zkřížili plány pravicové 
opozici, která zasypala tento veřejně 
prospěšný projekt stížnostmi a udá-
ními. Díky tomu se stal projekt Klíč 
2018 nejprověřovanějším projektem ze 
všech. Projekt prověřovaly snad všech-
ny instituce včetně Policie České repub-
liky. Žádný z kontrolních orgánů nikdy 
žádné pochybení neshledal. 

S úctou
Jan Grois, starosta města, ČSSD

Otevřený dopis starosty města
Jana Groise vybraným zastupitelům

Znojemská nemocnice se obra-
cí na veřejnost s prosbou o darová-
ní životně důležitých tekutin krve 
a plazmy. 

Zvláště druhé jmenované je stálý 
nedostatek. Odběr plazmy – důleži-
té složky krve – trvá asi 50 minut. 
Před odběrem je nutné vyšetření krve 
na předepsané testy, proto prvodár-
ci a dárci, kteří přichází k odběru až 
po 6 měsících od posledního darování, 
musí nejdříve darovat krev nebo vzo-
rek krve a za měsíc (po darování krve) 
nebo za týden (po odběru vzorku krve) 

se mohou objednat na plazmu. Za je-
den odběr plazmy nabízí nemocnice 
odměnu 500 Kč (+ cestovné a občer-
stvení). 

Objednat se lze bezplatně na tel. 
800  139  572 nebo také e-mailem  
plazma.hto@nemzn.cz. 

Odběr plazmy se provádí vždy 
od 7.00 hodin (Po–Pá) na Hematolo-
gicko-transfúzním oddělení nemoc-
nice, kde se také můžete zařadit do re-
gistru dárců kostní dřeně (info na tel. 
515 215 461, 515 215 458, bezpl. linka 
800 139 572).  lp

Daruj plazmu, daruješ život!

V jižní části Znojma začíná vzni-
kat nová zóna rezidenčního bydlení 
s  prozaickým názvem Nové Oble-
kovice. 

Přímo u hlavní ulice této městské 
části naváže projekt na stávající zá-
stavbu a vytvoří prostor pro domov 
zájemcům o moderní bydlení.

Výstavba nabídne širokou šká-
lu typů nemovitostí. Ve  spolupráci 
s místními renomovanými architekty 
vytvořila developerská firma Reality 
Investing návrh, 
který v daném úze-
mí obsahuje byto-
vý dům s patnácti 
jednotkami, dvou-
generační objekty, 
řadové, i samostat-
ně stojící rodinné 
domy v celkovém 
počtu 83 domů. 
Svůj domov tu tak 
najde stovka rodin.

Funkční plo-
chy Nových Oble-
kovic dotvoří dět-

Nové Oblekovice:  Na jih od řeky 
vyrostou desítky domů a bytů

ské hřiště, stromová alej, odpočinkové 
zóny a v neposlední řadě dostatečné 
množství parkovacích stání.

Oficiální zahájení projektu a po-
křtění základního kamene se uskuteč-
nilo ve středu 19. září 2018 za účasti 
developera, zástupců města Znojma 
a partnerů projektu na místě samém. 
Výstavba jednotlivých etap plánovaných 
osmdesáti čtyř objektů bude probíhat 
do konce roku 2021. Více informací 
najdete na www.nove-oblekovice.cz.  zp
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PRÁCE V ČESKU
Agentura Sluníčko
hledá na brigádu
CHŮVIČKY/ANIMÁTORKY
také pro práci v Dětském koutku 
Sluníčko/Freeport.
Zájemkyně mohou poslat stručný 
životopis, svoji fotografii a informaci, 
jakou představu o práci s dětmi mají, 
na softplay@email.cz. Vhodné pro 
studentky SŠ, VŠ.

Centrum sociálních služeb Znojmo
vyhlásilo VŘ na pozici
VŠEOBECNÁ SESTRA
pro Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem (U Lesíka 11). 
Práce ve směnném provozu (noční 
služby). Nutné SŠ, znalost zákonů 
a předpisů - problematika soc. služeb 
a zdravotnictví. Žádost je možné 
podat do 15. října 2018, a to zasláním 
na adresu Centrum sociálních služeb 
Znojmo, příspěvková organizace – 
personální oddělení, U Lesíka 3547/11, 

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

669 02 Znojmo, osobně na stejné 
adrese nebo ji lze zaslat na email 
Kolarikova.l@cssznojmo.cz (Ludmila 
Kolaříková, tel. 515 223 592).
Nástup je možný ihned, popřípadě 
po dohodě.

Tamura – Europe – Limited, o. s., 
přední světový výrobce transformátorů 
a elektronických součástí, 
hledá vhodné kandidáty na pozici:
SKLADNÍK – ŘIDIČ SK. C.
Pouze ranní směna, 24 dnů dovolené, 
závodní stravování, školení a firemní 
akce, narozeninový dárek, zvýhodněný 
O2 tarif. V případě zájmu pošlete 
životopis na: prace@tamura-europe.co.uk 
nebo vyplňte přihlášku na vrátnici 
společnosti Hakenova 3789/22, 
Znojmo. Rádi přivítáme u pohovoru 
i naše bývalé zaměstnance (personální 
odd. tel.: 515 284 746, 778 477 612).

Do ALBERTU ZNOJMO, 
Vídeňská 69/684, přijmeme 
brigádníky na listopad až 

prosinec na stánkový prodej. 
Fyzicky nenáročná práce vhodná 
i PRO SENIORY. Informace na tel. 
569 429 077 nebo e-mail: ucetni@
beranekknihy.cz.

Pro prodejnu BAUMAX ZNOJMO
hledáme PRODAVAČE/PRODAVAČKY
do odd. zahrada a dlažba
(fyzicky náročnější práce).
Nadstandardní mzdové ohodnocení. 
Nástup IHNED. Životopis pošlete 
na kadrycz7@baumax.cz nebo volejte 
na tel. 267 289 176.

PRÁCE V RAKOUSKU
HOTEL LA PURA V GARS AM KAMP 
Niederösterreich je wellness hotel 
pouze pro ženy.  
Hledáme ambiciózní spolupracovnice 
na pozice
KOSMETIČKA A PEDIKÉRKA.
Náplň práce: konzultace, výživná 
a dekorativní kosmetika, relaxace těla, 
pedikúra a manikúra.

  

JOPP Automotive s. r. o. hledá 
pro svá pracoviště ve VELKÉM MEZIŘÍČÍ a TŘEBÍČI nové 

kolegyně a kolegy do svých řad: 
 

• Montážní dělník/-ce (Velké Meziříčí) 
• Operátoři RTM strojů (Velké Meziříčí) 
• Operátoři CNC strojů a zařízení (Třebíč) 
• Operátoři pro lisování plastů (Velké Meziříčí) 
• TEAM LEADER – dlouhotočné automaty (Třebíč) 
• OBSLUHA DLOUHOTOČNÉHO SOUSTRUHU (Třebíč) 

Náborový příspěvek 7.000,- Kč 
 

Firemní benefity: stravenky, příspěvek na PP a ŽP, 
závodní stravování, cafeterie a další. Doprava na dané 

pracoviště je zajištěna a hrazena zaměstnavatelem. 

 Více informací o nabízených pracovních pozicích na: 
www.jopp.com         Tel. 563 031 231 

Facebook – JOPP Automotive Česká republika 

 

Požadujeme: ukončené vzdělání 
v oboru kosmetička nebo pedikérka, 
dobré znalosti NJ.
Nabízíme: možnost pracovního 
rozvoje, PP úvazek (40 h. týdně), 
měsíční plat 1.600 € hrubého. Těšíme 
se na vaše životopisy, které můžete 
zasílat na: bewerbung@lapura.at.

Obsluha čerpací stanice 
Tankstellenkraft 
Shell Tankstellen Ehrenstrasse & 
Mühlemann GmbH, Krems 
shell20360@shellstationen.at   
Plný úvazek – obsluha, kasa.
Částečný úvazek 30 hod. – úklid, 
doplňování zboží. Víkendy – obsluha, 
kasa. Mzda dle KS a kvalifikace.

Skladník
Lagermitarbeiter 
Denner GmbH, Laa an der Thaya 
office@abfallbringtgeld.at 
+43 2522 20100 
Příjem, rozdělování, třídění zboží 
(recyklace tonerů).

Město vyhlásilo výběrové řízení na pracovní místo

PRÁVNÍKA 
na odbor výstavby 

Kvalifikačním předpokladem pro zájemce je VŠ v magisterském studijním 
programu ve studijním oboru právnického směru. 

Přihlášku je možno podat písemně do 4. října 2018 do 12.00 hodin 
v zalepené obálce na adresu Městský úřad Znojmo – oddělení 

personálních věcí a vzdělávání, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo nebo 
na stejnou adresu osobně na podatelně Městského úřad Znojmo. Obálky 

se vždy označí slovy: „výběrové řízení – referent odboru výstavby – 
právník“. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty 

či datové schránky. Detailní informace naleznete na elektronické úřední 
desce v dokumentech odboru personálního.

Znojemská Beseda
nabízí práci na hlavní PP na pozici

PRŮVODCE/PRŮVODKYNĚ PODZEMÍM
SŠ s maturitou.

Aktivní znalost AJ nebo NJ.
Dobrý zdravotní stav (fyzický i psychický) – práce ve ztížených podmínkách.

Empatie a vstřícné chování, zájem o historii.
Kultivovaný verbální projev.

Základní uživatelská znalost na PC – MS Office.
Praxe v daném oboru výhodou – písemné reference vítány.

Žádost a životopis posílejte na adresu reditel@znojemskabeseda.cz 
do 15. 10. 2018. Do předmětu napište: Průvodce.
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Se školním rokem se rozjel Ko-
lumbus #2. Jde o pokračování zno-
jemského projektu na podporu vzdě-
lanosti.

Kolumbus #2 navazuje na  jeden 
z pilířů projektu Kolumbus (Znojmo 
mluví anglicky), jenž podporuje jazy-
kové vzdělávání a který město úspěšně 
realizuje již od roku 2013. Hlavním cí-
lem projektu Kolumbus #2, který rad-
nice vyhlásila letos na jaře, je podpora 
vzdělávání talentovaných žáků, a  to 
i ze sociálně slabých rodin na všech 
úrovních. 

Jeho tváří je rapper Neny, kte-
rý vyrazil v září na pomyslné turné 
po znojemských školách, aby aktivně 
propagoval Kolumbus #2 mezi mla-
dými lidmi, neboť k dětem a mládeži 
má rozhodně blíže než jakýkoliv před-
stavitel města. Neny navštěvuje žáky 
a studenty nejen na školách, ale bese-
dovat s nimi bude v říjnu a v listopadu 
i v atraktivním prostředí městského 
divadla. 

O individuální podporu v rámci 
projektu Kolumbus #2, tedy o stipen-
dia, je možné žádat celoročně, neplatí 
tu žádný termín. Podmínkou je pouze 
trvalé bydliště na území města Znojma 
nebo jeho městských částí. 

Kolumbus #2 je motivující: První podporu 
od města už mají v rukou studenti

První stipendia 
v rukou studentů 

Úspěšným studentům je předal sta-
rosta Znojma. „Jsem potěšen, že jste 
v konkurenci uspěli v různých oborech – 
od jazyků, přes psychologii a biologii až 
po gastronomii. Přesně to je totiž cílem 
Kolumba – podporovat vás v tom, co 
vás baví a v čem jste dobří. A je jedno, 
o jaký obor se jedná,“ řekl na setkání se 
studenty starosta Jan Grois.

Stipendia ve výši 10 000 korun 
obdržela Kateřina Pacíková a Ondřej 

 První studenti, kteří získali stipendia na podporu svého vzdělání.  Foto: Archiv ZL

„Je to smysluplný projekt a kore-
sponduje s mojí filozofií, takže není, 
co řešit,“ říká znojemský rodák rapper 
Neny o projektu Kolumbus #2. S na-
bídkou podílet se na pomoci vzdělá-

Je to smysluplný. Není, co řešit, říká rapper Neny
vání mladých lidí ho oslovil starosta 
Znojma Jan Grois. A Neny, který sám 
stojí za vlastním úspěšným projek-
tem Najdi svou cestu, nezaváhal. Stal 
se tak tváří projektu Kolumbus #2.

Co se pod názvem Najdi svou cestu 
skrývá?

Přijíždíme do  škol, základních, 
středních, kam si nás pozvou. Ve svém 
dvouhodinovém živém vystoupení 
publiku sdělím ve zkratce můj život, 
moje hledání, vzlety a pády. O tom, co 
mě nastartovalo a dovedlo až do světel 
reflektorů, na velká pódia, mezi davy 
fanoušků. Mým záměrem je probudit 
v mladých touhu po seberealizaci.

A jak to děláš?
Jsem zastáncem toho, že člověk se 

nejvíce naučí, pokud se u toho uče-
ní baví, takže akci vedu interaktivně, 
aby to nebylo jen o informacích, ale 
především o prožitku. Děcka dostá-
vají otázky k zamyšlení nad sebou sa-
mými, nad tím, co je baví a nebaví, 
co by chtěli do budoucna dělat. Mají 
možnost prezentovat před ostatní-
mi své dovednosti, v průběhu akce je 
prostor pro otevřenou debatu, kdy se 
mohou zeptat na cokoli, co je zajímá. 
Po přednášce probíhá focení, autogra-
miáda a vše je samozřejmě proloženo 
autorskou hudbou a živým hudebním  Tváří projektu Kolumba #2 je známý rapper, zpěvák a textař Neny.  Foto: Archiv Nenyho

vystoupením. Dále potom s děckama 
komunikujeme prostřednictvím sociál- 
ních sítí, kde individuálně mluvíme 
o jejich záměrech a pomáháme překo-
návat překážky. 

Jak na tebe žáci reagují?
Ten scénář bývá na školách velmi 

podobný. Z větší části už mě na ško-
le znají a děcka bývají dost natěšený, 
takže to je příjemná práce.  Zapojují se 
do debaty, poslouchají, reagují, vnímají 
a při hudebním vystoupení to bývá 
solidní párty (smích). Nejednou se 
zadařilo, že jsme se do akce ponořili 
tak, že se protáhla třeba i na tři a půl 
hodiny. Se spoustou děcek jsem v kon-
taktu dodnes. Obrací se na nás s pros-
bou o radu nebo doporučení. Vážím 
si důvěry a cením, že spousta z nich 
na sobě začala cílevědomě makat už 
v teenagerovském věku.

Jak se můžou školy do tvého vlastní-
ho projektu zapojit?

Veškeré informace včetně referen-
cí a rezervací termínů najdou na mých 
stránkách www.nenymusic.com. lp

Benáček, oba za úspěšnou reprezen-
taci města Znojma v jazykové soutěži 
na národní úrovni.

Stipendium ve  výši 5  000 ko-
r un za   úspěšnou reprezentac i 
města Znojma na  krajské úrovni 
obdrželi Michaela Koblihová (za psy-
chologickou olympiádu), Pavel Ko-
lodin (za  středoškolskou odbornou 
činnost v  oboru biologie), Martin 
Kostrej (za gastronomickou soutěž) 
a Katka Olejová (za sólovou recitaci 
v ruském jazyce).

Stipendium 5 000 korun obdržela 
také Lucie Konvičková za biologickou 
soutěž a biologickou olympiádu.

„Budeme rádi, když o  projektu 
Kolumbus #2 budete informovat vaše 
spolužáky a budete je tak motivovat 
k  tomu, aby i oni si o stipendia po-
žádali, pokud jsou v něčem úspěš-
ní,“ dodala vedoucí odboru školství, 
kultury a  památkové péče Denisa  
Krátká.  

Rok 2019:  Kolumbus #2 
podpoří střední 
i vysoké školy

Střední a vysoké školy ze Znojma 
mají možnost využít dotační program, 
ve kterém je na rozvoj podmínek pro 
vzdělávání nadaných studentů aloko-
váno 500 000 korun. Žadatelé mohou 
o příspěvek z dotačního programu 
Podpora nadaných studentů v rámci 
projektu Kolumbus# v roce 2019 žádat 
od 10. října do 31. října 2018. Podpoře-
né školy musí projekty z těchto financí 
realizovat v období od 1.  ledna 2019 
do 31. prosince 2019. Kontaktní oso-
bou pro žadatele stipendia je Monika 
Vavřinová, tel: 515 216 576, e-mail: 
monika.vavrinova@muznojmo.cz.  zp
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Podzim je tady a s ním i oblíbená 
série sportovních aktivit – Podzimní 
Dny zdraví. Znojmáci budou tančit 
i běhat, dají si do těla na Fit Marato-
nu a nově si i zasoutěží. Zasportovat 
ZDARMA si můžete od 8. do 19. října.

Ve Sportovní hale Dvořákova se 
sportovci setkají se známými znojem-
skými trenéry. Jakub Šigut povede 
Deep Work, taneční lekci Let´s Dance 
dá Sandra Nová a podruhé tu pro-
běhne i Fit maraton, tentokrát s lekcí 
pilates, power tabaty a jógy pod vede-
ním Marka Voldřicha, Kláry Kořenské 
(Polákové) a Lenky Brabcové. Součástí 
Fit Maratonu bude i  zdravé mlsání 
od  Green COCO baru a  Mafinky. 
Účast na maratonu je také podmínkou 
soutěže s názvem Buď v pohybu.

Pro ty, co radši tráví čas venku, je 
tu cyklovyjížďka, běžecký atletický tré-

Buďte v pohybu se Dny zdraví!
nink s Markem Vodákem, procházka 
Gránicemi s lesníkem nebo podvečer-
ní výběh Gránickým údolím s Win- 
ners Nový Šaldorf. Děti se mohou těšit 
na Světluškový běh za zvířátky a do-
spělí na pětikilometrový výběh krá-
sami přírody i historickým centrem. 
Nedílnou součástí vybavení musí být 
čelovka či baterka.

Vyrazte do Retzu přes Podyjí 
s Winners Nový Šaldorf

Cyklistickou vyjížďku Dnů zdraví 
poprvé povede sportovní klub Win- 
ners Nový Šaldorf. Připravil si na 14. 10.  
přibližně 30 kilometrů dlouhou trasu 
se začátkem v Hnanicích, přes Retz 
a dále Národním parkem Podyjí zpět 
do Znojma. Registrace je nutná elek-
tronicky přes Google formulář (http://
bit.ly/RegistraceCyklobus).

Soutěžte se Dny zdraví
Novinkou podzimu je soutěž Buď 

v  pohybu. Každý sportovec, který 
dorazí na vybrané sportovní aktivity, 
může sbírat razítka. Razítka soutě-
žící obdrží za účast v následujících 
aktivitách: Běžecký atletický trénink, 
Let´s Dance, Deep Work, Večerní vý-
běh Gránickým údolím a historickým 
centrem, Fit Maraton. Za nasbírání 
čtyř razítek z pěti možných postoupí 
soutěžící do slosování, které proběhne 
právě na Fit maratonu. Vylosováni 
budou tři výherci.

Přednášky, workshopy 
a roadshow Zdravé plíce

Dny zdraví zvou i na tři odborné 
přednášky do sálu Znojemské Besedy. 
Jako první se představí Petra Fuxová 
s přednáškou o moderní výživě a po-

hybu. O týden později poskytne prak-
tické rady o první pomoci a užívání 
automatického externího defibrilátoru, 
který je nově umístěn v informačním 
centru na Obrokové ulici, Radka Pro-
cházková. Poslední přednášející bude 
Olga Černá, a to na workshopu s té-
matem Trénování paměti pro všechny 
generace.

V rámci programu bude v pátek 
12. října k vidění na Horním náměs-
tí roadshow Zdravé plíce, která po- 
ukazuje na možnosti léčby a prevenci 
rakoviny plic. Návštěvníci si prohléd-
nou nafukovací maketu plic, včetně 
reálného modelu nádoru plic.

Přijď si zdarma vyzkoušet 
kroužky Střediska volného času

Jako každý rok se do Dnů zdraví 
zapojí i Středisko volného času Znoj-
mo na Sokolské ulici. 

Od pondělí 15. 10. do pátku 19. 10. 
otevře své brány zájemcům o bohatou 
nabídku zájmových kroužků, které 
pořádá po celý rok. Vybrané kroužky si 
mohou zdarma vyzkoušet děti, mládež 
i dospělí. Přesný harmonogram krouž-
ků naleznete na webu Zdravého města 
Znojma.  pm

Pondělí 8. 10.
17.30 Běžecký atletický trénink 
s Markem Vodákem, Atletický ovál 
Horní park

Úterý 9. 10.
16.00 Moderní výživa a pohyb 
v souvislosti s regulací hmotnosti – 
Petra Fuxová, Znojemská Beseda

Středa 10. 10.
18.30 Let´s Dance se Sandrou Novou,
Sportovní hala Dvořákova

Čtvrtek 11. 10.
18.00 Deep Work s Jakubem Šigutem,
Sportovní hala Dvořákova

Pátek 12. 10.
10.00–16.00 Zdravé plíce,
Horní náměstí ve Znojmě

17.00 Světluškový běh pro děti 
(s rodiči)
Sraz Vodácké centrum Stará vodárna
18.00 Večerní výběh Gránickým 
údolím a historickým centrem
Sraz Vodácké centrum Stará 
vodárna (s sebou čelovku 
nebo baterku)

Sobota 13. 10.
Fit Maraton – Sportovní hala 
Dvořákova
9.00–12.00 Festival zdravého jídla
9.00 Pilates s Fitness Laura
10.00 POWER TABATA s Klárou 
Kořenskou (Polákovou)
11.00 Jóga s Lenkou Brabcovou
14.00 Podzimní procházka 
s lesníkem Gránickým údolím
Sraz na vyhlídce,  
ulice Přemyslovců

Neděle 14. 10.
9.00 Podzimní cyklistická vyjížďka 
do Retzu přes NPP
9.00 sraz na parkovišti U Obří hlavy 
(převoz cyklobusem na hraniční 
přechod Hnanice, nutná rezervace 
předem), 9.30 sraz na celnici 
hraničního přechodu Hnanice

Úterý 16. 10.
16.00–17.30 První pomoc 
aneb jak zachránit život 
pomocí Automatického 
Externího Defibrilátoru (AED) – 
Radka Procházková, 
Znojemská Beseda

Čtvrtek 18. 10.
16.00 Trénování paměti pro všechny 
generace / Olga Černá,
Znojemská Beseda

Expozice pivovarnictví, novinka 
loňské turistické sezóny ve Znojmě, 
se otevře na tři dny zdarma. 

Národního zemědělské muzeum, 
hlavní partner znojemské expozice, 
slaví 100. výročí od svého založení 
a zve veřejnost do všech svých poboček 
v republice. Znojmo se k jeho oslavám 
připojí od pátku 28. září do neděle 
30. září.

Expozice nejen mapuje historii 
a tradici zdejšího pivovarnictví, ale ná-
vštěvníky seznamuje i s hlavními pivo-
varskými surovinami – vodou, sladem 
a chmelem – a se způsobem vaření piva 
od nejstarších dob až po současnost.

Hlavním exponátem je původní 
technologické zařízení varny z roku 
1930, které bylo vyrobeno ve Škodo-

Oslavte 100. výročí muzea 
v Expozici pivovarnictví

vých závodech v Plzni. V roce 2010 
bylo prohlášeno kulturní památkou. 
Sestává z vystírací kádě, rmutového 
kotle, mladinového kotle, scezovací 
kádě a scezovacího korýtka. Majitelem 
tohoto unikátního vybavení je spo-
lečnost Heineken, se kterou Znojmo 
uzavřelo smlouvu o výpůjčce.

Expozice pivovarnictví se prvním 
návštěvníkům otevřela v dubnu roku 
2017. Na její přípravě spolupracovalo 
Národní zemědělské muzeum v Praze 
s Jihomoravským muzeem ve Znojmě. 
Veškeré prostory varny, kde expozice 
sídlí, na své náklady zrekonstruovalo 
město Znojmo. O provoz expozice se 
stará Znojemská Beseda. Až do kon-
ce října je otevřena denně od  9.30 
do 17.30 hodin.  pm

V rámci stého výročí vzniku Čes-
koslovenské republiky se ve Znojmě 
uskuteční kulturně-vzdělávací akce 
Zažijte to znovu!

Jejím cílem je co nejlépe přiblížit 
podrobnosti o vzniku Československé 
republiky, a to v přitažlivé, moderní 
a zábavně-vzdělávací formě. Atmosféru 
Československé republiky zažijete v ne-
děli 7. října. „Vraťte se s námi o 100 let 
zpátky a vychutnejte důstojnou atmo-
sféru doby, která napsala dějiny. Oby-
vatelům Znojma chceme nabídnout 
‚zažít si znovu‘ vznik republiky. Znojmo 
se tak na jeden den promění a Horní 
náměstí se vrátí o 100 let nazpátek...“ 
zve veřejnost za organizátora projektu 
Soňa Keppertová.

A na co se mohou návštěvníci těšit? 
Každý může zasednout do lavic obecné 

Zažijte to znovu!
školy, vypít si kávu v autentické kavárně 
první republiky či si prohlédnout staré 
mince, bankovky a měšce. Prohlédnete si 
dobové exponáty a 3D prohlídky muzea. 
K vidění budou i dobové vozy značky 
Škoda, které se na sklonku 19. století 
začaly ve velkém vyrábět.

Součástí akce bude také doprovod-
ný program, který ještě více umocní 
dobovou atmosféru. V 15.00 se před-
staví Lucie Černíková, v 16.30 skupina 
Šlapeto a v 18.30 Václav Marek & his 
Blue Star.

Akce se uskuteční díky podpoře 
města Znojma a Jihomoravského kraje, 
který na realizaci akce poskytnul městu 
dotaci ve výši 500 000 korun. Město 
Znojmo přispěje částkou 105 000 korun 
(výše DPH). Více naleznete na www.za-
zijtetoznovu.cz.  pm
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Dobrovolnické centrum ADRA 
Znojmo (dále jen Centrum) je otevře-
né pro další dobrovolníky.

ADRA nabízí smysluplnou pomoc
I  přes uspěchanou dobu v  nás 

lidech zůstala potřeba pomáhat 
druhým. Pokud chcete zjistit, jaká 

odměna vás čeká 
p ř i s t o u p í t e - l i 
na práci dobrovol-
níka, tak vám Cen-
trum nabízí účast 
n a   b e z p l a t n é m 
školení, po kterém 
se můžete rozhod-
nout, zda by dob-
rovolnic tv í  by la 
i  pro vás správná 
volba. Pak nás sta-
čí jen kontaktovat 
a domluvit se s ve-
doucí znojemského 
Centra Zdenkou 
Severinovou (tel. 
607 144 090, e-mail: 
zdenka.severinova 
@adra.cz).  lp

Město Znojmo, znojemské školy 
a  Centrum sociálních služeb Znoj-
mo a jiné organizace opět spojily síly 
a vytvořily program dne, který bude 
patřit seniorům. 

Uskuteční se v  pondělí 1. října 
a  láká na dny otevřených dveří, ta-
neční i hudební vystoupení, besedy 
a na  jednu speciální událost – křest 
kozí rodinky.

Den seniorů pořádá město Znoj-
mo v rámci Rodinné politiky města 
Znojma a každý rok se do ní zapojuje 
velké množství příspěvkových orga-
nizací. Akce vždy probíhají v různých 
částech města a  často jsou spojené 
s mezigeneračním setkáváním. Napří-
klad na ZŠ JUDr. Josefa Mareše si děti 
pozvaly své prarodiče do vyučování, 
na MŠ Holandská děti zahrají senio-
rům divadlo a čeká je společné zpívání 
a pohádkové vyprávění.

Program ve stejném duchu budou 
mít i v ZŠ Prokopa Diviše, MC Mi-
niklubu Znojmo, na besedě seniory 
přivítají i v Rodinném centru Maceška 
a na Střední zdravotnické škole a Vyšší 
odborné škole. Sami senioři z domu se 
zvláštním určení na Vančurově ulici si 
připravili taneční odpoledne.

Doprovodnou akcí Dne seniorů je 
počítačový kurz, který mohou zájemci 
navštívit ve středu 3. října od 15.00 ho-
din na Gymnáziu v ulici Pontassievská. 
Věnovat se jim bude učitel i studenti 
školy.

Den seniorů zpestří
kozí rodinka

V Domově pro seniory 
přivítají kozí rodinku

U zvláštní příležitosti se setkají 
v Domově pro seniory U Lesíka. Kro-
mě podzimního tvoření se žáky ZŠ 
náměstí Republiky tu společně pokřtí 
i tříčlennou kozí rodinku, která v are-
álu našla nový domov. „Chtěli jsme 
zatraktivnit návštěvy a třeba děti mo-
tivovat k tomu, aby své prarodiče více 
navštěvovali, aby tu neměli dlouhou 
chvíli. A věřím tomu, že budou spoko-
jení i obyvatelé,“ vysvětluje místosta-
rosta Znojma Jakub Malačka.

Ohradu, přístřešek, krmení, ve-
terinární dohled apod. bude zajišťo-
vat Městská zeleň Znojmo. Rodinka 
je umístěna v zahradě nové budovy 
a kdokoli má zájem, může se na ni 
přijít podívat. Podmínkou je zapsat 
se na vrátnici Domova. Že kozí ro-
dinka přinesla hned v  prvních tý- 
dnech do Domova oživení, potvrdila 
i  ředitelka Centra sociálních služeb 
Radka Sovjáková: „Obyvatelé Domova 
mají z nových přírůstků velkou radost 
a  jméno pro kůzle pečlivě vybírají. 
Rodinka má denně několik návštěv-
níků z řad seniorů i jejich rodinných 
příslušníků, kteří přichází na návště-
vu.“ Do pojmenování kozí rodinky se 
prostřednictvím Facebooku zapojila 
v době uzávěrky Znojemských LIS-
TŮ veřejnost. Výsledek bude překva-
pením pro seniory na křtu 1. října  
od 9.45 hodin.  pm

Na znojemském atletickém sta-
dionu se těsně před vinobraním sešli 
aktivní senioři, aby zde poměřili své 
sportovní síly.

Již třetí ročník Seniorského ví-
ceboje 2018, kde hlavním bodem byl 
turnaj v pétanque, pro ně uspořádala 
České unie sportu OS Znojmo společ-
ně s městem Znojmem.

Sportovní dopoledne zahájil mís-
tostarosta města Znojma Jan Blaha. 

Seniorský víceboj bavil 
desítky sportovců

Na startovní čáru se postavilo 44 se-
niorů ze Znojma, Blížkovic, Jevišovic 
a Miroslavi, aby odehráli pětačtyřicet 
utkání. Všichni se řídili mottem: Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. At-
mosféra na sportovišti tak byla velmi 
uvolněná a přátelská. „Všichni senioři – 
sportovci – byli odměněni medailemi 
a družstva na prvních třech místech 
obdržely poháry,“ uvedl Zdeněk Kolesa 
za pořadatele ČUS Znojmo.  lp

 Místostarosta města Znojma Jan Blaha se seniorského sportovního klání zúčastňuje 
každoročně. Nenechal si ho ujít ani letos.  Foto: Archiv ZL

Týden sociálních služeb České 
republiky, který se koná od 8.–12. říj-
na 2018, bude mít i ve Znojmě bohatý 
program, při kterém se veřejnosti 
představí sociální služby působící 
na Znojemsku.

Oblastní charita Znojmo připravi-
la několik zajímavých akcí, a to před-
nášku o Charitní pečovatelské službě 
(9. 10. – Dolní Česká 1), Tvoření pro 
děti a rodiče (9. 10. – Horní Česká 6) 
a Ateliér Samuel nabídne workshop 
bubnování (9. 10. – Křížovnická 26, 
Hradiště). Dále společně s Asociací 
rodičů a  přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, Klub Pharos s Cent-
rem sociálních služeb Znojmo (dále 
CSS), uspořádají Taneční odpoledne 
pro osoby se zdravotním postižením 
(12. 10. – U Lesíka 11).

CSS připravilo Den otevřených 
dveří v Domově pro seniory, U Lesíka 11  
a v Azylovém domě, Přímětická 42 
(10. 10.).

Společnost Podané ruce nabíd-
ne exkurzi do nízkoprahových služeb 
pracujících s uživateli drog (10. 10. – 
Horní Česká 4).

Dobrovolnické centrum ADRA 
Vám představí canisterapii (11. 10. – 
Dolní Česká 13).

Odbor sociální na nám. Armády 8 
 nabízí konzultační hodiny k dotač-
ním programům (9. 10. – od 14.00). 
Dále zde 10.–12. 10. najdete workshop, 
představení služby a  intervenčního 
centra (12. 10.).

Střední škola na Přímětické ul. 
uspořádá v Domově pro seniory U Le-
síka (8. 10.) zábavný workshop Hraj si, 
mysli, odpočívej! 

Další zajímavé akce nabízí i Zá-
mek Břežany, Chráněné bydlení 
v Šanově nebo Domovy pro seniory 
Hostim, Jevišovice, Plaveč, Božice. 
Vstup na  všechny akce je zdarma. 
Více informací najdete na stránkách 
www.socialnisluzby-znojemsko.cz.   lp

Týden sociálních služeb 
dorazí i do Znojma

 Dobrovolnictví je oboustranná radost. Foto: Archiv ADRA
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Plemeno: kříženec/jezevčík | Věk: asi 14 let
Míša je stařičký pejsek, který po úmrtí svého pána hledá láskyplný domov. 
Je umazlený a velice poslušný, také moc čistotný. Bez problémů se snese 
s jinými pejsky, a i přes své stáří je velice čilý a umí být rozdováděný. Kon-
takt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Míša

Budoucí automechanici se svému 
řemeslu učí nejen ve školních lavicích, 
ale také sbírají zkušenosti u místních 
podnikatelů a firem.

Obor Automechanik má ve střední 
odborné škole na Přímětické dlou-
holetou tradici. V současnosti sedí 
v  lavicích již třetí generace studentů 
tohoto oboru. Řemeslu s vůní benzínu 
se totiž na Přímce vyučili jejich tátové, 
dokonce i dědové. A své pomyslné 
žezlo předávají dál.

Také letos navštívili studenti prv-
ního ročníku firmy, se kterými škola 
spolupracuje. Odborný výcvik probí-

Přímka spolupracuje s místními 
firmami a podnikateli

há především u Znojemské doprav-
ní společnosti – PSOTA, s. r. o. Škola 
však spolupracuje i s  jinými firmami 
na okrese. Ti si pak z řad našich stu-
dentů mnohdy vychovávají své budoucí 
zaměstnance. Jsou to třeba Autodruž-
stvo Znojmo na Vídeňské, Libor Suchý, 
autoprodejna v Novém Šaldorfu nebo 
Autoopravna Dvořák v Příměticích.

Noví žáci vyrazili první zářijovou 
středu na exkurzi do dvou provozoven. 
Tím prvním místem byl Pneuservis 
Kárník na ulici Benjamina Kličky. Poté 
exkurze směřovala do Autodružstva 
Znojmo. K. Kotoučová

 Budoucí automechanici v provozu jedné z firem. Foto: Archiv školy

 Monika Jourová a Pavel Kolodin úspěš-
ně reprezentovali svoji školu.
 Foto: Archiv GPOA

Již více než podesáté najdou 
druhou říjnovou sobotu v  jízdárně 
Louckého kláštera hlavně maminky 
oblíbený Bazárek dětského oblečení.

Za jeho pořádáním stojí Agentura 
Sluníčko a Modrý koník s podporou 
města Znojma, Oblastní charity, Zno-
jemské Besedy a dalších organizací. Zá-
jemci o dobrou koupi oblečení pro děti 
se mohou do jízdárny podívat v sobotu 

Oblíbený Bazárek znovu pomůže
13. října od 13.00 do 17.00 hodin. Připra-
vena zde bude k pobavení ratolestí také 
tradiční dětská dílna, malování na ob-
ličej i skákací hrad. Vstup je zdarma. 
„Neprodané věci můžete opět darovat 
například znojemské charitě, Dětské-
mu centru, novorozeneckému oddělení 
znojemské nemocnice a dalším, které 
společně podporujeme,“ říká hlavní or-
ganizátorka Libuše Drozdová.  lp

Po  prázdninách se do  znojem-
ských škol a školek vrátily tisíce dětí. 
Do  lavic prvních tříd jich poprvé 
usedlo necelých čtyři sta. 

Podle informací ze zápisů nastou-
pilo do prvních tříd základních škol 
390 dětí a do mateřských škol 385 dětí. 

Poprvé do lavic usedly 
čtyři stovky žáků

Individuální výuku vyžaduje 11 dětí 
v mateřských a 2 děti v základních ško-
lách. Zajímavostí je, že 11 znojemských 
školáků plní svoji povinnou školní 
docházku v zahraničí. Celkem letos 
navštěvuje znojemské základní školy 
3 912 dětí a mateřské 1 186 dětí.  lp

Vynikajícího úspěchu dosáhli dva 
studenti ze školy GPOA Znojmo, kdy 
oba postoupili jako vítězové kraj-
ského kola Středoškolské odborné 
činnosti do kola celostátního. 

Pavel Kolodin se svou prací o ge-
netické stavbě rostlin obsadil 5. místo.  
Monika Jourová vypracovala projekt 
moderní zahrady mateřské školy a zís-
kala vynikající 2. místo.

Oba znojemští studenti neusnuli 
na vavřínech a ve své práci pokračují 
i nadále. V těchto dnech jsou na sym-
poziu Středoškolské odborné činnosti, 
kde mimo jiné absolvují kurz prezen-
tačních dovedností. Architektonic-
ký návrh, který vypracovala Monika 
Jourová, našel to nejlepší využití – pro-
jekt převzala konkrétní mateřská škola 
z Jihočeského kraje –, která jej bude 
realizovat. Pavel Kolodin se stal spolu- 
autorem moderní učebnice chemie, 
která vyšla minulý měsíc. Znojemská 
radnice ocenila jeho úspěch a předa-
la mu stipendium v rámci projektu 

Pavel napsal učebnici chemie, 
Monika navrhla zahradu

Kolumbus #2. Odborná práce zmí-
něným studentům přinesla spoustu 
nových poznatků, přátel a příležitos-
tí. Do budoucna se jim tak otevírá 
cesta k úspěšnému vysokoškolskému  
studiu.  J. Rubáčková, lp
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 Zahajovací představení nové sezóny Příbuzné si nevybíráme. Na snímku Václav Vydra 
a Lenka Zahradnická.  Foto: AH

NA ZNOJEMSKU SVÉ ATELIÉRY 
OTEVŘOU:

Černohorský Petr, ateliér,  
tel. 602 417 064, www.pitrs.cz, 
Znojmo, Pražská sídliště 8a 
(nutno předem volat)

Kašpárek Pavel, malířský ateliér,  
tel. 776 761 586,  
www.kasparekfineart.com, 
Znojmo, Na hrázi 65

Kurdiovský Jindřich,  
Foto-Galerie Taurus,  
tel. 774 221 385,  
jindrich.taurus@seznam.cz, 
Znojmo, Malá Michalská 4

Maixner Zdeněk, sochařský 
ateliér,  
tel. 728 141 128,  
www.maixnersocharstvi.cz,  
Hnanice, Záhumenní 128 
(zahrada penzionu u Hrnčíře)

Ryšavý Jiří, malířský ateliér,  
tel. 775 270 142, jirirysavy@seznam.cz,  
Vranov nad Dyjí, Junácké údolí 218

Pomoc chutná 
sladce

Domácí hospic Znojmo pořádá 
3. října v centru Znojma akci s ná-
zvem Koláč pro hospic. 

Při ní se může veřejnost sezná-
mit s prací a posláním znojemského 
hospice a současně za dobrovolný pří-
spěvek dostane chutný koláč, čímž 
přispěje na  tuto stále využívanější 
službu. Za příspěvek pořídí hospic 
kompenzační a zdravotní pomůcky 
pro své pacienty. Koláč pro hospic 
obsadí Obrokovou ulici v čase od 8.00 
do 17.00 hodin.  lp

KOUPÍME BYT
Koupíme byt 2+1 až 3+1 v cihlovém 
domě, nejlépe v horní části Znojma. 
Uhradíme veškerý právnický servis 
a zajistíme rychlé vyřízení platby. 
Nejsme realitka. Kontakt 604 239 187.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Jako každý rok, je i letos pro mi-
lovníky umění připravena možnost 
nahlédnout do ateliérů a dílen vý-
tvarníků. Podívat se na  jejich díla 
i na místa jejich zrodu bude možné 
29. a 30. září od 10 do 17 hodin.

Návštěvníci budou mít možnost 
pohovořit si s umělci a dozvědět se tak 
něco více o výtvarném řemesle i o umění 
samotném. V letošním roce se v Jihomo-
ravském kraji přihlásilo k akci ke stovce 
výtvarníků, sdružení a galerií. Připoji-
li se tak k Jihočeskému kraji, Vysočině 
a Dolnímu Rakousku, kde budou ate- 
liéry otevřeny o dalších víkendech v říjnu.

Osmý ročník Dnů otevřených ate-
liérů organizuje Galerie výtvarného 

Dny otevřených ateliérů – 
místa, kde vzniká umění

umění v Hodoníně, na jejíž webových 
stránkách najdete informace o všech 
otevřených ateliérech.  lp

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
Městské lázně, tel.: 515 224 401,
www.snznojmo.cz/sportoviste/lazne
PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
V ZÁŘÍ
Pondělí 18.00–21.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 17.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–21.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle zavřeno

Novou divadelní sezónu zahájí 
Městské divadlo Znojmo symbolic-
ky 29. září, tedy přesně v den výročí 
svého slavnostního otevření před 
118 lety.

V tehdy nově vybudovaném di-
vadle se 29. září 1900 poprvé zvedla 
opona a diváci zhlédli představení Dva 
šťastné dny. Přesně po 118 letech se 
nyní mohou v sobotu 29. září 2018 
zejména milovníci komedií těšit na in- 
scenaci Příbuzné si nevybíráme v hlav-
ní roli se Svatoplukem Skopalem.  

V říjnu nabídne divadlo veřejnosti 
nejen koncerty a hry v rámci abonmá, 
ale  také několik představení mimo 
předplatné. 

Půjde například o Besídku 2018, 
se kterou přijedou herci z legendární-
ho pražského Divadla Sklep (17. říj-
na) nebo o  komedii Divadla Artur 
s názvem Můžu k  tobě? (18. října). 
Mimořádný zážitek slibuje také in- 
scenace Margaritě...(23. října), kde se 
obtížného partu ujala herečka Ljuba 
Krbová. Představení se hraje v půdní 
scénografii Werichovy vily na pražské 
Kampě. Tedy ve velmi intimním prosto-

Divadelní sezónu otevře historie 
i komedie. V zákulisí čeká Noc divadel

ru, ve který se promění jeviště znojem-
ského divadla tak, že herečka i diváci 
budou při představení sdílet společně 
pouze tento omezený prostor. Hlediště 
tak zůstane netradičně zcela prázdné. 
A do Znojma také míří výborně hod-
nocené baletní představení Fenomén 
Šmok (27. října). Mimořádný večer 

Pražského komorního baletu je věnova-
ný dlouholetému uměleckému vedoucí-
mu Pavlu Šmokovi při příležitosti jeho 
nedožitých 90. narozenin. Nová sezóna 
ovšem nabídne mnoho dalších zají-
mavých titulů. Vstupenky jsou k dis-
pozici v TIC na Obrokové ulici nebo  
na www.vstupenkyznojmo.cz. lp

LISTOVÁNÍ: 
Svatá Barbora

Znojemská Beseda se v  úterý 
9. října stane opět místem, kde mů-
žete zhlédnout další z řady „hraných 
knih“ tedy scénického čtení projektu 
LISTOVÁNÍ.

V Listování tentokrát předvedou herci 
Petra Bučková a Alan Novotný knihu Těž-
ká Barbora. Jde o skutečný příběh – takzva-
nou kuřimskou aféru, kterou kdysi žila celá 
republika –, kdy se dospělá žena vydávala 
nejprve za jedenáctiletou dívku a poz-
ději v Dánsku za stejně starého chlapce. 
V příběhu se postupně vršily nové a nové 
záhady. Padala slova jako týrání, mani-
pulace, intriky, sekta. Novinářka Andrea, 
která v knize příběh rozplétá, se do něho 
stále více ponořuje až na hranici obětování 
svého osobního života.  lp
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PLACENÁ INZERCE

Řeka Dyje se od 26. do 29. září 
stane dějištěm 11. ročníku festivalu 
Dračí lodě Znojmo.

„Přijďte se podívat nebo si přímo 
zazávodit na dračí lodi a bojovat tak 
o titul Světových šampiónů, nejorigi-
nálnější dres nebo o vavřín sprinter-
ských Gladiátorů na podvečerní osvět-
lené trati,“ lákají organizátoři veřejnost 
na originální a přátelskou atmosféru 
jedné z nejzajímavějších vodáckých 
akcí v České republice. Navštěvníci ji 
najdou v přírodním areálu vodních 
sportů u Louckého kláštera pod sedle-
šovickým mostem. Festivalový závod 
je připraven pro všechny – amatérské 
posádky, začátečníky i ty, kteří se chtějí 
v partě kamarádů dobře pobavit, aniž 
by kdykoli předtím v dračí lodí seděli. 
Jelikož je znojemský festival meziná-
rodní, bude se opět bojovat také o ti-
tuly Neoficiálních Mistrů světa. Každý 
tým ve Znojmě nastupuje v národních 
barvách existujícího státu, který si sám 
vybere.  lp

Na řeku Dyji vyplují dračí lodě

 Závodit mohou nadšení amatéři i zkušení sportovci.  Foto: Archiv ZL

 Dívčí družstva jsou na šlapání hroznů vždy pečlivě připravená.  Foto. Archiv burcakfets.cz

PROGRAM: 

26. 9. 10.00–12.00 
Dobrodružné jízdy na dračích 
lodích pro děti mateřských škol 
a žáky I. stupně základních škol.

27. 9.  10.00–14.00 
Závody pro žáky II. stupně 
základních škol a středoškolský 
pohár města Znojma.

28. 9. 14.00–19.00 
Den s Draky pro veřejnost 
zejména rodiny s dětmi. Sestavte 
nezávodní tým a přijďte si 
vyzkoušet jízdu na Dračí lodi. 
Jízdy na velkých i malých dračích 
lodích pro veřejnost a nezávodní 
posádky. Oficiální tréninkové 
jízdy posádek přihlášených 
k sobotnímu závodu. Závody 
rychlostních kajakářů a štafety 
kajakářů benjamínků.

29. 9. 9.00–20.00 
Neoficiální Mistrovství světa 
amatérských posádek.

PROGRAM: 

Pátek 28. 9. 
12.00  JERRY BAND
17.00  CM Donava
20.00  HORKÝŽE SLÍŽE
21.00  ROCK Party s DJ

Sobota 29. 9. 
12.00    PAROHÁČI
14.00     šlapání hroznů 

v doprovodu Charlie 
Slavík Revue

16.00    PAROHÁČI
16.00     hudební odpoledne 

s klavírem
17.00    CM A. STEHLÍKA
17.30    CHARLIE SLAVÍK REVUE
18.30    večer se saxofonem
19:00    ZDENĚK IZER
20:30    OLDIES PARTY S DJ

Letošní BURČÁKFEST přinese 
řadu novinek. Cílí v nich i na milov-
níky kávy.

V areálu Louckého kláštera najdou 
návštěvníci festu 28. a 29. září oblíbené 
ochutnávky vín a burčáků Znovínu 
Znojmo i bohaté občerstvení. Unikát-
ní podívaná šlapání hroznů bosýma 
dívčíma nohama nikomu neunikne, 
přijde-li na nádvoří kláštera v sobotu 
29. září. U historického kládového lisu 
uvidíte úžasnou podívanou za účelem 
výroby speciálního vína s názvem Šla-
pané víno a to v hudebním doprovodu 
Charlie Slavík Revue.

Těšit se ovšem můžete i na několik 
letošních novinek BURČÁKFESTU. 
Milovníci kávy jistě ocení kávový ca-
tering GATO COFFEE s širokou na-
bídkou kávových nápojů.

Pro hravé návštěvníky si připra-
vila firma NAVAJN zábavný vinař-
ský program nazvaný VÍNOHRANÍ, 
ve kterém lze vyzkoušet plnění koštýře 
či poznávání vzorků vín VOC Znoj-
mo v rámci slepé degustace. Hrát se 
bude o zajímavé ceny. VÍNOHRANÍM 
budou provázet zkušení sommelieři 
a o příjemnou atmosféru se postará 

BURČÁKFEST bude vonět kávou
doprovod klavíru. Mezi novinky patří 
i fotokoutek, kde budete mít možnost 
zhotovit si zdarma fotografii jako hez-
kou vzpomínku.

Dvoudenní akci okoření na něko-
lika místech Louckého kláštera kultur-
ní program.  lp



14 ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ZÁŘÍ 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: září Po–Ne 9.00–17.00, 
říjen až duben Po–So 10.00–17.00, 
Ne 13.00–16.00 (poslední prohlídka 
hodinu před zavírací dobou). 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: září, svátky Út–Ne  
9.00–17.00, říjen až duben zavřeno.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: září denně 9.00–17.00, 
říjen až duben Út–Ne 10.00–16.00 
(poslední prohlídka 30 min. před 
zavírací dobou).                    

Novinka! 
HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
s průvodcem
Nová prohlídková trasa po věžích 
města (Střelniční, Vlkova, Prašná, 
Nová). Otevřeno denně duben 
až 31. říjen. Prohlídky v 9.30 
a v 15.30. Sraz vždy u Radniční věže, 
Obroková ul.

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.  
Otevřeno: duben až říjen Po–Ne 
9.30–17.30.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: duben až září Út–Ne 
9.00–17.00 (poslední prohlídka čtvrt 
hodinu před zavírací dobou). Vstup 
pouze za příznivých klimatických 
podmínek!
 
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. 
Otevřeno (i ve svátek 28. 9.): červen 
až září Po–Ne 9.00–17.00 (poslední 
prohlídka v 16.00).

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty, 
Znojmo-Přímětice, tel. 736 465 085, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno po telefonické domluvě 
1. května až 30. září.

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo, tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: září denně 9.00–17.00, 
říjen Út–Ne 9.00–17.00.

OSTATNÍ

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ 
CENTRUM předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel. 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: září až říjen Po–Pá 8.00–18.00, 
So 9.00–17.00, Ne 10.00–17.00.

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: září denně 9.00–16.00, 
říjen až duben Út–So 9.00–16.00.
JIŽNÍ PŘÍSTUPOVÁ CESTA 
otevřena: září Po–Čt, Ne 9.00–21.00, 
Pá a So 9.00–23.00, 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: 17. září až 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. 
Otevřeno: září So, Ne 9.00–19.00.

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. 9. PŘÍBUZNÉ SI 
NEVYBÍRÁME 
Komedie s brilantními dialogy 
a překvapivými zvraty. Rodinnou 
oslavu dokonale okoření příchod 
mladé vyzývavé sekretářky. 
Hrají: S. Skopal, M. Zahálka, 
V. Vydra / J. Čenský, L. Skopalová / 
J. Boušková a další. 19.00.

3. 10. MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá 
situační komedie plná nečekaných 
situací. Hrají: A. Háma, P. Motloch, 
T. Kostková, N.Boudová a další.  
19.00.

12. 10. BALADA Z HADRŮ
Divadelní studio Martiny Výhodové 
dává slavnou hru Voskovce a Wericha.  
Hrají: M. Zimmerman, J. Frýdek, 
K. Chaloupka, L. Fučíková, 
D. Nemčoková a další. 18.00.

17. 10. BESÍDKA 2018
Kultovní představení pražského 
divadla Sklep složené z mnoha 
humorných výstupů, skečů, gagů, písní 
a tanců. Hrají: D. Vávra, M. Šteindler, 
T. Kučerová a další. 19.00.

18. 10. MŮŽU K TOBĚ?
Komedie, jejíž děj se odehrává 
v psychiatrické ordinaci a v bistru, 
které slouží i jako čekárna. 
Hrají: M. Kuklová / P. Mourková, 
L. Langmajer / J. Kriegel, 
M. Šimůnek / B. Polák a další. 19.00.

22. 10. VELKÝ FLÁM
Nové  představení skupiny Screamers.  
Spousta písniček, krásných kostýmů 
a vtipných scének o všem, co 
ke správnému flámu patří. 19.00.

23. 10. MARGARITĚ…
Ljuba Krbová v dojemném 
a silném monodramatu. Jak bojovat 
s nepřízní osudu? Nejlépe humorem. 

Představení se odehraje pouze 
na jevišti, na které se přestěhují 
také diváci. Počet diváckých míst je 
omezen na padesát! 19.00.

24. 10. TO VŠECHNO ONA
Matka a syn tragicky nesou ztrátu 
hlavy rodiny. Ztratili schopnost spolu 
komunikovat. Zachráncem se stává 
počítač, jenže technika lidi virtuálně 
sbližuje, ale reálně je rozděluje. Hrají: 
L. Krbová, J. Battěk. 19.00.

26. 10. NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky 
a odpouštění. Náhodná automobilová 
nehoda přivádí do styku dva muže, 
které rozdělují dvě generace. Hrají: 
S. Zindulka a D. Tůma. 19.00.

27. 10. FENOMÉN ŠMOK
Mimořádný večer Pražského 
komorního baletu věnovaný jeho 
dlouholetému uměleckému šéfovi 
profesoru Pavlu Šmokovi při příležitosti 
jeho nedožitých 90. narozenin.

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

4. 10. SVĚTEM OPERETY
Městské divadlo – uslyšíte Straussův 
Císařský valčík, Růže z Jihu, pochod 
Radeckého či oblíbený Florentinský 
marš skladatele Julia Fučíka a ukázku 
Pucciniho a Verdiho tvorby. 19.00.

17. 10. DANA ŠŤASTNÁ 
A AHMAD HEDAR
Znojemská Beseda – pěvecký recitál 
s klavírním doprovodem. 19.00.

25. 10. GABRIELA BEŇAČKOVÁ - 
LEGENDA SVĚTOVÉ OPERY
Městské divadlo – legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková, 
která více než 40 let reprezentuje 
Českou republiku na nejprestižnějších 
světových operních scénách, vystoupí 
společně s tenoristou Jakubem 
Pustinou. 19.00.

VÝSTAVY

Do 30. 11. KDYŽ SE ROZBUŠÍ 
KOVADLINA 
Minoritský klášter – výstava volně 
navazující na stálou muzejní expozici 
černého řemesla.

15. 6. – 30. 9. ZA STARÝCH ČASŮ 
Znojemský hrad – druhá ze tří 
letošních výstav k 140. výročí 
Jihomoravského muzea ve Znojmě.



15ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ZÁŘÍ 2018 Společnost

 NENECHTE SI UJÍT

 POSVÍCENÍ A FOLKFEST
Svatováclavské posvícení vystřídá FOLKFEST 2018
Za burčákem a koláči se můžete vydat do Dobšic, kde se od pátku do ne-
děle 28.–30. září koná tradiční Svatováclavské posvícení. Při zavádění 
ho rozehraje dechová hudba Amatéři a k  tanci i poslechu budou hrát 
skupina Víkend a Nezmar Trio. U sokolovny čekají na příchozí prodejní 
stánky s  bohatou nabídkou občerstvení. Děti mohou po  tři dny řádit 
na kolotoči, houpačkách, skákacím hradě a dalších atrakcích.
V  říjnu pak zvou Dobšičtí veřejnost na  folkovou přehlídku FOLKFEST 
2018. Zastoupení zpěváků a kapel je v  letošním pátém ročníku repre-
zentativní, a  tak má obec blízká městu Znojmu ambici přitáhnout zá-
jemce o folk z celé jižní Moravy i Vysočiny. Bavit bude návštěvníky v so-
botu 20. října v sokolovně třeba Petr Kalandra Memory Band, Jiří Smrž, 
Miloš Dvořák nebo Lee Banda a další. Více na www.dobsice.cz.  lp

 SVĚT OPERETY
Nechejte se unášet krásnými valčíky a světem operety

Městské divadlo ve Znojmě 
se 4. října zaplní vzletnými 
valčíky a  operetními me-
lodiemi komponistů rodu 
Straussů, Lehárů, Kalmá-
nů a  jiných. V  doprovodu 
Johann Strauss orchestru 
z  Vídně je zazpívají Marta 
Hanfová – soprán (na sním-
ku) a  Juraj Nociar – tenor. 
Večer bude moderovat 
v  češtině a  němčině hous-
lista Jiří Preisinger. Uslyšíte 
nezapomenutelné valčíky 
a  milovníci italské opery 
dostanou malý bonbó-
nek Pucciniho a  Verdiho  
tvorby.  lp

 STROM ZNOJEMSKA
Vyberte nejkrásnější Strom Znojemska 2018
Správa NP Podyjí spolu s  Klubem přátel stromů Znojemska vyhlásila 
nový ročník ankety Strom Znojemska a do 25. listopadu přijímá návrhy 
veřejnosti. Přihlášeny mohou být stromy i skupiny stromů, které se ne- 
umístily v předchozích letech na prvních třech místech. Návrh by měl ob-
sahovat fotografii stromu (kresbu), lokalizaci (obec, místo), popis – druh 
stromu, rozměry (obvod kmene ve výšce 120 cm, přibližná výška stro-
mu), přibližné stáří – a kontaktní údaje navrhovatele (telefon, mail nebo 
adresu). Součástí návrhu může být i zajímavý příběh vážící se ke stro-
mu. Vše lze zaslat na  adresu strom.znojemska@seznam.cz. Více info  
na www.nppodyji.cz.  lp

10. 8. – 7. 10. PROMĚNY ANEB 
RAČTE VSTOUPIT DO PŘÍBĚHU
Dům umění – výstava dvou osobitých 
mladých umělkyň Magdaleny 
Řihákové a Kateřiny Mrvové. 

5. 9. – 14. 10. ZDENĚK MAIXNER – 
OBRÁZKOVÉ PŘÍBĚHY
Dům umění – s texty Vlastimila Mrvy. 

7. 9. – 16. 11. „1917 A 1918: 
STOLETÁ VZPOMÍNKA 
NA KONEC VELKÉ VÁLKY 
A VZNIK ČSR“
Minoritský klášter – klíčové události 
dvou závěrečných let Velké války 
v Evropě a na Znojemsku.

21. 9. – 25. 11. SBÍRKY 
PROMLOUVAJÍ / 140 LET 
ZNOJEMSKÉHO MUZEA
Dům umění – průřez všemi 
oborovými částmi muzejní sbírky.

12. 10. – 11. 11. ŽIVÉ HOUBY, 
JEDLÉ I JEDOVATÉ 
Dům umění – výstava barevných 
fotografií doplněná o výstavu 
živých exponátů hub (12.–17. 10.): 
doprovodný program 12.–17. 10. 
komponované prohlídky a 13. 10. 
Houbařův košík – zábavná akce pro 
rodiny s dětmi v 10.00 a 13.00.

20. 10. – 5. 11. 100 LET 
ČESKOSLOVENSKA – 100 LET 
ČESKOSLOVENSKÝCH ZNÁMEK
Dům umění – výstava Klubu 
filatelistů Znojmo.

DALŠÍ AKCE

1. 6. – 30. 9. CORNŠTEJN 
Zřícenina hradu Cornštejn – otevřeno 
k prohlídce i ve svátek 28. září.

28.–29. 9. BURČAKFEST
Loucký klášter – ochutnávky 
burčáků, vín, kulinářských specialit 
a bohatý kulturní program. 

Rodinné centrum MACEŠKA
Pražská 80, Znojmo. Podrobné 
informace na www.maceskaznojmo.cz.
5. 10. DOBRÝ ZRAK PO CELÝ 
ŽIVOT
Workshop pro rodiče vede Eva 
Krausová. 11.00. 
6. 10. ZLEPŠENÍ ZRAKU 
PŘIROZENOU CESTOU 
Workshop pro dospělé. Lektorka Eva 
Krausová. 9.00. 
11. 10. NUMEROLOGIE TAK, JAK 
JI NEZNÁTE 
Přednáška Zdenky Blechové. 17.30. 
13. a 14. 10. ŠAMANSKÁ MEDITACE 
Prožitkový seminář s Pavlou 
Štěpničkovou. 
18. 10. MOJE SILNÉ STRÁNKY, 
HLEDÁNÍ POTENCIONÁLU… 
Workshop vede Soňa Lhotáková. 17.00. 

Od 18. 10. JAK A KDE HLEDAT 
PRÁCI PO MATEŘSKÉ 
Dvouměsíční projekt, každých 14 dní 
ve čtvrtek od 17.00. Vstup zdarma.
20. 10. CACAOVÁ CEREMONIE 
od 18.00.

8. 10. LUDMILA FORMANOVÁ 
VŠ Klub Harvart, Václavské nám. 6 –  
beseda s dvojnásobnou mistryní světa, 
mistryní Evropy a několikanásobnou 
mistryní republiky v běhu na 800 m. 
18.00. Předprodej vstupenek na stejné 
adrese, tel. 515 221 865.

9. 10. LISTOVÁNÍ: SVATÁ 
BARBORA
Znojemská Beseda – scénické čtení 
knihy Svatá Barbora předvedou 
herci P. Bučková a A. Novotný. 
Více na str. 12.

11. 10. ŘÍJEN 1918: JIŽNÍ 
MORAVA NA ROZCESTÍ
Znojemská Beseda – přednáška 
Zbyňka Sturze (JMM Znojmo). 19.00. 

12. 10. HONZA VANČURA 
a PLAVCI 
VŠ Klub Harvart, Václavské nám. 6 –  
hudební vzpomínka na skupinu 
Plavci. 19.30. Předprodej vstupenek 
na stejné adrese, tel. 515 221 865.

14. 10. O PALEČKOVI
Znojemská Beseda – cyklus Nedělní 
pohádky: Divadýlko Mrak. 15.00 
a 16.30.

26. 10. ROK 1918: CO DAL A CO 
VZAL ROZPAD PODUNAJSKÉ 
MONARCHIE A VZNIK ČSR 
Znojemská Beseda – moderovaná 
diskuze odborníků na dané téma. 
19.00. 

26. 10. LEOPOLD SULOVSKÝ 
VŠ Klub Harvart, Václavské nám. 6 – 
beseda s horolezcem, který jako první 
Čech zdolal Mount Everest. 19.30. 
Předprodej vstupenek na stejné 
adrese, tel. 515 221 865.

Oblastní charita Znojmo zve 
12.  října veřejnost na  další ročník 
Dýňové stezky. 

Projít se po  ní můžete v  par-
ku u  Komenského nám. od  18.30 
do  20.30  hod. Hlavní stanoviště 
Dýňové stezky najdete při vstupu 
do Horního parku v blízkosti lékár-
ny. Na děti čeká malý dárek. Rodiče 
si mohou zakoupit výrobky uživatelů 
charity a  těšit se na ohnivou show 
i dýňové speciality. Podzimní akce je 
oblíbeným zpestřením společenského 
života ve Znojmě.  lp

Dýňová stezka



16 ZNOJEMSKÉ LISTY 27. ZÁŘÍ 2018Sport

Znojemské LISTY – Noviny MÚ Znojmo. Vydavatel a adresa redakce: Znojemská Beseda (ve spolupráci s Městem Znojmem), Masarykovo náměstí 22, 669 02 Znojmo, tel.: 515 300 251.
Redakce: Ing. Zuzana Pastrňáková (tel.: 515 216 115, e-mail: zuzana.pastrnakova@muznojmo.cz), Ľubica Peterková (tel.: 515 300 251, e-mail: peterkova@znojemskabeseda.cz), 

Bc. Petra Maršounová (tel.: 515 216 208, e-mail: petra.marsounova@muznojmo.cz). Grafická úprava, sazba, tisk a distribuce: Agentura Bravissimo. Registrační číslo: MK ČR E 11647.

Husarský kousek se povedl zno-
jemským organizátorům v čele s Mi-
roslavem Kučerou, kteří před čtyřmi 
lety přivedli do Znojma seriál cyklis-
tických závodů Kolo pro život. Během 
krátké historie pěti ročníků se tento 
závod stal nejoblíbenějším v celém 
seriálu, který čítá každoročně šest-
náct podniků. 

Znojemský závod, který nese ná-
zev Znojmo Burčák Tour Kooperativy, 
letos pokořil s více než 2 800 účastníky 
historický rekord seriálu. V den závodu 
od samého rána najížděly do města 
natěšené davy lidí. Všichni v dobré ná-
ladě, neboť i přes takový nápor se dalo 
kdekoliv pohodlně a bezproblémově za-
parkovat a vyrazit k prezenčnímu vozu.

Menší fronty si museli vystát ako-
rát ti, kteří se rozhodli přihlásit na ně-
kterou z připravených tras až v sobotu 
dopoledne. Hlavní závod B na 57 km 
startoval stejně jako v předchozích 
letech na Masarykově náměstí, v his-
torickém centru Znojma. Zatímco obě 
kratší distance trasa C a D (Fitness jíz-

Burčák Tour pokořil rekord Kola pro život

da), a i dětské závody ČT Déčko Junior 
Trophy začínaly v centru veškerého 
dění v Louckém klášteře.

Startovní výstřel si vzal na starost 
starosta Znojma Jan Grois. Ještě před-

 Pestrobarevný had cyklistů se vydává na trať hlavního závodu.  Foto: eks

 Stará garda Barcelony na znojemském trávníku.  Foto: eks

tím pozdravil všechny přítomné a se-
známil je s aktuální situací na  trase 
šéf pořadatelů Miroslav Kučera. Pár 
sekund po půl dvanácté se dlouha-
tánský had závodníků dal konečně 

do pohybu. Startovní pole se začalo 
dělit na skupinky rozdílné výkonnosti 
v prvním krátkém stoupání v Oble-
kovicích. V čele pak vykrystalizovala 
pětičlenná skupinka, v níž byli čtyři 
zástupci týmu České spořitelny a osa-
mocený Martin Stošek ze Symbia. Ten 
musel čelit několika nástupům, jimiž 
se ho snažili závodníci České spořitel-
ny utahat. Nakonec se Stošek rozhodl 
krátce před cílem nastoupit sám, ale 
zkušený Pavel Boudný si ho pohlídal 
a v cílovém sprintu získal pohár pro 
vítěze pro sebe. Na třetím místě dojel 
Matouš Ulman. Ženskou kategorii pře-
svědčivě vyhrála Jana Pichlíková (Erste 
Premier Petr Čech MTB Team) před 
Klárou Pavelkovou (SupGirls).

Vyhlašování vítězů okořenily tři 
netradiční soutěže o nejrychlejší tan-
dem, nejstaršího bikera/ku a o bike-
ra/ku s nejvyšší váhou. Nejstaršímu 
závodníkovi bylo 81 let! Těžkou ka-
tegorii ovládl pán, který úspěšně ab-
solvoval trasu B s úctyhodnou váhou 
126 kg.  eks

Zajímavý zážitek měli možnost 
zaznamenat fotbaloví fandové 
ve Znojmě v poslední srpnový den. 
Do našeho města přijela stará gar-
da slavného španělského klubu FC 
Barcelona.

Samotnému střetnutí předcházela 
dlouhá jednání organizátorů, mezi 
kterými byla známá fotbalová jména 
Petra Švancary a Luďka Zelenky a také 
Znojmáka Martina Veselého. Byl to 
právě on, který s hráči Barcelony jed-
nal. „Je to všechno o penězích. Takový 
Ronaldinho byl mimo naše možnosti, 
ale povedlo se nám dovézt několik 
vítězů Ligy mistrů a mnoho vítězů 
španělské ligy. Stará garda Barcelony je 
stejně profesionálně organizovaná jako 
jejich první tým. Součástí smlouvy 
bylo třeba i to, jací sponzoři se mohou 
v rámci propagace tohoto zápasu obje-
vit,“ prozradil Martin Veselý.

Samotnému vrcholu večera v podá-
ní duelu mezi bývalými reprezentanty 
Česka a Slovenska na jedné straně a Bar-
celonou na straně druhé předcházel bo-
hatý program v podobě mládežnického 
turnaje či utkání výběru osobností Česka  
a Slovenska. 

Znojmo vidělo duel starých gard 
Barcelony a Česko-slovenska

Při nejočekávanějším duelu hráli 
prim česko-slovenští reprezentanti, 
kteří svého soupeře z Barcelony jed-
noznačně přehráli 5:1. „Možná to bylo 
i  tím, že jsme měli přece jen o něco 
mladší tým. Každopádně jsem rád, že 
jsem se mohl této akce zúčastnit a zase 
se potkat s kluky, které jsem dlouho 
neviděl,“ uvedl reprezentant Marek 
Heinz, který svého času přivedl Znoj-
mo do nejvyšší soutěže. „Od té doby 

Tak trochu jako na houpačce se 
se svými výsledky pohybují v úvo-
du Superligy florbalisté TJ Znojmo  
Laufen CZ.

Do soutěže vstoupili těsnou proh-
rou na palubovce pražských Vinohrad, 
aby vzápětí doma potrápili jasného 
favorita Vítkovice. O osudu duelu na-
konec rozhodovala až dlouhá série 
nájezdů, ve které byl šťastnější ostrav-
ský tým. Následovalo utkání v hale 
úřadujícího mistra z Chodova a tam 
byl znojemský tým bez šancí, prohrál 
vysoko 4:13. Chuť si ale vzápětí spravil 
před rekordní návštěvou základní části 
(5 108 diváků) v Pardubicích. Hráče 
místního Sokola Znojemští porazili 6:5 
a připsali si tak cenné vítězství. Násle-
doval méně povedený zápas doma pro-
ti České Lípě. Znojmo prohrálo první 
třetinu 0:3 a přestože ve zbytku zápasu 
bylo lepším týmem a svého soupeře 
vysoko přestřílelo 27:14, muselo se 
smířit s prohrou 2:5.

Florbalisté TJ Znojmo LAUFEN 
CZ nyní vyzvou v 6. kole základní čás-
ti Hu-Fa PANTHERS OTROKOVI-
CE. Utkání se odehraje v pátek 28. září 
od 19.00 ve sportovní hale Znojmo.  eks

Florbalisté TJ Znojmo 
LAUFEN CZ přivítají 
Otrokovice

se stadion hodně změnil. Hlavně ten 
trávník je tady daleko kvalitnější, než 
byl za mě,“ usmíval se Heinz. 

Spokojeni byli navzdory prohře 
i Španělé. „Já mám hlavně radost, že 
přišlo tolik lidí, a věřím, že jsme je 
pobavili. Líbilo se mi i město a po-
kud mě sem ještě někdy pozvou, rád 
znovu přijedu,“ uvedla hlavní hvěz-
da španělského výběru Ion Andoni  
Goikoetxea. 


