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SPOLEČNOST

 Fotostěna s Ladovým motivem zimy byla již vloni na adventu centrem dětského zájmu.  Foto: A. Maixnerová
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Pravidelné týdenní reporty z rad-
nice, informace o blokovém čiště-
ní a možnost vyjádřit svůj názor 
v anketách. To vše na-
bízí Mobilní rozhlas 
a aplikace Zlepšeme 
Česko. 
Registrujte se, a budete v obraze!

Buďte v obraze 
s Mobilním rozhlasem

Jen málokdo nezná malebné ob-
rázky zimy a staročeských Vánoc Jo-
sefa Lady. Jeho typickou výtvarnou 
stopu budete potkávat na Znojem-
ském adventu 2019 takřka na každém 
kroku.

Český malíř Lada přišel na  svět 
v prosinci a také v prosinci ho po sedm-
desáti letech opustil. Měl tak, obrazně 

Nové parkovné
Od 1. prosince 2019 dojde k mír-

nému zvýšení cen na čtyřech place-
ných parkovištích ve městě Znojmě.

Na Horním a Masarykově náměstí 
zaplatí řidiči do parkovacího automa-
tu nově za hodinu stání 20 Kč (30 Kč 
2. hod., 40 Kč 3. hod. a každá další 
hodina). Cena na parkovišti na ulici 
Jana Palacha bude 10 Kč za hodinu 
(20 Kč druhá a každá další hodina). 
Na nám. Svobody na parkovišti před 
lázněmi bude závorový systém po ři-
diči požadovat za hodinu stání 10 Kč 
(30 Kč 2. hod., 40 Kč 3. hod. a každá 
další hodina 40 Kč). Naproti tomu 
ceny druhého parkoviště na  nám. 
Svobody se nemění (10 Kč/hod.,  
max. 30 Kč/den). Zdražení probíhá 
po několika letech. Vybrané peníze 
budou vráceny zpět do parkovišť.  lp

Ladovský advent ve Znojmě
řečeno, na adventní čas a Vánoce „vý-
tvarný patent“ přímo od Pána Boha. 
A Ladovská zima, byť v našich konči-
nách již několik let poskromnu bílá, se 
stala bohatou inspirací pracovníkům 
Znojemské Besedy při přípravě letoš-
ního adventního programu. Nechte se 
tak okouzlit výstavou obrázků Josefa 
Lady i pravou staročeskou zabijač-

kou, jak z  jeho ilustrací. Vyfoťte se 
s maskotem kocourem Mikešem nebo 
u Ladovské fotostěny. Také ponocné-
ho potkáte v novém kabátě ala Lada. 
A  i v zimním kině uvidíte pohádku 
Hrátky s čertem, pod kterou je jako 
výtvarník podepsán kdo jiný než Josef 
Lada. Více o programu adventu najde-
te na str. 8 a 9. lp

Rozsvěcení
stromu a Mikuláš 
zavřou ulice

Řidiči musí na začátku prosince 
dvakrát počítat s úplnou uzavírkou 
ulice Velká Mikulášská, Masarykova 
náměstí a ulice Zámečnická. 

1. prosince od 16.00 do 20.00 hod. 
z důvodu rozsvěcení vánočního stro-
mu na zahájení Znojemského adventu 
a 5. prosince od 15.00 do 21.00 hod. 
kvůli Mikuláši. Objízdná trasa není 
stanovena. lp

Jedna z letošních novinek – noční 
Christmas Run Znojmo – symbolicky 
odstartuje 30. listopadu Znojemský 
advent 2019.

Pro účastníky běhu i  diváky 
bude poslední listopadovou sobotu 
v centru města připraven zážitkový 
večer. S čelovkami na hlavách pobě-

Na Christmas Run se běží s čelovkami
ží desítky sportovců ulicemi města 
za svitu vánoční výzdoby. „Troufám 
si říci, že Znojmáci jsou sportovní 
nadšenci. Proto jsem velice rád, že 
se nám podařilo dostat Christmas 
Run právě k nám. Znojmo je krásné 
město, za nočního světla a adventní 
výzdoby ještě krásnější, takže běžet 

tu bude pro všechny určitě nezapo-
menutelný zážitek. A dobrý svařák 
ze znojemských vín v cíli, to je taky 
jistota,“ říká starosta Jan Grois, který 
seriál nočních běžeckých vánočních 
závodů Wobenzym Christmas Run 
do Znojma pozval. 

 Pokračování na str. 8.
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PARKOVACÍ KARTY VE VÝDEJI
Zájemci si mohou vyzvednout 
parkovací kartu pro parkování 
na parkovištích městské památ-
kové rezervace (MPR). Žádost 
o  parkovací kartu se podává 
na Městském úřadě ve Znojmě 
(ul. Obroková 10), odbor investic 
a technických služeb, u paní Holí-
kové (2. NP, dveře č. 106). Občané 
s trvalým bydlištěm v MPR zaplatí 
za parkovací kartu za jedno vozi-
dlo měsíčně 50 korun (za každé 
další 1000 korun). Kartu mohou 
získat i  vlastníci nemovitostí 
v MPR, kteří zaplatí za jedno vozi-
dlo měsíčně 500 korun (za každé 
další 1000 korun). Podnikající se 
sídlem firmy nebo provozovnou 
v MPR za kartu zaplatí měsíčně 
1000 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 Svobo-
dy. Tuto žádost ovšem vyřídí spol. 
FCC Znojmo v budově na nám. 
Svobody 16. 

DVĚ NOVÉ ULICE 
V PŘÍMĚTICÍCH
V městské části Přímětice dojde 
k pojmenování dvou nových ulic, 
které vznikají díky výstavbě byto-
vých a rodinných domů. Ve staré 
části Přímětic (u  stávající ulice 
Vranovské) přibude ulice U Dubu. 
Jméno získala podle plánované 
výsadby dubů. Na druhém konci 
Přímětic, před sídlištěm, najdou 
lidé ulici Staré vinice. Označení je 
odvozeno podle přítomnosti vinic 
v sousedství.

ZASTUPITELÉ JEŠTĚ JEDNOU 
Do  konce roku 2019 se ještě 
jednou sejdou zastupitelé města 
Znojma a to v pondělí 9. prosince 
od 15.00 hodin. Jednání zastu-
pitelů v zasedací síni Městského 
úřadu, Obroková ul. 12 je přístup-
né veřejnosti.

KALENDÁŘE ZNOJMA 
JSOU V PRODEJI
V prodeji jsou kalendáře města 
Znojma na rok 2020. Stolní uka-
zuje přírodu Znojemska očima 
studentů. Nástěnný pak stejný 
pohled na různá místa ve městě 
v současnosti a minulosti. Histo-
rické snímky jsou ze sbírky Jaro-
slava Vlasáka, aktuální jsou dílem 
fotografa Petra Vokurka. Oba 
kalendáře – stolní za 39 korun, ná-
stěnný za 69 korun – jsou k dostání 
v Turistickém informačním centru 
na Obrokové ulici.

 Místostarosta Karel Podzimek vloni 
na rozsvěcování stromu v Mramoticích. 
 Foto: Archiv ZL

Od 28. listopadu do 7. prosince 
se v příměstských částech Znojma 
a ve Středisku volného času Znojmo 
(SVČ) rozsvítí vánoční stromy.

Slavnostního rozsvěcování se ujme 
starosta Jan Grois a další zástupci ve-
dení města. K adventní atmosféře vždy 
přispěje kulturní program poskládaný 
nejen z vystoupení dětí ze škol a ško-
lek. Připraveny budou malé soutěže 
o ceny, občerstvení a chybět nemohou 
ani oblíbení maskoti.  lp

Rozsvěcování stromů 
v městských částech

Čtvrtek 28. 11.  17.00 PŘÍMĚTICE – 
SÍDLIŠTĚ (v areálu ZŠ)

Pondělí 2. 12. 17.00 DERFLICE
 18.00 NAČERATICE
Úterý 3. 12.  17.00 PŘÍMĚTICE – VES
 18.00 HRADIŠTĚ
Středa 4. 12.   16.00 SVČ ZNOJMO 

17.00 KONICE
 18.00 POPICE
Pátek 6. 12. 17.00 MRAMOTICE
 18.00 KASÁRNA
Sobota 7. 12. 17.00 OBLEKOVICE

Listopadové události a 30. výročí 
sametové revoluce si lidé ve Znojmě 
připomínali v  knihovně, divadle, 
na výstavách, koncertech i na piet-
ních shromážděních.

Město Znojmo u této příležitosti 
připravilo výstavu Znojmo – 30 let 
od sametové revoluce, kterou předsta-
vilo v rámci tradičního Dne otevře-
ných dveří radnice 17. listopadu. K vi-
dění je i nyní v ulici Hradní u rotundy 
sv. Kateřiny. 

Vedení města také ocenilo Cenou 
Jana Vlka symbolicky třicet osobností, 
které díky sametové revoluci, s níž 
přišla svoboda a demokracie, mohly 
rozvíjet sebe a tím i své město a svůj 
region. Sváteční galavečer Znojemská 
sametová zakončil pietní akt před di-
vadlem. Představitelé města, různých 
spolků a sdružení si připomněli udá-
losti 17. listopadu a Den boje za svo-
bodu a demokracii. Hymnu zazpívala 
Barbora Štanclová, hovořili zástupci 
města i student Bruno Tavaly a nako-
nec proběhlo symbolické rozsvícení 
svíček. pm, lp

Znojemská sametová a třicítka osobností

 Ceny Jana Vlka předal v divadle třiceti osobnostem starosta Jan Grois. Na snímku se 
Stevem Lichtagem Lovečkem. V pozadí ocenění Pavel Vajčner (vlevo) a Alois Mareš.
  Foto: Archiv ZL

CENU JANA VLKA OBDRŽELI 

Václav Beran, režisér, herec, autor, DS Rotunda
Jindřich Bartoš, děkan a papežský kaplan
Pavel Dungl, celosvětově uznávaný ortoped
Zdeněk Dvořák, fotograf
Petra Dvořáková, spisovatelka
Jiří Hamza, podnikatel, prezident Českého svazu biatlonu
Eduard Harant, mecenáš
Radek Hart, ortoped
Bohuslav Klíma, archeolog a vysokoškolský pedagog
Stanislav Lancouch, podnikatel, zakladatel Vinařství 
Lahofer, a. s.
Steve Lichtag, filmový producent, režisér, spisovatel
Jiří Ludvík, prezident Hudebního festivalu Znojmo
Zdeněk Maixner, sochař, malíř
Alois Mareš, podnikatel, zakladatel spol. Mona Znojmo s. r. o.
Bohumil Nekula, podnikatel (BN Soft s. r. o.)
Jan a Vítězslav Otrubovi, kameramani, autoři videí 
o Znojmě

Jiří Pospíchal, hudebník
Martina Preissová, herečka
Karel Psota st., podnikatel, zakladatel ZDS – PSOTA, s. r. o.
Libor Sečka, velvyslanec v Londýně
Andrea Stašková, fotbalistka působící v Juventus Turín
Libor Suchý, podnikatel, Autoprodejna Suchý
Květoslav Svoboda, plavec, vlajkonoš české výpravy 
na olympiádě 2004 v Athénách
Věra Svobodová, zakladatelka Školky bez hranic
Jiří Trávníček, podnikatel, zakladatel spol. Pegas Nonwo-
vens
Pavel Vajčner, ředitel Znovín Znojmo, rozvoj vinařství 
a vinařské turistiky
Milena Vančurová, podnikatelka, zakladatelka CK NOVA
Vladimír Večeřa, zakladatel spol. Sklářské stroje Znojmo
Jaroslav Vlasák, podnikatel, šéf znojemského hokeje v le-
tech jeho největší slávy
Bedřiška Znojemská, výtvarnice, vl. jm. Božena Krejčová
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DALŠÍ OKNA
Dokončena je pátá etapa výměny 
oken v Louckém klášteře. Východní 
fasáda barokního konventu má 
dalších 36 nových oken a navíc 
i repasované původní dvoukříd-
lé dveře. Město investovalo přes 
3,2 milionů korun. 

DAROVALI MĚSTU
VÁNOČNÍ STROMY
Znojmo má opět dva vánoční stro-
my, jedle. Hlavní vánoční strom 
na Masarykově náměstí věnovali 
městu manželé Líškovi a Ladislav 
Luska z  Jevišovic. Menší strom 
na Horním náměstí je darem man-
želů Kratochvílových ze Znojma.

BURŠÍK REZIGNOVAL
Znojemský radní Tomáš Buršík, 
po necelých dvou letech, rezigno-
val z osobních důvodů na zastu-
pitelskou funkci řízení strážníků. 
Velení Městské policie Znojmo tak 
automaticky převzal starosta Jan 
Grois. Buršík dál zůstává radním 
a zastupitelem.

PLATBA KARTOU NA PARKOVIŠTI
Řidiči již mohou platit parkovací 
kartou také na parkovišti v ulici Jana 
Palacha, kde byla instalována nová 
automatická pokladna. Touto obno-
vou už prošla téměř všechna place-
ná parkoviště ve Znojmě. V příštím 
roce se jí dočká poslední z nich, a to 
parkoviště na nám. Svobody naproti 
Úřadu práce.

LEVNĚJŠÍ SAUNOVÁNÍ 
PRO SENIORY
Rada města rozhodla o zlevnění 
vstupenky pro seniory do sauny 
Městských lázní ve Znojmě. Od 1. lis-
topadu 2019 tak mají senioři nad 
65 let levnější saunování za 95 Kč 
na dvě hodiny.

VZPOMNĚLI HRDINSTVÍ 
VETERÁNŮ
U příležitosti Dne veteránů si 11. lis-
topadu na Louckém hřbitově připo-
mněli lidé ve Znojmě památku hrdi-
nů, kteří neváhali bojovat a položit 
životy za naši vlast. Historie význam-
ného dne se váže k ukončení první 
světové války 11. listopadu 1918. 

EXTREM 790 PRO AUTISTY
Sobota 20. června 2020 je nové da-
tum pátého ročníku závodu Znojmo 
Extreme 790. Startovné opět popu-
tuje na charitativní účely. Tentokrát 
pomůže znojemským autistům 
a jejich spolku Buďme v tom spolu. 
Aktuální info najdete na www.ex-
treme790.cz a také na facebookové 
události akce. 

STALO SE

M í s t o s t a r o s t a 
Znojma Jan Blaha přijal 
na radnici chorvatskou 
delegaci v čele s velvy-
slankyní Chor vatska 
v ČR Ljiljanou Pancirov. 

Setkání se uskuteč-
nilo v rámci vzpomínko-
vých akcí při příležitosti 
76. výročí od  založení 
Československé brigády 
Jana Žižky z Trocnova. 
Šlo o vojenskou jednot-
ku, která za druhé světové 
války vedla partyzánský 
boj na území bývalé Ju-
goslávie, dnešního Chor-
vatska. Brigádou prošlo 
asi 3  500  mužů a  žen 
z  řad Čechů, Slováků, 
Srbů, Chorvatů a  pří-
slušníků jiných národů. 
Padlo 700 bojovníků, ra-
něných bylo více než 800. 
V  rámci poválečného 

Společně si připomněli historii

 Velvyslankyni Ljiljanu Pancirov přivítal ve Znojmě kyticí místostarosta 
Jan Blaha.  Foto: Archiv ZL

 Klára Jordánová získala za své floristické umění několik prestižních ocenění. Nyní se jí 
podařilo za pomoci města zvelebit veřejný prostor. Poděkování a realizaci jejího projektu 
jí předal místostarosta Znojma Jakub Malačka. V pozadí originální houpačka na „jejím“ 
hřišti.  Foto: Archiv ZL

První navrhovatelé projektů 
z loňského ročníku participativního 
rozpočtu Tvoříme Znojmo převzali 
své projekty. Lidé tak ve spolupráci 
s městem zvelebili veřejné prostory 
pro všechny spoluobčany.

Hned dvakrát se mohou pochlu-
bit aktivními spoluobčany Mramotice. 
Díky návrhu Milana Rady už využívají 
místní hasiči nové hřiště pro trénování. 
„Hasiče dělám asi patnáct let a od té 
doby, co jsem se k hasičům přidal, jsme 
neměli svůj prostor, kde řádně trénovat. 
Budeme hřiště využívat na maximum. 
Jsme rádi, že nás město takto podpoři-
lo,“ řekl Milan Rada při předání hřiště 
k užívání. Jeho projekt Víceúčelové hři-
ště pro hasičský sport zahrnoval úpravu 
terénu, vysetí trávníku, zajištění závla-
hy, zhotovení dlážděné plochy a poří-
zení překážek.

Nedostatky na mramotickém kou-
pališti vadily nejen Blance Trázníkové, 
ale i ostatním návštěvníkům. A tak se 
aktivní žena rozhodla dát dohromady 
vlastní podněty a nápady ostatních. 
Vznikl tak projekt Zatraktivnění kou-
paliště. A již v létě si všichni návštěvní-
ci užívali nově vysetý trávník. Na kou-
pališti byl také srovnán nerovný terén 
a přibyla závlaha. V bazénu navíc byla 
oddělena dráha pouze pro plavce.

To navrhovatelka Marie Nováková 
se také zasloužila o úpravu zeleně, ale 
v nejstarší části Přímětic. Jako místní 
chtěla zvelebit část, kudy denně projíždí 
stovky aut. Svah u křižovatky ulic Jevišo-

Zvelebili veřejné prostory všem

vická a Na Návsi je již upravený a osáze-
ný zelení, která není náročná na údržbu.

Alena Šnédarová přišla s nápadem 
houpaček pro děti na vozíčku. Právě 
takové už jsou ve znojemských ulicích 
Pražská, v Kolonce a v ulici Aninská.

O nové originální dětské hřiště se 
zasloužila několikrát oceněná floristka 
Klára Jordánová. Na základě jejího 
projektu Revitalizace zeleně náměstí 
Armády se nevzhledný kout změnil 
na oázu, která v sobě zahrnovala te-
rénní úpravy, výsadbu nové zeleně 
a vytvoření hřiště. Nápad se zrodil 
v hlavě mladé maminky, jejíž dcera 
chodila do blízké školky. „Když jsem 

ji vyzvedávala, děti si sem chodily hrát 
a běhaly tu v podstatě v blátě,“ uvedla 
Klára Jordánová důvod, proč se k akti-
vitě Tvoříme Znojmo přidala.

Plně využívat skatepool na Holand-
ské ulici už také mohou skateboardisti. 
Podle jejich požadavků byl bazén vy-
čištěn a napojen na kanalizaci. Dříve 
byl totiž problém s odtokem a bazén 
byl často zanešený nepořádkem. Dobe-
tonována byla i plocha kolem bazénu.

Jaké pocity po realizaci projektů 
mají sami navrhovatelé, uvidíte ve vi-
deích. První jsou již zveřejněna na ofi-
ciálním YouTube kanále města Znojma. 
Více na www.tvorimoznojmo.cz.  pm, lp

osídlování pohraničí se 
tito reemigranti z  Ju-
goslávie usídlili v  Mí-
šovicích (dnes součást 
Hostěradic) a  Jiřicích 
na Znojemsku.

Přátelského setkání 
se zúčastnili i  zástupci 
Českého svazu bojovníků 
za svobodu ze Znojemska 
včetně Anny Kalousové, 
poslední žijící znojemské 
bojovnice partyzánského 
odboje na území bývalé 
Jugoslávie. „Česká men-
šina v  okolí Daruvaru 
žije aktivním spolkovým 
životem. Obdivoval jsem, 
jak jsou hrdi na své před-
ky, ctí jejich památku. 
Trvalé připomínání his-
torické paměti může být 
inspirací i pro nás,“ řekl 
místostarosta Znojma 
Jan Blaha.  JB, lp 
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 
19. prosince, uzávěrka je 9. prosince.

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od 1. ledna 2020 bude ze záko-
na povinné očkování psů proti 
vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem. 
Číslo mikročipu musí být zazna-
menáno v dokladu (pas, očkovací 
průkaz psa). Štěňata musí být 
označena mikročipem nejpozději 
v  době prvního očkování proti 
vzteklině. Mikročipem nemusí 
být označeni psi s jasně čitelným 
tetováním provedeným před 
3. červencem 2011. Více informací 
získáte u veterináře. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén bude 
ve středu 4. prosince ve 12.00 hod.

AKCE PRO SENIORY
Informace o akcích pro seniory 
pořádaných městem Znojmem 
a Znojemskou Besedou najdou 
zájemci každý měsíc v Turistickém 
informačním centru na Obrokové 
ulici nebo na  webu www.zno-
jemskabeseda.cz/poradane-ak-
ce/akce-pro-seniory. Počet míst 
na akcích bývá zpravidla omezen. 

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

INZERCE V LISTECH ZDARMA
Inzerenti, kteří nabízí jakékoliv 
pracovní místo nebo brigádu, mají 
možnost v LISTECH inzerovat vždy 
zdarma! Informace na  e-mailu: 
peterkova@znojemskabeseda.cz, 
tel.: 515 300 251.

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

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

„Když se člověk zamyslí, život je 
tak krátký, že si to ani nedovedete 
představit. Všem přeju hodně štěstí, 
lásky a hlavně zdraví. Zdraví se ne-
zaplatí. Co má člověk na sobě, to se 
ztratí, ale co je uvnitř, to zůstane,“ 
řekla na své oslavě stoletá jubilantka 
Alžběta Czakerová.

Alžběta Czakerová dnes žije 
ve Znojmě, ale narodila se před sto 
lety 16. listopadu v Mikulovicích jako 
Alžběta Ziková. Po škole šla do služby 
a v 21 letech se vdala do Přešovic. Podle 
svých slov prožila těžký život. Byla svěd-
kem bombardování za 2. světové války 
a zažila strádání té doby na vlastní kůži. 
Na špatné ale nerada vzpomíná. Vycho-
vala pět dětí - čtyři syny a dceru. S úsmě-
vem říká, že jí vždy byly hodnými dětmi 
a teď se má dobře a je šťastná. Obklopuje 
ji radost ze života a vtip. O sobě tvrdí, že 

Život je tak krátký, říká maminka pěti dětí

má pevnou vůli, a když má úkol, tak ho 
s nasazením splní. K jejímu úctyhodné-
mu věku jí přišli popřát místostarosto-

vé Znojma Jan Blaha a Jakub Malačka, 
matrikářka Lenka Pavlačková, ředitelka 
Centra sociálních služeb Radka Sovjá-
ková a Radmila Michelfeitová z Okresní 
správy sociálního zabezpečení.

Senioři slavili
V listopadu slavila nejen Alžběta 

Czakerová, ale také další znojemští se-
nioři. Na tradičním setkání zástupců 
znojemské radnice a seniorů se sešli 
jubilanti z domu na ulici Dukelských 
bojovníků, kteří letos slaví kulaté nebo 
půlkulaté (nad 70 let) narozeniny, a také 
každý, kdo přesáhl 90. jubileum. Nej-
starší dámou byla na setkání usměvavá 
Marie Minaříková, oslavila krásných 
94 let. Spoustu elánu popřáli oslaven-
cům místostarosta Jan Blaha společ-
ně s pracovnicemi sociálního odboru 
Městského úřadu Znojmo.  pm, lp

 Alžběta Czakerová.  Foto: pm

 Hasiči poskytli bezplatně techniku a opravy sami prováděli.  Foto: Archiv ZL

Začátkem listopadu probudi-
li zvědavost kolemjdoucích hasiči 
na střeše Louckého kláštera.

Pomáhali opravit škody, které na-
páchal na střeše barokního konventu 
silný vítr, který odnesl křídlice, a tak 
bylo zapotřebí střešní krytinu doplnit. 
Opravy zvládli hasiči na výbornou, 
ale navíc městu ušetřili peníze. Jako 
jediní ve Znojmě totiž mají k dispo-
zici plošinu sahající do výšky 37 me-
trů. Za normálních okolností by se 
technika na opravu střechy kláštera 
musela zapůjčit například v Brně. „Dě-
kuji za vstřícnost obzvlášť řediteli zno-
jemských hasičů Radku Chromému 
a hasičům, kteří se na opravě podíleli,“ 
poděkoval starosta Jan Grois. 

Město také investovalo přes tři mi-
liony korun za 36 dalších nových oken 
v barokním konventu kláštera. pm

S opravou střechy kláštera
pomohli hasiči a jejich technika

Se suchými porosty trávníků se 
setkávají města po  celé republice. 
Vysoké teploty a nízké srážky nejsou 
ani ve Znojmě výjimkou. Proto chystá 
město s Městskou zelení novinku – 
květné louky.

Pro výsev byly vybrány pásy zeleně 
u sídlišť Pražská, U Lesíka, Gagarinova, 
v ulici Aninská a u sídliště v Příměticích. 
Při výběru směsi osiva se musí zohlednit 
lokalita a pak i následná péče o porost. 

První louka ve Znojmě rozkvete příští rok
Přizpůsobit se musí příprava, čas setí a ná-
sledně i výška a čas seče.  Poradenství o za-
ložení květnatých luk poskytla Městské 
zeleni Znojmo Marie Straková, odbornice 
na zakládání a údržbu travnatých ploch. 
„Založit nový travnatý porost takový, aby 
vyhovoval všem městům stejně, nelze. Je 
důležité, jaký typ směsi se použije a jakou 
má splňovat funkci. Jestli má být porost 
pobytový nebo pohledový. Podle toho 
určujeme i četnost jejich sečení. Při vý-

běru směsi se musí zohlednit klimatické 
podmínky místa obecně. Směs, která fun-
guje v Praze, nemusí vzrůst ve Znojmě,“ 
vysvětluje Straková.

První vlaštovkou ve Znojmě bude 
nově upravená zelená plocha u sídliště 
na Pražské ulici (vedle nového basket-
balového hřiště). Do půdy obohacené 
substrátem již byla směs vyseta. Hoto-
vo je i U Lesíka. V ostatních lokalitách 
se s přípravami začne na jaře.  pm
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NASADIL SLUCHÁTKA A CHTĚL 
SKOČIT
Osmnáctiletý hoch chtěl ukončit 
život skokem z lávky pro pěší nad 
železniční stanicí. Strážníci se 
s ním snažili vést komunikaci, ale 
nereagoval. Přesto se jim podařilo 
mladíka ze zábradlí lávky stáhnout 
na zem. Ukázalo se, že nereagoval, 
protože měl v  uších sluchátka. 
V dechu měl 1,39 ‰ alkoholu. 
Přiznal, že by 15 minut počkal 
a potom skočil. Přes sociální síť 
již poslal vzkaz na rozloučenou. 
V podobném psychickém stavu 
se nachází opakovaně. Mladíka si 
do péče převzali záchranáři.

TŘI PROMILE 
A ODKRÁČELA DOMŮ
Opilá žena nechtěla opustit dům 
svého kamaráda. Při příjezdu ji 
našli strážníci již před domem. 
Překvapivě s nimi komunikova-
la, a  i  přes prokázanou opilost 
(3,1 ‰) byla motoricky zcela v po-
řádku. Lékařské ošetření odmítla. 
Za dozoru hlídky si přivolala taxi 
a odjela domů.

POKUS O SEBEVRAŽDU CHTĚL 
ZOPAKOVAT
Strážníci byli přivoláni k muži (61), 
který si chtěl vzít život. Ležel před 
vozidlem na  rušné křižovatce 
ulic Vídeňská třída a Dr. Milady 
Horákové. Řidič uvedl, že mu muž 
skočil před vozidlo. K  neštěstí 
nedošlo jen díky pohotové reakci 
řidiče. Senior ale chtěl nezdařený 
sebevražedný pokus ještě jednou 
zopakovat. Strážníci mu v  tom 
zabránili. Slovně opakoval svou 
touhu zemřít a  tak ho přivolaní 
zdravotníci odvezli do nemocnice.

ÚTOČNÍKA S NOŽEM ZADRŽELI 
STRÁŽNÍCI
Zděšení občané volali strážníky 
kvůli muži, který se s nožem v ruce 
pokoušel napadat kolemjdoucí 
na ulici Bratří Čapků. První ze dvou 
hlídek dorazila na místo po ne-
celých 3 minutách od oznámení. 
Našla muže ve  středním věku 
v tričku a bosého, který v  jedné 
ruce držel nůž a v druhé kleště. 
Byl viditelně rozrušený a křičel: 
„Pomoc, zloději. Já jsem ho zabil.“ 
Strážníci ho donutili odložit nůž 
i kleště na zem. Mezitím hlídka 
Policie ČR běžela do domu, kde 
na chodbě ležel pobodaný muž. 
Do příjezdu zdravotnické záchran-
né služby mu policisté poskytli 
první pomoc. Agresora lékaři 
odvezli na psychiatrické oddělení 
Nemocnice Znojmo.

MĚSTSKÁ POLICIE
INFORMUJE

Kdysi zelené túje, které měly es-
teticky zakrýt kontejnerová hnízda, 
jsou v některých případech uschlé, 
nevzhledné a neplní tak svoji funkci. 
A někde řady nádob s odpady doslova 
hyzdí ulice. Tomu je konec.

Do změny se pustil místostarosta 
Jakub Malačka. „Některá kontejnerová 
stání sice plní svůj účel, ale esteticky 
jsou již dávno za zenitem. Jiná je potře-
ba řešit i z hlediska účelovosti, napří-
klad k nádobám na komunální odpad 
přidat i barevné kontejnery na třídění. 
Také mi od občanů chodí spousta pod-
nětů s požadavkem častějšího svozu od-
padu. Změny bohužel nejsme schopni 
udělat najednou, ale snažíme se stáva-
jící stav vylepšit,“ uvádí místostarosta, 
který má v plánu postupně si ve městě 
prohlédnout jednotlivá kontejnerová 
stání a stanovit jejich optimální úpravy. 
Se spolupracovníky již zkontrolovali 
šest stání.

Přemístěny ze silnice, hlavně z bez-
pečnostních důvodů, už jsou kontej-
nery v Rooseveltově ulici. Kontejnery 
na papír a plast najdou nyní lidé ve vni-
trobloku ulic Rooseveltova / 28. října 
ve stávajícím stání na směsný odpad 
(u domu č. 58).

Škaredá kontejnerová hnízda v ulicích končí

V ulici Vinohrady taktéž zmizí kon-
tejnery ze silnice. Nové kontejnerové 
stání na tříděný odpad vznikne vedle 
stávajícího stanoviště na komunální 
odpad a vedle trafostanice. Navíc přibu-
de kontejner na olej a vše ohradí zeleň.

Naproti bytových domů u Loucké-
ho parku (ulice Loucká) přibyly ve stá-
vajícím kontejnerovém stání nádoby 
na plast i papír.

V ulici Aninská zvažují dvě varian-
ty. Buď odstranit betonové zídky, nahra-

dit je okrasnou konstrukcí a ucelit tak 
stání pro komunální i tříděný odpad, 
nebo kontejnery na tříděný odpad pře-
sunout k místní kotelně. „Navíc bych 
zde chtěl nechat vybudovat chodník po-
dél kotelny a hřiště,“ upřesnil Malačka.

„Největší nepořádek jsme našli 
za bývalým hotelem Dukla. Toto hníz-
do jsme zrušili a kontejnery přesunuli 
do stávajících stání ve vnitrobloku ulice 
Sokolovská, která příští rok projde re-
konstrukcí,“ vysvětlil místostarosta.  lp

 Kontejnery a nepořádek za bývalým hotelem Dukla jsou již minulostí.  Foto: Archiv ZL

 Půdní injektor udělá do  země díru a  ta se zaplní směsí. 
Na povrchu to není prakticky vidět. 
 Foto: Vlasta Gajdošíková/Brno, rozhlas.cz

Extrémní horka v posledních le-
tech vysušují zeleň ve městech. Znoj-
mo se jako druhé město na jižní Mo-
ravě rozhodlo za pomoci injektoru 
tento stav alespoň částečně zmírnit.

„Aby naše zeleň dobře rostla a ne-
trpěla suchem, rozhodli jsme se pořídit 
půdní injektor, který aplikuje do půdy 
směs malého množství vody a hydro-
gelu a pomůže tak držet vláhu v půdě 
v okolí vzrostlých stromů,“ uvedl sta-
rosta Jan Grois.

Injektorem se do země nejdříve 
pod silným tlakem nažene vzduch, 
který rozruší půdu a nakypří ji v ko-
řenové zóně. Následně se aplikuje 
do půdy rozpuštěný hydrogel – pří-
rodně odbouratelná látka, která váže 
vodu. Ta tak v půdě vydrží mnohem 
déle a stromy si ji můžou brát, i když 
třeba dlouho neprší. Kromě vody mů-
žou zahradníci ke kořenům poslat také 
hnojivo, které zlepší přijímání vody 
a živin. Dobré zkušenosti s přístrojem 
mají v Německu, kde ho již delší dobu 
používají. Znojmo je druhým městem 
na jižní Moravě, který přístroj pořizu-
je. Prvním v republice bylo Brno.

Přibyly květiny i stromy. 
Pomohou jim vaky

Pracovníci městské zeleně už v létě 
pracovali také se samozavlažovací-

Vláhu k zeleni dopraví injektor a vaky
mi vaky na vodu, které mají přivést 
více vláhy ke kořenům. Šest nových 
stromů – muchovníků – na Obrokové 
ulici tak bude mít v letním rozpáleném 
centru města větší šanci růst a poskyt-
nout lidem tolik žádaný stín. Vaky byly 
také využity u nově vysázených stromů 
na Pražské ulici. Teď na zimu jsou již 
uklizeny.

Díky městské zeleni jsou už také 
upravené okrasné záhony například 
v městské části Mramotice, ve výseku 
mezi Pražskou a Přímětickou ulicí, 
dále na ulici 28. října, Havlíčkova či 
Rooseveltova. A nelze opomenout ani 
revitalizaci trávníků a nové růže ko-
lem městského divadla nebo květino-
vý střed kruhového objezdu směrem 

na Brno. V některých 
místech vznikly záho-
ny na  přání občanů. 
Městská zeleň už vy-
sázela na Pražské ulici 
nové cibuloviny. Jejich 
barevné květy uvi-
díme v zeleném pásu 
(od bývalé budovy Te-
lecom po obchod Billa) 
na jaře. Nový ostrůvek 
s  květy vznikl také 
na  ulici Legionářská. 
„Podle původního ná-
vrhu projektanta měl 
být dlážděný, nechal 
jsem ho ale udělat ze-
lený. Myslím, že tak 
vypadá mnohem líp. 
Zkusíme v tom pokra-
čovat i  jinde,“ říká Ja-
kub Malačka, kterému 
se plánovaná podoba 
ostrůvku nelíbila.  lp
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Finanční výbor kontroluje, k tomu 
si ho zřizuje zastupitelstvo města. 
Tomu je výbor odpovědný, podává 
mu zprávy o svých zjištěních. V pří-
padě potřeby mu předkládá návrhy 
na nápravná opatření. Uložit náprav-
ná opatření může jen zastupitelstvo. 
A právě to se stalo dne 11. 11. 2019 
na jednání zastupitelstva.

Kontrolní skupina FV zjistila po-
chybení v  autoprovozu. Konkrétně 
ve vedení knihy jízd u některých vozi-
del, a to i v rozporu s platnou Směrnicí 
pro autoprovoz MěÚ ve Znojmě. Při 
bližším zkoumání nás zarazila ledaby-
lost záznamů především u vozidel vede-
ní města. Naproti tomu sociální odbor 
vedl knihy jízd i bez GPS velmi pečlivě.

Proto Finanční výbor Zastupitel-
stva města Znojma navrhl svým usne-
sením zastupitelstvu uložit příslušnému 
odboru důslednou kontrolu dodržo-

vání platné Směrnice pro autoprovoz 
na MěÚ ve Znojmě platné od 8. 9. 2008. 
Aby nadále nedocházelo k porušování 
odd. II bod 9 (text: Pohyb vozidel a po-
čet ujetých kilometrů je monitorován 
systémem GPS) u 4 vozidel, z toho 2 vo-
zidel Vnitřní správy a 2 vozidel jednot-
livých odborů, která tímto systémem 
vybavena nejsou.

Dále FV navrhl Zastupitelstvu ulo-
žit odboru vnitřní správy urychleně bez 
zbytečného odkladu dovybavit všech-
na služební vozidla GPS. Průkaznost 
u výše zmiňovaných knih jízd vedených 
ručně je formální, neprůkazná a ne-
zkontrolovatelná. Tudíž nedostačuje 
k prokázání účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti vynaložených finanč-
ních prostředků. Vybavením služebních 
vozidel systémem GPS lze také mini-
malizovat chybu lidského faktoru při 
ručním vyplňování knih jízd.

Když jsem z pověření finančního 
výboru předkládala návrh usnesení, 
ani mě nenapadlo, že by jeho schválení 
mohl být problém. Vždyť průkazné 
hospodaření s finančními prostředky 

města nemůže být věcí politickou, ale 
dle mého názoru ryze věcnou a důle-
žitou. Očekávala jsem, že pro nápravu 
zjištěných nedostatků budou napříč 
všemi politickými stranami všichni 
zastupitelé. Jaké bylo moje překvapení, 
když zastupitelé za ČSSD, ODS, Piráti 
a Lidovci nesouhlasili s navrženým 
opatřením. Usnesení bylo schváleno 
těsnou většinou 1 hlasu. Že by na prů-
kazném a správném hospodaření měs-
ta Znojma záleželo jenom opozičním 
zastupitelům za SPD, PRO ZNOJMO, 
KSČM a  koaličním zastupitelům 
ANO? Bohužel vypadá to tak. Byla 
jsem přístupem některých zastupitelů 
velmi zklamaná. Vždyť peníze a maje-
tek města Znojma bychom měli spra-
vovat a používat zodpovědně v zájmu 
všech obyvatel Znojma.

R. Šalomonová
předsedkyně Finančního výboru

Výsledky kontrolní činnosti Finančního výboru

 Mgr. Růžena Šalomonová  Foto: Archiv ZL

Město Znojmo aktuálně řeší pro-
dloužení nájemní smlouvy na provoz 
reklamních nosičů na sloupech ve-
řejného osvětlení – na 10 let s pěti-
letou opcí. Je to druhý návrh, první 
na prodloužení doby nájmu o dvacet 
let neprošel.

V moderním sebevědomém městě 
by neměla být otázka za kolik prona-
jmout, ale jestli vůbec. Městu se otevřela 
unikátní příležitost tuhle ostudu zrušit. 

Znojmo a vizuální smog
Je to jeden z případů, kdy soukromý 
zisk válcuje kvalitu veřejného prosto-
ru. Zatímco při znečištění prostředí 
normálním smogem se nemůžeme po-
řádně nadechnout, tak vizuální smog 
je znečištění prostředí, které nás nutí 
něco sledovat proti naší vůli. A nejde 
jen o obtěžování samotné, ale i o bez-
pečnost v ulicích. Reklamní nosiče jsou 
umístěné v ulicích s největší frekvencí 
řidičů, ti jsou konstatně rozptylováni 

V našem seriálu jsme si již předsta-
vili čtyři znojemské historické kašny. 
Dnes budou následovat další čtyři. 
Úvodem mi pouze dovolte malé pos-
tesknutí nad tím, že redakce Znojem-
ských listů minule zveřejnila pouze 
jedno doprovodné foto. Čtenáři tak 
byli ochuzeni o snímky dvou kašen 
minule popisovaných. Pevně věřím, že 
tentokrát přes přísnou redakci projdou 
snímky všechny.

Kašna na Dolní České ulici
Raně novověká kašna o půdory-

su šestiúhelníku sloužila pro týdenní 
masný trh, který se zde konával až 
do meziválečného období. V roce 1897 
byla odstraněna a nahrazena litino-
vou pumpou. Je nicméně originálními 
plány a  fotograficky dokumentová-
na. Středový kulatý dřík byl zakončen 
dórskou hlavicí a dekorativní plasti-

Znojemské historické kašny 3
kou šišky (dnes v  lapidáriu muzea). 
V  roce  2010 bylo vydáno povolení 
na její celkovou rekonstrukci v histo-
rické podobě. Projekt Ing. arch. Ru-
dolfové řeší celkové zkrášlení dnes 
nepříliš pěkného prostranství. Reali-
zace projektu je závislá pouze na vůli 
současného vedení města.

Kašna na Horní České ulici

SLOVO ZASTUPITELE

všemožnými slevami a barevnými smě-
rovkami a odváděni od dění na ulici.

Město Znojmo kdysi šlo příkladem 
regulací reklamy v centru města. Když 
do našeho přednáškového cyklu před 
pár lety přijel Adam Gebrian, dokonce 
o regulaci reklamy natočil jeden díl své 
archi-show. Regulace udržuje v centru 
status quo, i když se nedodržuje beze-
zbytku. Pořádná reklamní „divočina“ 
začíná za hranicemi památkové rezer-

vace. Ale město nekončí za památkovou 
rezervací a i navazující centrum a okra-
jové části si zaslouží mít kvalitní veřejný 
prostor jako střed města. V současnosti, 
kdy ostatní města plošně omezují re-
klamu a vznikají manuály k regulaci 
reklamy, by byl krok prodloužení exi-
stence reklamních nosičů na kande-
lábrech smutným krokem zpět do mi-
nulosti a ke zhoršení našeho životního  
prostředí. Pavel Nevrkla, zastupitel

Raně novověká kašna o půdorysu 
šestiúhelníku stávala před dnešní ital-
skou restaurací. I ona byla v roce 1897 
odstraněna a nahrazena pumpou. Stře-
dový hranolový dřík nesl na vrcholu 
plastiku šišky.

Kašna na ulici Jana Palacha
Raně novověká kašna o čtverco-

vém půdorysu byla zřízena v soused-
ství barokního sousoší sv. Anny Sa-
motřetí (před dnešní zdravotnickou 
školou), na severním okraji Dolního 
předměstí, při cestě od Prostřední (Cí-
sařské) brány na Novosady. V roce 
1897 byla odstraněna. Její kruhový 
dřík byl zakončen dórskou hlavi-
cí a ozdoben na vrcholu kamennou 
bustou českého krále a moravského 
markraběte Přemysla Otakara II., která 
je dnes vystavena na dolním nádvo-
ří tzv. deblínského zámku na  zno-

jemském hradě (součást muzejního  
lapidária).

Kašna na Novosadech 
(nám. Armády)

Raně novověká kašna o čtverco-
vém půdorysu stávala na Magdalén-
ském náměstí, dnes Armády, v cen-
tru předměstí Novosady. I ona byla 
v roce 1897 odstraněna a nahrazena 
litinovou pumpou. Středový hrano-
lový dřík nesl na  vrcholu barokní 
kamennou sochu sv. Máří Magdalé-
ny, která je dnes uložena v  lapidáriu  
muzea.

Příště: Historické kašny na náměstí Re-
publiky a na Václavském náměstí

Jiří Kacetl
historik a zastupitel města

(PRO ZNOJMO / Moravské zemské hnutí)



AGRANA, závod v Hrušovanech n. Jevišovkou
hledá kandidáta/kandidátku 

na pozici

SOUSTRUŽNÍK
Nabízíme: skvělý kolektiv ve stabilní společnosti,  
5 týdnů dovolené, odměny, dotované stravování.

Požadujeme: SOŠ/SOU vzdělání technického zaměření, 
základní orientace ve výkresové dokumentaci, 

praxe na pozici obráběče kovů výhodou.

Kontaktní osoba: Petra Surovcová, Moravskoslezské cukrovary, a.s.,  
czhr.nabor@agrana.com, tel.: 515 209 207
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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

PARADISE CASINO ADMIRAL a.s., Hatě
nabízí práci na pozici

RECEPČNÍ 
12hodinové směny (krátký/dlouhý týden).

Požadujeme: základní znalost NJ, základní znalost PC,  
příjemné vystupování a vstřícná komunikace, pečlivost a spolehlivost.

Nabízíme: stálý PP, zaškolení v rámci pracovního poměru (včetně NJ),  
příplatky za noční směny a víkendy a další firemní benefity.

Kontaktní osoba:  
Alena Plačková, aplackova@casinoadmiral.cz, +420 722 963 511.

Casino Admiral Colosseum, Hatě
nabízí práci na pozici

BARMAN – BARMANKA
12 nebo 8hod. směny (krátký/dlouhý týden), 

finančně zvýhodněné víkendové směny. 

Nabízíme: HPP nebo poloviční úvazek, pěkné výdělky, finan. odměny, 
příplatky za noční směny, víkendy, svátky, věrnostní příplatky a bonusy, 
možnost firemní dopravy a stravování za zvýhodněnou cenu, příspěvek 

na bydlení a další benefity.

Požadujeme: základní znalost NJ, příjemné vystupování, pečlivost 
a spolehlivost. 

Kontaktní osoba: Antonín Venkrbec, avenkrbec@casinoadmiral.cz,  
tel. +420 777 123 211.

SWN MORAVIA, s.r.o. Třebelovice
nabízí pracovní pozici

KONSTRUKTÉR/KA 
v CAD
Požadujeme:
Odpovídající vzdělání - ideálně stavební, případně i strojní.
Ovládání CAD programů.
Znalost dalších grafických programů vítána.
Technické a kreativní myšlení.
NJ/AJ výhodou.

Nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení.
Možnost osobního růstu.
Flexibilní pracovní dobu.
5 týdnů dovolené.
Dotované stravování a další výhody.

Kontaktní osoba: 

Markéta Jirků, jirku@swn.cz 
tel: +420 774 660 588, www.swn.cz 
Práce je vhodná i pro ABSOLVENTY.

Znojemská Beseda
hledá

GRAFIKA/GRAFIČKU
Požadavky: 

znalost na PC – MS Office, práce s grafickými programy: Corel Draw Grapihcs, 
Adobe Photoshop, popř. podobné grafické SW,  

SŠ, věk nerozhoduje.

V případě zájmu zasílejte životopisy na e-mail:  
koudela@znojemskabeseda.cz. 

Do předmětu napište: Grafik.

Podrobnosti na www.znojemskabeseda.cz.

Společnost Podané ruce o. p. s. – pobočka Znojmo

vypisuje VŘ na místo

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK – DLUHOVÝ PORADCE 
(úvazek 0,5)

Požadujeme: 
VŠ/VOŠ vzdělání sociálního zaměření | samostatnost a zodpovědnost. 

Respekt vůči hodnotám, ve kterých je ukotvena práce  
Společnosti Podané ruce, o.p.s.

Uzávěrka přihlášek: 1. 12. 2019

Kontaktní osoba: Bc. Katarína Kotrasová 
Telefon: +420 778 744 683

Podrobné informace na: http://terapiejmk.podaneruce.cz.

Znojemská stavební firma Gritsch s.r.o. 

hledá

DVA KLEMPÍŘE nebo MONTÉRY obvodového 
opláštění hal z polyuretanových panelů

pro dokončovací montážní práce na stavbách v prosinci 2019, 
mzda dle výkonu, min. 32.000 Kč/měs. + diety dle vyhlášky, 

možnost TPP od 04/2020.

ASISTENTKU VEDOUCÍHO ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
poloviční PP (možnost individ. prac. doby mezi 8–16 hod.), 

nutná dobrá znalostí MS Office a NJ/AJ.

Nabídky zasílejte na e-mail grit@volny.cz.
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Znojemský advent 2019 v Ladovském kabátku

Ladovsky laděný Znojemský ad-
vent 2019 začne v neděli 1. prosince 
v 16.45 hodin na vánočně vyzdobe-
ném Masarykově náměstí. Poprvé se 
zabíjačkou.

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu za účasti vedení města, děkana 
Jindřicha Bartoše a Znojemských žesťů 
doprovodí zpěvák Petr Kolář se zno-
jemským dětským sborem Libohlásek.

Příchozí uvítá již vyzdobená ulice 
Obroková. Na Masarykově náměstí 
najdou oblíbené vánoční trhy, dětský 
kolotoč, zimní kino i dřevěný betlém 
řezbáře Martina Lichevníka. Letos 
z  jeho dílny přibude v betlémě další 
postava v životní velikosti, tentokrát 
jeden ze tří králů.

Ve čtvrtek 5. prosince přijde český 
Mikuláš a odvážnější by si měli po-
čkat na 13. prosince, kdy od Znojem-
ské Besedy vyrazí průvod rakouských 
čertů – Perchtenlauf. Cesta hrozivých 
krampusáků povede z Masarykova ná-
městí směrem k Velké Mikulášské, Mi-
kulášskému nám., Velké Františkánské, 
ul. Přemyslovců, Václavskému nám., 
Hornímu nám., ul. Obrokové a zpět 
na Masarykovo nám. Chybět nebu-
dou ani Jájiny dílničky pro tvořivé děti 
7. a 14. prosince ve Znojemské Besedě.

Když na vánočních trzích udělají zabíjačku

Kdo by chtěl poslat pozdrav z vá-
nočního Znojma, může na Masary-
kově náměstí využít fotostěnu zimní 
Ladovské krajiny nebo si v Turistickém 
informačním centru na Obrokové ulici 
zakoupit pohlednice Josefa Lady. Kro-
mě nich bude v prodeji také pexeso 
a papírový betlém.

Hudba každý den
Takřka každý prosincový den 

čeká návštěvníky adventu kulturní 
program – vystoupí umělci jako On-
dřej Ruml, Bohuš Matuš a  Magda 
Malá, brněnský sbor Skyey gospel, 
skupina Katapult revival, Jazzy Tal-
king, Paroháči nebo Lucrezia Borgia. 

V úterý 10. prosince se po celý den  
(8.40–15.15 hod.) o dění na pódiu po-
starají děti z místních škol a školek.

Zabíjačka na náměstí
Jedním z témat obrazů Josefa Lady 

bývá staročeská zabíjačka. V zimních 
měsících už naši dědové využívali 
mrazivého počasí ke zpracování masa. 
Podobnou tradiční zabíjačku, bez po-
rážky, uvidíte v  sobotu 7. prosince 
na Masarykově náměstí před bývalou 
masnou. Půjde o zpracování masných 
výrobků a k zakoupení bude tlačenka, 
jitrnice, jelita nebo teplá zabijačková 
polévka. A aby byla iluze Ladovské 
zabíjačky dokonalá, v prodeji budou 
i řeznické čepičky „zmijovky“.

Vezměte brusle s sebou
Na  Znojemský advent si ne-

zapomeňte vzít lední brusle. Vy-
užijete je na  venkovním kluzišti, 
které už stojí na  Horním náměstí. 
Otevřeno bude od 30. 11. denně, 9–13  
a 14–19 hodin. V úterý 3., 10. a 17. pro-
since zde na děti čeká s programem 
a balonkovou show kejklíř Jonáš. 

A po více jak třech letech bude 
zpřístupněno také venkovní kluziště 
na Sokolské ulici.  lp

 Ohradu se zvířátky najdete na Mikulášském náměstí.  Foto: Archiv ZnojmoRegion

 Na audienci u Mikuláše mohou děti při-
nést vlastnoručně namalovaný obrázek, 
který později potěší nějakou babičku nebo 
dědečka z Domova pro seniory.
  Foto: obrázek z archivu SVČ

Pokračování ze str. 1.
Nočních běžeckých vánočních zá-

vodů Wobenzym Christmas Run se již 
v několika městech Česka s nadšením 
účastní tisíce běžců všech věkových 
kategorií. A velký zájem očekávají or-
ganizátoři i v  jeho prvním znojem-
ském ročníku 30. listopadu. Součástí 
akce je také finanční dar ze startovného 
na podporu neziskové organizace No 
Foot No Stress. Z každého startovného 
putuje 50 Kč na podporu této nezis-
kovky. Více info a přihlášky najdete 
na www.christmasrun.cz.  zp, lp

PROGRAM Masarykovo nám.
14.30–16.15 Registrace závodníků 
14.30–15.30  Registrace dětských 

závodníků
15.00 Otevření ÚSCHOVNY
16.00  Start 1 km KIDS 

CHRISTMAS RUN
16.45 Řazení běžců na start

Na Christmas Run
se běží s čelovkami

16.55 Rozprava k závodu
17.00  Start 5 km WOBENZYM 

CHRISTMAS NIGHT 
RUN

17.50 Vyhlášení
18.00 Uzavření ÚSCHOVNY
18.00–21.00 CM Denár

Přestože budou děti ve čtvrtek 
5. prosince čekat hlavně Mikuláše, 
na Masarykově náměstí si dají do-
staveníčko také pekelníci a  andě-
lé. A u toho nemohou malí občané 
Znojma rozhodně chybět.

O pohádkovou atmosféru Adven-
tu očima dětí se postará, stejně jako 
v minulých letech, Středisko volného 
času Znojmo. Od 16.00 do 18.00 hodin 
mohou rodiny s dětmi počítat s boha-
tým programem s písničkami a hud-
bou z oblíbených pohádek. Nebudou 
chybět vánoční a pohádkové disciplíny 
pro rodinné týmy a kamarády. Andělé 
v Domě umění přiblíží vánoční tradice 

Mikuláš provede dárkové kouzlo
…a přijdou andělé i rohatí čerti

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

Čtvrtek 5. 12. v 19.00  
Pekelná sešlost a Andělské nebe

Pátek 13. 12. v 18.00  
Perchtenlauf – průvod rakouských 

čertů

a v 17.45 hod. přijde na tribunu samot-
ný Mikuláš doprovázený andílky i čer-
tovskou cháskou, aby společně s dětmi 
provedl dárkové kouzlo. lp
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Betlém i kino pod vánočním stromem 

Masarykovo náměs-
tí se bude během Zno-
jemského adventu měnit 
na zimní kino. 

I  v  jeho programu 
najdete výtvarnou stopu 
Josefa Lady. Sednout si 
před filmové plátno bu-
dete moci čtrnáctkrát. 
Na promítání jsou vítány 
děti i dospělí. Pro menší 
diváky budou lavičky před 
speciálním promítacím 
plátnem připraveny v do-
poledních hodinách. Pro 
starší je vyhrazen podve-
černí čas.  lp

4. prosince
10.00 Trollové – animov. USA
17.30 Dítě Bridget Jonesové – kome-
die VB, Francie
6. prosince
10.00 Sherlock Koumes – animov. 
USA
17.30 Po čem muži touží – komedie 
ČR
8. prosince
15.30 Hurvínek a jeho kouzelné mu-
zeum – komedie ČR
11. prosince
10.00 Mini šéf – animov. USA
18.30 Čertoviny – pohádka ČR

V zimním kině dávají 
i Ladovy Hrátky s čerty

13. prosince 
10.00 Kocour v botách – animov. USA
15. prosince
15.30 Tajný život mazlíčků 2 – animov. 
USA
18. prosince 
10.00 Legendární parta – animov. 
USA
17.30 Čertí brko – pohádka ČR
20. prosince 
10.00 Příběh žraloka – animov. USA
17.30 Hrátky s čertem – pohádka ČR
22. prosince
14.30 Grinch – rodinný USA

Znojemská radnice opět v před-
vánočním čase vypsala soutěž o nej-
krásnější venkovní výzdobu domů 
a  bytů ve  městě a  jeho městských 
částech. 

Letos se bude možné do soutěže 
hlásit téměř do konce prosince. Bude 
tak oceněna výzdoba i občanů, kte-
ří ji chystají až s blížícím se Štědrým 
dnem. Zapojit se mohou jednotlivci, 
celé rodiny, mateřské a základní školy 
a také podnikatelé v městské památ-
kové rezervaci. Soutěž probíhá ve třech 
kategoriích:

O nejkrásnější vánoční výzdo-
bu – výzdoba předzahrádek, vchodů 
do domu či oken. Přihlásit se lze elek-
tronicky na adresu petra.marsounova@
muznojmo.cz, zasláním soutěžní foto-

Zapojte se do soutěže 
Vánoční Znojmo 2019

grafie s uvedením adresy a data pořízení 
fotografie (do předmětu e-mailu napište 
Soutěž – Vánoční Znojmo). Fotografie 
je možné zasílat do 27. prosince 2019.

O nejkrásnější vánoční výlohu – 
výzdoba obchodů a dalších provozo-
ven v městské památkové rezervaci. 
Není nutné se přihlásit. Hodnocení 
poroty v  této kategorii proběhne již 
18. prosince. 

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 ve středu 22. ledna 2020. 
Výherci se mohou těšit na hodnotné 
ceny.  lp

 Hrátky s čertem.  Foto: filmfoto.osobnosti.cz

V  prospektu Sváteční Znoj-
moRegion už podruhé destinační 
společnost ZnojmoRegion předklá-
dá veřejnosti přehled adventních 
a  vánočních akcí na  Znojemsku  
a v Podyjí.

V jednotné propagaci jde o počin, 
který je praktickým pomocníkem pro 
turisty i místní obyvatele při plánování 
výletů od adventu do svátku Tří králů. 
Kromě klasického kulturního přehledu 
a tradičních vánočních výstav najdete 
v  textu i  tipy na sportovní aktivity, 
poznávací výlety nebo nabídku v re-
stauracích, vinařstvích a pivovarech. 
Nově přibyly i tipy na vánoční dárky 
s  regionální tematikou. Cílem pro-
jektu je upozornit na atraktivní zimní 
nabídku regionu, který je ve veřejném 

ZnojmoRegion vás zve 
i za hranice města

povědomí znám spíše jako destinace 
pro letní dovolenou.  IN, lp

Dlouho očekávaný začátek litur-
gického roku, tedy advent, začíná 
letos v neděli 1. prosince.

Pro všechny křesťany znamená více 
než jen zapálení první svíčky na advent-
ním věnci. Je pro ně dobou rozjímá-
ní, dobročinnosti a duchovní přípravy 
na vánoční svátky. 

A jaký je přesný význam adventu? 
Adventem je označován čas čtyř neděl 
(zlatá, stříbrná, bronzová a železná) před 
Štědrým dnem. Tedy doba, kdy lidé do-
držují vánoční zvyky – zapalují každou 
neděli jednu ze čtyř svící, na dveře po-
věsí věnec – a čekají na Štědrý den. Dnes 
se během adventu konají vánoční trhy, 
ale v dobách minulých byl advent spojen 
s přípravami a očekáváním na příchod 
Spasitele. Lidé navštěvovali kostely, roz-
jímali, modlili se a drželi půst. A někte-
ří tyto tradice stále dodržují. Všechny 
návštěvníky, nejen křesťany, v předvá-
nočním čase vítají vyzdobené kostely 
s nabídkou bohoslužeb a koncertů.  lp

ADVENTNÍ KONCERTY
Kostel sv. Václava v Louce
30. 11. 17.00 Sbor sv. Kříže a GMV 
Hilaria Kautzen
7. 12. 17.00 Varhanní koncert Irene 
Roth-Halter
14. 12. 17.00 Soubor staré hudby 
Amor Aeternus

21. 12. 17.00 Znojemské žestě a Mu-
sikschule Retz
Kostel sv. Kříže
2. 12. 16.00 ZUŠ Znojmo
26. 12. 15.30 Vánoční koncert kostela 
sv. Kříže
Kostel sv. Mikuláše
20. 12. 19.00 Květinka
25. 12. 18.30 Rybova mše – Pěvecké 
sdružení V. Nováka
26. 12. 18.00 Cimbálové koledy
28. 12. 17.00 Vánoční koncert M. Čech
Kostel sv. Jana Křtitele
3. 12. 17.00 Pěvecký sbor při GPOA 
Znojmo

BETLÉMY 
1. 12. – 22. 12. OBRAZY A BETLÉMY 
JOSEFA LADY, Znojemská Beseda
1. 12. denně 8.00–19.00 kostel sv. Kří-
že a kostel sv. Mikuláše 
1. 12. 2019 – 12. 1. 2020 kostel v Lou-
ce: Výstava betlémů a vánočních po-
hlednic 

BOHOSLUŽBY
6. 12. 17.00 kostel sv. Mikuláše 
24. 12. 15.00 kostel sv. Mikuláše, 
16.00 kostel sv. Kříže, 21.00 kostel 
v Louce, 22.00 kostel sv. Kříže a kostel 
na Hradišti, 24.00 kostel sv. Mikuláše
31. 12. 15.00 kostel sv. Mikuláše, 
17.00 kostel sv. Kříže

Vyzdobené kostely uvítají 
všechny, nejen věřící

 Tištěný prospekt je již zdarma k  dis-
pozici například v  TIC (Obroková ul.). 
On-line verze je ke  stažení na  webu  
www.znojmoregion.cz. 
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„Pořád slyším, že mladí lidé jen 
koukají do mobilů, ale jak je vidět, 
není to pravda,“ uvedl s potěšujícím 
úsměvem Jiří Peroutka, ředitel Gym-
názia Dr. K. Polesného na slavnost-
ním křtu knižních prvotin talentova-
ných gymnazistek.

Jeho slova byla adresována pře-
devším studentkám Lucii Doležalo-
vé a Viktorii Sofii Rusch (obě 4. B). 
Autorky před spolužáky i pedagogy 
představily své sbírky poezie i prózy. 
Lucie Doležalová vydala za pomoci ško-
ly sbírku poezie Noční myšlenka. Sym-
patická slečna přiznala, že psát je pro 
ni jednodušší než slovní projev. „Píšu 
o tom, co se děje mně i kolem mě. Z ka-
ždé své životní situace a svých pocitů se 
tak vypíšu. Už od základní školy a stále 
v tom pokračuji. Vím, že na sobě ještě 
musím hodně pracovat,“ říká Lucie, 
která do své sbírky zařadila i dvě velmi 
niterné básně Nejdražším maminkám 
a Kocour. V té první vycházela z pro-
středí dětského domova, kde pracuje její 
maminka. Pomocí té druhé se vnitřně 
vyrovnala se smutnou skutečností, že 
ji opustil milovaný 
kocour. „Prostě jed-
nou odešel a už se 
nevrátil,“ vysvětlila 
Lucie. V jejím lite-
rárním snažení ji 
velmi podporovala 
pedagožka Ladisla-
va Rivolová, která 
se také stala kmo-
trou sbírky Noční 
myšlenka. Za gra-
fickou podobou 
útlého svazku stojí 
absolvent gymná-
zia Petr Mrkvička, 
nyní student grafi-
ky v Dánsku.

D r u h o u 
z  křtěných knih, 
Mrchožrouti, vy-
dala Viktorie Sofie 
Rusch za  pomoci 
sponzora v last-

Dvojitý křest dvou knih
pro dvě talentované holky

ním nákladem. Pod jejím grafickým 
zpracováním je podepsaný spolužák 
a kmotr v  jedné osobě Mirek Hrubý 
(2. C). V Knihkupectví Komenius ji lze 
zakoupit třeba jako vánoční dárek. Mr-
chožrouti v sobě skrývají nejen poe- 
zii, ale i prózu. „Neustále se mi honí 
hlavou spousta myšlenek. Psaní mi 
pomohlo srovnat si je a udělat si tako-
vý pořádek v hlavě. Přináší mi vnitřní 
klid. Vlastně jsem dlouho mlčela a na-
psáním knihy mohu konečně mluvit 
nahlas,“ vysvětluje Viktorie a dodává, 
že v samém počátku vzniku knihy bylo 
silvestrovské předsevzetí kamarádce. 
„Ona byla také prvním čtenářem Mr-
chožroutů, a pak babička. Byla velmi 
kritická,“ směje se drobná dívka, kte-
rou k psaní přivedl příklad literárně 
činné maminky. „Rozhodnutí jít dál, 
a pokračovat v psaní, je pro mě zcela 
spontánní,“ konstatovala Viktorie. 

Ředitel Peroutka na slavnostním 
křtu ještě vyslal vzkaz dalším kreativ-
cům z řad studentů: „Není to obvyklé, 
je to výjimečné, ale přál bych si, aby vás 
takových, co píšete, bylo víc.“  lp

 Lucie Doležalová a Viktorie Sofie Rusch. Obě jejich díla byla 
zařazena do knihovny gymnázia.  Foto: lp

 Na Vánoční výstavě jsou vítaní všichni – děti i dospělí.  Foto: Archiv školy

Oblastní charita Znojmo hledá 
tříkrálové koledníky (děti i dospělé) 
a vedoucí skupinek (nad 15 let), kteří 
se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky 
2020 (1.1. – 14. 1. 2020).

„Uvítáme pomoc v podobě kaž-
dého člověka, který bude ochotný 
nám pomoci s koledováním, abychom 

Staňte se třetím králem
mohli tříkrálové požehnání předat 
do co největšího počtu domácnos-
tí. Pokud máte chuť pomoci, prosím, 
přihlaste se na telefonu 736 529 392 
nebo na e-mail: tks@znojmo.charita.
cz. Děkujeme, že nám pomůžete,“ zve 
dobrovolníky Veronika Brandejs ze 
znojemské charity.  lp

Střední škola na Přímětické kaž-
doročně obohacuje adventní čas 
ve Znojmě velkoryse pojatou Vánoční 
výstavou.

Nejinak tomu bude i  letos. Podí-
vat se do vyzdobené školní budovy 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo na Pří-
mětické ulici budete moci ve čtvrtek 
5. prosince od 8.00 do 16.00 hodin. 
Najdete zde výrobky spojené s časem 

Studenti zvou na svoji 
vyhlášenou Vánoční výstavu

vánočním, prezentace odborných do-
vedností žáků a  jejich zahraničních 
stáží či informace o studentských ak-
tivitách a firmách. Je dobrým zvykem 
studentů, že své návštěvy vždy vítají 
ve školním baru a kavárně, kde k vý-
borné kávě servírují i skvělé zákusky. 
Vstup na Vánoční výstavu je zdarma 
a kdo přijde, dostane navíc jako dárek 
milý předvánoční zážitek.  lp

Máte-li doma zachovalé oblečení, 
které už nenosíte, můžete je darovat 
do charitativní sbírky. Vyčistíte 
své skříně a darem podpoříte 
čtyřiadvacet pracovních míst pro 
osoby se zdravotním postižením.

V pátek 6. prosince se na faře Čes-
kobratrské církve evangelické bude 
konat další z řady charitativních sbírek 
pro obchod Baltazar Chráněných dílen 
Znojmo. Na faru (Rudoleckého 15 – 
vchod z Bezručovy ul.) lze od 8.00 
do 18.00 hodin přinést obnošené, ale 

čisté a nepoškozené letní a zimní ob-
lečení (dospělé i dětské), lůžkoviny, 
záclony, závěsy, utěrky, ručníky, ka-
belky, boty, domácí potřeby (sklenič-
ky, hrnce, misky…), hračky a knížky. 
Věci přineste zabalené v pytlích nebo 
v krabicích. Pracovníci se zdravot-
ním postižením obchodu Baltazar 
vše protřídí a prodají, čímž podpoříte 
také jejich pracovní místa. Darované 
oblečení pomůže lidem v nouzi a na-
víc šetří dnes tolik zmiňované životní  
prostředí.  lp

Benefiční koncert fondu Pomáhá-
me Znojemsku, který se konal v měst-
ském divadle, přinesl nejen umělecký 
zážitek lidem v publiku, ale díky nim 
hlavně užitek potřebným.

Patří mezi ně například rodiny s po-
stiženými dětmi, senioři v Plavči i dět-
ské oddělení znojemské nemocnice. 
Nadační fond Pomáháme Znojemsku 

založil senátor Pavel Štohl na podporu 
rozvoje znojemského regionu v oblasti 
vzdělávání, sportovních, kulturních 
a  volnočasových aktivit především 
dětí a mládeže, dále v sociální oblasti 
a ve zdravotnictví. Fond mezi ně nyní 
rozdá 260 tisíc korun. Přispět na trans-
parentní účet 115-9946020257/0100 
mohou lidé stále.  lp

Koncert, který pomohl

Darujte nám nepotřebné, 
pomůžete druhým



Plemeno: kříženec | Věk: cca 2–3 roky
Sťuart je neagresivní velmi poslušný pejsek. Umí povely a je čistotný. Jiné 
psy zatím nesnese. Do útulku byl dovezen strážníky a stále teskní po páno-
vi, který se k němu nehlásí. Venku se mu moc nelíbí, vyhledává společnost 
lidí. Rád si hraje. Vhodný by byl do milující rodiny s většími dětmi.
Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: +420 602 307 801, 
www.utulek-naceratice.blog.cz, e-mail: utulek.znojmo@znojmozelen.cz.

Sťuart
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 Natálie a její perníkový kolotoč. 
 Foto: Archiv školy

Na Základní škole JUDr. Josefa 
Mareše se připojili k oslavám 30 let 

Retro den připomenul 
osmdesátky a Sametovou

 Žáci namalovali plakáty s  revolučními 
hesly, které byly vystaveny na školních chod- 
bách.  Foto: L. Duchoň

od Sametové revoluce uspořádáním 
akce Retro den.

Osmdesátá léta, čas revoluce, evo-
kovalo dobové oblečení žáků i učitelů. 
„Vytvořili jsme výstavku předmětů, 
hraček a knih typických pro osmdesát-
ky. Žákům jsme dobu přiblížili pomocí 
písniček a filmů. Vyvrcholením Retro 
dne se stal obří živý klíč, který jsme 
vytvořili na školním hřišti. Zvoněním 
na své klíče jsme si přiblížili atmosféru 
revolučních dnů před 30 lety,“ uvedla 
za parlament Školáci z Marešky Alena 
Štruncová.  lp

Ilona Svobodová, žákyně Střední 
odborné školy na Dvořákově ulici, 
si v Lichtenštejnském paláci v Praze 
převzala ocenění za vynikající cuk-
rářskou práci v  celostátní soutěži 
o nejlepší Samostatnou odbornou 
práci oborů Kuchař-číšník a Cukrář.

Soutěž vyhlašuje Národní ústav 
pro vzdělávání společně s  Hospo-
dářskou komorou ČR a znojemská 
škola se aktivně zapojuje každý rok. 

Smetanové potěšení 
vyneslo autorce stříbro

Do  letošního osmého ročníku vy-
slala tři žákyně. Nejlepšího umístění 
dosáhla Ilona Svobodová, která v té-
matu Svatba za svůj jahodový dezert 
Smetanové potěšení, získala výborné 
druhé místo. 

Letos viděla porota celkem sedm- 
desát prací, u kterých hodnotila ne-
jen odbornou úroveň, ale i kreativitu 
a využití podstatných informací k da-
nému tématu.  lp

V  celostátní cukrářské soutěži 
Ukaž, co umíš, která se konala ve Vel-
kém Meziříčí, uspěla sympatická 
Natálie Semotamová ze znojemské 
Přímky. 

Téma letošní soutěže cukrářských 
dovedností znělo: Přijela pouť, a klání 
se skládalo ze dvou částí Perníkový 
svět a Zdobení perníku glazurou. 

Do soutěže se vůbec poprvé za-
pojila škola na Přímětické ulici (SOU 
a SOŠ SČMSD, Znojmo). A i když ne-
nabízí přímo obor Cukrář, navštěvují ji 
šikovní studenti oborů Kuchař-číšník. 
Pro některé je cukrařina velkým ko-
níčkem, jak ostatně v soutěži před-
vedla studentka třetího ročníku oboru 
Kuchař-číšník Natálie Semotamová. 
Svým perníkovým kolotočem hned 
napoprvé zaujala odbornou porotu 
natolik, že ji odměnila bronzovou me-
dailí. Natálii s přípravou pomáhala 
učitelka odborných předmětů Jarmila 
Dřevojanová.  KK, lp

Natálie si za svůj kolotoč 
odnesla bronz

Návrat k tradicím je název me-
zinárodní soutěže v odborných do-
vednostech středoškoláků. Letošní 
15. ročník se konal v Bratislavě, od-
kud si dvě Znojmačky odvezly cenné 
kovy.

V soutěži se mezi sebou utkali bu-
doucí kuchaři, číšníci, cukráři, barma-
ni, prodavači a pracovníci marketingu, 
a to ze šesti evropských zemí (SR, ČR, 
Polsko, Gruzie, Chorvatsko 
a Lotyšsko). Znojmo repre-
zentovaly Michaela Jelínková 
a  Klára Venská, studentky 
prvního ročníku oboru Pro-
davač ze SOU a SOŠ SČMSD, 
Znojmo na Přímětické ulici.

Děvčata se v daném časo-
vém limitu musela vypořádat 
se třemi úkoly. Nejprve to bylo 
dárkové balení k životnímu ju-
bileu, dále předvedly nabídku 
dne spojenou s ochutnávkou 
zboží a  posledním úkolem 
bylo vánoční aranžmá k de-
koraci prodejny. Ve velmi sil-
né mezinárodní konkurenci 

Cennými kovy tvrzený 
Návrat k tradicím

vybojovala Michaela Jelínková stříb-
ro a Klára Venská si odnesla bronz. 
Děvčata na  soutěži ukázala, jak má 
vypadat práce profesionálního proda-
vače. V současné době jich na Znojem-
sku chybí nejméně jedenáct, a tak by 
úspěch obou dívek na mezinárodním 
poli mohl být motivací pro současné 
deváťáky při výběru budoucího studia  
a povolání.  KK, lp

 Michaela Jelínková a její stříbrem oceněné vánoč-
ní aranžmá.  Foto: Archiv školy
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Ve Znojmě půl roku funguje GaP 
čili Galerie a Prostor. Za realizací no-
vého kulturně-společenského pro-
storu stojí také město Znojmo, kte-
ré rekonstrukcí a nemalou investicí 
zhodnotilo svůj majetek. Ale přede-
vším Andrea Krejčí. Právě její buldočí 
vytrvalost a pracovní nasazení týmu 
Umění do Znojma jsou za ideou vzni-
ku multifunkčního místa pro výstavy 
a společenské aktivity posouvající 
Znojmo na kulturní mapě výš. 

Myšlenka založit ve Znojmě místo 
pro kvalitní galerii je, pokud vím, 
stará už mnoho let. Splnila skuteč-
nost tvá očekávání?

Prostor pro kulturu, o který jsme 
usilovali asi pět let, je skutečně splně-
ný sen. V mnohém to očekávání bylo 
překonáno, jako třeba v euforických 
stavech z  každé nové akce. Ovšem 
v mnohém je to naopak velký šok. 
Zejména z  toho brutálního náporu 
na čas a energii, který chod galerie 
s kavárnou obnáší. Dosud s kolegy-
němi děláme všechno dobrovolnicky, 
v našem volném čase, po práci, když 
nám někdo hlídá děti nebo po nocích. 
A to je opravdu velmi vyčerpávající, 
celý tým se pro GaP už hodně nadřel.

Takže realita je půl na půl?
V důsledku naštěstí převažují po-

zitivní pocity. Zrovna máme radost 
z velkého zájmu o talk show Na_ro-
vinu. Milí hosté, skvělý výkon mo-
derátora Filipa Tellera a GaP úplně 
vyprodaný. Věříme, že stejné to bude 
i 6. prosince, kdy jsme pozvali herečku 
Jitku Schneiderovou. 

Jaké hosty chcete do talk show zvát?
Rády bychom třeba herce Lukáše 

Hejlíka, architekta Adama Gebriana 
nebo designéra Maxima Velčovského. 
Ale i další zajímavé, známé i neznámé 
lidi nejen z uměleckého prostředí. 

A  co dalšího obsahuje program 
GaPu?

Například autorská čtení ve spolu-
práci s Mikulovem a Petrem Šestákem. 
Na říjnovém Festivalu architektury 
jsme promítali dokumentární filmy. 
Zájem je také o poslechové večery. 
V těch hodláme pokračovat a přidáme 
i komorní koncerty. Taky se nabídla 
spolupráce s  Jazzfestem Znojmo, se 
kterým u nás připravujeme jeden z fes-
tivalových koncertů.

Vlajkovou lodí GaPu jsou výstavy. 
Které budou nejbližší?

Hned 29. listopadu vernisáž vý-
stavy Martiny Rötlingové. Tato mladá 

Od příštího roku mám velká očekávání

slovenská umělkyně se v malbě dlou-
hodobě zabývá kultem krásy a módy. 
Pro naši výstavu, která bude probí-
hat i během Vánoc, zpracovává téma 
konzumerismu a  s  ním související 
nadměrné produkce odpadu. Martinu 
v  lednu 2020 vystřídá trojice malířů 
Evžen Šimera, David Hanvald a Filip 
Dvořák. Jde o uznávané představitele 
současného umění. Tuto výstavu budu 
spolukurátorovat s kunsthistorikem 
a zároveň režisérem a scénáristou Mar-
tinem Dostálem. Spolupráce s  tak-
to významnou osobností je pro mne 
osobně velká výzva. V příštím roce 
u nás budou vystavovat ještě třeba troj-
násobní finalisté Ceny Jindřicha Cha-
lupeckého Jiří Franta a David Böhm, 
kteří se zabývají konceptuální kresbou. 

A prozradíš novinky?
Od listopadu začneme s pravidel-

nou divadelní produkcí. Budeme se 
zaměřovat zejména na monodramata 
a komornější představení. Taková pro-
tiváha nebo doplnění nabídky velké-
ho městského divadla. Rádi bychom 
v divadelní sezóně nabídli tři až pět 
představení pro dospělé i pro děti. 
Věříme, že se naše divadelní scéna 
stane regulérní součástí znojemského 
divadla.

Jak se daří plnit Tvůj edukační plán?
Od října začaly výtvarné kroužky 

pro děti. Pro mě je to jedna z nejra-
dostnějších věcí na GaPu. Děti, co 
k nám chodí, jsou fakt úžasňáci, hroz-
ně mě ta práce s nimi baví. Na našem 
kurzu je skvělé to, že děti nejen tvo-
ří umění, ale budou se podílet také 
na zorganizování společné výstavy, 
kde všechno, co vytvořily, vystaví. Vy-
zkouší si práci kurátora a organizátora. 
Budou adjustovat svá díla, dělat k nim 
popisky, vymýšlet pozvánku na výsta-

vu i program vernisáže. Ale nevěnuje-
me se jen dětem, probíhá u nás i kurz 
olejomalby pro mládež a dospělé. Vede 
je malíř František Balon, který strávil 
větší část života ve Švédsku a nedávno 
se přestěhoval k nám Znojma.

Poprvé vás čeká advent v  domov-
ských prostorech. Co v něm nabíd-
nete?

Strašně se na  to s holkama těší-
me! Chceme GaP „vyňuňat“, vyzdo-
bit, provonět Vánocemi. Samozřejmě 
připravujeme i tematické akce. Hned 
1. prosince zveme na adventní setkání, 
krom jiného budeme vyrábět adventní 
věnce a vánoční vazby se znojemskou 
květinářkou Janou Pospíškovou, zná-
mou jako Řezanka. Také navážeme 
na náš Ježíškův Garage Design, ten se 
uskuteční 13. a 14. prosince. Sice bude 
oproti minulosti ve zmenšené míře 
s asi dvanácti designéry, ale i tak si lidé 
budou moci nakoupit drobné dárky, 
autorské šperky a hlavně krásné kni-
hy. V kavárně najdou perníky, svařák 
i vánoční cukroví. 

A jaké jsou plány na příští rok?
Od příštího roku mám velká oče-

kávání. Tuším, že se ustálí ten šrumec, 
některé akce se zaběhnou, další nově 
vzniknou. Na příští léto plánujeme pří-
městský umělecký tábor. Pomalu se 
rýsují divadelní a hudební workshopy 
s herci a muzikanty a také zavedeme 
čtení dětem. Dotáhneme do konce za-
ložení artové knihovny. Plánů máme 
opravdu mnoho. Prostě GaP je rozma-
nitý, otevřený prostor, který může za- 
ujmout snad každého, kdo touží po kul-
tuře či osvětě. Ještě bych ráda zmínila, 
že zásadním cílem je rozšířit náš tým. 
Očekáváme totiž rodící boom, a tak 
bude potřeba nových posil. 

 Ľ. Peterková

 Farářka Českobratrské církve Martina Viktorie Kopecká a katolík David Macek (vpravo) 
s moderátorem Filipem Tellerem v talk show Na_rovinu.  Foto: P. Faraga

Miniklub má 
nové sídlo

Mateřské centrum Miniklub Znoj-
mo oznamuje sloučení poboček mi-
krojeslí a  dětské skupiny do  jedné 
budovy, a to na ulici Dolní Česká 32 
ve Znojmě.

Čtvrté mikrojesle se nyní nachází 
v Tasovicích a herní skupinka Včelička 
zůstává ve Staré Vodárně v Gránicích. 
Mikrojesle jsou koncipovány jako ve-
řejná služba péče o děti, která nabízí 
profesionální péči o děti od šesti měsíců 
do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř 
dětí. Projekt Mateřského centra Mi-
niklub Znojmo je financován z Fondů 
EU i z příspěvků státu. Partnerem a pod-
porovatelem je i město Znojmo.  lp

Advent 
v Enotéce

Společnost Vinotrh.cz ze skupiny 
LAHOFER a její Enotéka znojemských 
vín – nový prostor v areálu pivovaru – 
se aktivně zapojila do náplně progra-
mu Znojemského adventu.

Veřejnost je do  Enotéky zvána 
k návštěvě originálního interiéru ka-
várny či k ochutnávce některého ze 
120 druhů vín Znojemské vinařské 
podoblasti. Připraveny jsou také vá-
noční dárkové balíčky, které ve svá-
tečním balení kombinují víno, kávu 
a předplacenou kartu Enotéky do nej-
většího degustačního prostoru v Čes-
ku se systémem By the Glass® (čili  
„po skleničce“). 

Kartu si zájemci mohou zakoupit 
i  samostatně, třeba jako dárek pod 
stromeček, přímo v  Enotéce nebo 
na e-shopu www.vinotrh.cz. A Eno-
téka s úchvatnými výhledy na kostel 
sv. Mikuláše bude pro vás mít otevřené 
dveře i na Silvestra 2019.  lp

Kočky, 
víno, zpěv

…aneb charitativní večer pro ko-
čičí azyl Znojemsko.

Ve středu 18. prosince můžete po-
moci opuštěným kočkám. V bistru 
Chez Martine (Pražská 25) na vás čeká 
od 18.00 do 20.30 hod. bazárek, per-
níčky, muffiny, punč, dárky i tombola. 
Výtěžek z prodaného poputuje koči-
čímu azylu. Navíc proběhne adopce 
opuštěných vín. K příjemné atmosféře 
charitativní akce přispěje hudební vy-
stoupení i autorské čtení.  lp
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Rozpis utkání Orlů

Pá 22. 11. Vídeň – Znojmo 19:15

Ne 24. 11. Znojmo – Fehérvár 17:30

Pá 29. 11. Villach – Znojmo 19:15

Út 3. 12. Salzburg – Znojmo 19:15

Pá 6. 12. Znojmo – Villach 18:30

Ne 8. 12. Dornbirn – Znojmo 17:30

Po 9. 12. Innsbruck – Znojmo 19:15

Ne 15. 12. Graz – Znojmo 16:00

Pá 20. 12. Znojmo – Klagenfurt 19:15

So 21. 12. Znojmo – Dornbirn 17:30

Znojemský komorní orchestr 
a  vokální skupina Minima přijaly 
pozvání Chrudimské komorní filhar-
monie a společně vystoupily na Re-
volučním rande-vous v Chrudimi.

Úvodní slovo na tradičním setká-
ní muzikantů při příležitosti třicátého 
výročí sametové revoluce pronesl sta-
rosta města Chrudim František Pilný. 
Publikum slyšelo díla Dvořáka, Holsta, 

Přátelská setkání 
orchestrů v Chrudimi

Gjejla a Škroupa i vokálně-instrumentál-
ní skladby. Večer uzavřela česká hymna 
ve společném podání více než šedesáti 
hudebníků. Znojemský komorní or-
chestr bude koncertovat během adventu 
a Vánoc – 14. 12. Zámek v Břežaněch 
(charitativní koncert pro ústav sociální 
péče), 26. 12. Vánoční koncert v kostele 
Nalezení sv. Kříže ve Znojmě a 5. 1. 2020 
Tříkrálový koncert v Hnanicích.  lp

I když pracuje s nejmenším rozpo-
čtem a nejméně lidnatou spádovou 
oblastí ze všech klubů EBEL, snaží 
se být znojemský hokej vidět i mimo 
ledovou plochu a svým fanouškům 
přinášet inovace v  televizním i  di-
gitálním světě. Zásadní novinkou 
letošní sezóny je možnost nákupu 
vstupenek na všechny zápasy dopře-
du přes internetovou aplikaci.

Do konce roku 2019 k nabídce při-
bude i klubová mobilní aplikace, kam 

Vstupenky v mobilu a 15 zápasů
v televizi. Orli inovují a jsou vidět

si každý fanoušek bude moci nahrát 
svou permanentní vstupenku i  lístky 
na jednotlivé zápasy a prokazovat se 
jí jako virtuální peněženkou. „V bu-
doucnu plánujeme i další novinky, 
například možnost objednat si občers-
tvení přímo ze sedadla právě prostřed-
nictvím mobilu,“ vysvětluje manažer 
Orlů Petr Veselý.

Pro prodej vstupenek využívá 
znojemský hokej princip známý spíše 
z nákupu letenek nebo jízdenek na vla-

kové spoje. Čím dříve před utkáním 
lístek koupíte, tím méně za něj zapla-
títe. Orli tak mají lepší přehled o tom, 
kolik příznivců mohou na stadionu 
očekávat, jejich fanoušci zase mohou 
včasným nákupem ušetřit.

V ochozech stadionu se i letos pra-
videlně na domácí zápasy schází prů-
měrně kolem 2500 fanoušků na utká-
ních, při derby s Vídní nebo vánočních 
zápasech se návštěvy pohybují nad 
hranicí tří tisíc. EBEL tak láká víc než 
česká extraliga v posledních letech, kdy 
ji znojemský klub hrál. To se odráží 
i na prodeji permanentních vstupe-
nek před sezónou. „Na to, že Znojmo 
má necelých 34 000 obyvatel, vydali 
jsme i letos kolem 2 000 permanentních 
vstupenek. To je velmi solidní číslo, 
za které našim příznivců děkujeme,“ 
říká Veselý. Majitelé permanentek se 
mohou těšit na řadu výhod od partnerů 
klubu. Mimo jiné poukazy na vstu-
penky do Aqualandu Moravia nebo 
na odběr Znojemského piva.

A když už se fanoušci do ochozů 
dostat nemohou, velmi často mají šan-

ci vidět zápas na některé z televizních 
stanic. Aktuálně je ze základní části 
letošního ročníku naplánováno 11 pří-
mých přenosů na stanicích SPORT 5, 
Sky Sport Austria a maďarské Digi TV. 
Orli tak jsou vidět v televizi ve čtyřech 
evropských zemích zhruba každý čtvr-
tý zápas.

Klub také vyšel vstříc těm, kteří při 
sledování zápasu vyžadují něco navíc 
oproti běžnému zážitku. Umožňuje 
jim spojit sledování zápasu s večeří 
ve Vistagrill restaurantu s proskleným 
výhledem na ledovou plochu. Rezer-
vace speciálního balíčku tak umož-
ňuje spojit hokejový a gastronomic-
ký zážitek z komfortu restauračního  
křesla.  PV

Letos místo turistického vláčku 
bude během Znojemského adven-
tu poprvé jezdit městem ekologický 
Znojmáček.

Ekobus nabídne zájemcům zážit-
kové jízdy, během kterých představí 
vybrané znojemské kostely a ukáže i Je-
žíška. Dospělým jízdu zpříjemní voňavý 
punč, dětem čaj a všem budou hrát 
vánoční melodie. Znojmáček pojede 
od 30. listopadu každý adventní víkend 

Místo vláčku pojede 
adventem eko Znojmáček

(pátky 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00, so-
boty 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00 
a 17.00, neděle 10.00 a 11.00). Start 
je u zastávky ekobusu na Masarykově 
náměstí. Jízdu je možné si rezervovat 
na tel. 737 449 099. Na stejném čís-
le si můžete zamluvit i výlet vlakem 
do předvánoční Vídně s komentovanou 
procházkou starým městem a s návště-
vou čtyř vánočních trhů. Vlak vyjíždí 
30. 11., 7. 12., 14. 12. a 21. 12.  lp

Stále větší  oblibu 
mají pod stromečkem 
zážitkové dárky. Právě 
takový nabízí Městské 
divadlo ve Znojmě.

Ve Vánočním balíčku 
najdete čtyři představení 
pro dospělé a  jedno pro 
děti. Vstupenky se dají za-
koupit na každé předsta-
vení zvlášť. V lednu 2020 
uvidí diváci představení 
Lady Oskar v režii hereč-
ky a představitelky jedné 
z hlavních rolí Jany Paulo-
vé. Zdeněk Izer přiveze 
zábavný pořad Na  plné 
coole. Dana Homolová, 
Milena Steinmasslová, 
Aneta Krejčíková a Jakub 
Zindulka sehrají Vzhůru 
dolů! A Těšínské divadlo 
má pro děti Ferdu mravence. V únoru 
Barbora Munzarová, Martin Trnavský 
a další herci ukáží, co přesně znamená 
slovo Rošáda. A zkrátka nepřijdou ani 
milovníci hudby – deset let na scéně 
si připomene Malina Brothers a svůj 

Zážitkový dárek
najdete v divadle

osobitý hudební styl předvede Radůza. 
Zakoupit nebo rezervovat vstupenky 
si můžete už nyní v TIC na Obroko-
vé ulici (tel. 515 222 552) nebo na re-
zervačním webu Znojemské Besedy  
(www.vstupenkyznojmo.cz).  lp

 Jana Paulová v hlavní roli a ve své režii hry Lady Oskar. 
 Foto: Div. Kalich
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PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

PAMÁTKY

ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo,
tel. 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: říjen až duben Po–So 
10.00–17.00, Ne 13.00–16.00 
(poslední prohlídka hodinu před 
zavírací dobou). 

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, 
tel. 739 389 094,
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. 
Věž je pro veřejnost do 15. ledna 2020 
zavřena z důvodu umístění kabeláže 
vánoční výzdoby. 

EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ 
Hradní ul., tel. 515 261 668, 
e-mail: pivovarnictvi@znojemskabeseda.cz, 
www.znojemskabeseda.cz. 
Otevřeno: denně 9.30–17.30. 

HRADEBNÍ OPEVNĚNÍ 
Zavřeno do dubna. Expozice z věží 
hradebního opevnění je k vidění 
pod TIC (Obroková ul.) listopad až 
březen  denně 9.30–16.30. Prohlídka 
města s průvodcem denně 13.30.

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel. 515 222 311,
www.muzeumznojmo.cz.
Zavřeno: říjen až duben. 

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel. 515 222 311, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Vstup jen za příznivých klimatických 
podmínek! Zavřeno: listopad až březen.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo, 
tel. 515 282 211, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Živá a neživá příroda 
Znojemska, Černé řemeslo, Zbraně 
orientu, Pravěcí zemědělci – nová 
expozice archeologie. 
Otevřeno: celoročně Po–St, Pá–Ne 
9.00–17.00, Čt 9.00–17.45.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel. 515 226 529,
www.muzeumznojmo.cz. 
Stálé expozice: Staré umění 
Znojemska, Mince zemí Koruny  
české, Medailérská tvorba  
J. T. Fischera. 
Otevřeno: celoročně Út–So 
9.00–17.00, Ne 14.00–17.00. 

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

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

MUZEUM MOTORISMU 
s expozicí hraček
Koželužská 44, Znojmo, 
tel. 603 548 351, 
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz. 
Otevřeno: 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: 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. Po dobu úprav Hradní 
ulice vstup od hradu.
JIŽNÍ PŘÍST. CESTA otevřeno: říjen 
až duben 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. 
Zavřeno do dubna.

MEZINÁRODNÍ 
CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM
Melkusova 3053/areál Znovínu 
Znojmo, tel. 608 736 135, 
e-mail: cykloklubkucera@seznam.cz, 
www.cykloklubkucera.cz. 
Zavřeno do dubna.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Zámečnická 9, tel. 515 224 346,
e-mail: knihovna@knihovnazn.cz,
www.knihovna.cz.
Oddělení pro dospělé a pro děti, 
studovna, čítárna, internet, knihovna 
rakouské literatury. 

KNIHOVNA
Jihomoravského muzea
Přemyslovců 6, tel. 515 282 220, 
www.muzeumznojmo.cz. 
Otevřeno: Út, Čt 10.00–16.00, 

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

MĚSTSKÉ DIVADLO

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

29. 11. VOLNOST, ROVNOST, 
GASTRONOMIE
Divadlo Viola, Praha - anglický 
humorista Peter Mayle v rozkošném 
vyprávění o Provence řeší otázku: 
Proč Francouzi netloustnou, když 
je pro ně jídlo jediným skutečným 
náboženstvím? Hrají: V. Kopta, 
M. Táborský a S. Vrbická. 19.00.

2.–6. 12. POHÁDKY NA VÁNOCE
Rozpustilá předvánoční pohádka 
o lakotné mlynářce. 8.30, 10.15, 
(2. 12. také ve 14.00).

15. 12. TEĎ NE! aneb NA TOHLE 
TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Komedie o muži, v jehož životě 
nic není takové, jak se zdá. Hrají: 
M. Dlouhý, K. Frejová, K. Halbich 
a další. 19.00.

KINO SVĚT

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

KONCERTY

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

28. 11. KURT COBAIN NIRVANA 
TRIBUTE (UA)
Dům Na Věčnosti / klub – ukrajinský 
cover s dvojníkem CB, největší hity 
a tribute show kultovní grungeové 
kapely Nirava, k nepoznání 
od originálu. 20.30. 

30. 11. HICTORY JACK 
a JAMAT6
Dům Na Věčnosti / klub – koncert 
znojemských kapel. 18.00.

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

9. 12. TEN VÁNOČNÍ ČAS
Městské divadlo – pořad pěveckého 
souboru Libohlásek ze ZŠ nám. 
Republiky. 18.30.

10. 12. JAN HRUBÝ TRIO
VŠ Klub Harvart – v akustickém 
triu se zpěvákem, kytaristou 
Ondřejem Fenclem a fenomenálním 
hráčem na keltskou kytaru Seanem 
Barrym představí matador českého 
bigbítu Jan Hrubý průřez svou 
bohatou kariérou. Předprodej: SVŠE, 
Václavském nám. 6., tel. 515 221 865. 
19.30.

12. 12. LEONA MACHÁLKOVÁ – 
MOJE LÁSKA 
Městské divadlo – koncert zpěvačky. 
19.00.

14. 12. ALEŠ SLANINA A JEHO 
HOSTÉ
Městské divadlo – vánoční koncert 
brněnského umělce doplní hosté 
A. Zelová, L. Bergerová, P. Štěpán 
a K. Pekar. Předprodej: Gymnázium 
Dr. K. Polesného, u L. Rivolové. 
15.00 a 18.00.

16. 12. NA TŘI KRÁLE 
A TAK DÁLE
Městské divadlo – procházka celým 
rokem lidových obřadů a obyčejů 
s Dyjavánkem. 18.00.

17. 12. DOBROČINNÝ KONCERT 
ROTARY KLUBU ZNOJMO 
A LUKÁŠE VLČKA
Městské divadlo – Rotary klub 
Znojmo pořádá se sólistou MD 
Brno Lukášem Vlčkem adventní 
koncert, jehož výtěžek bude 
věnován nemocnému Sebastianovi. 
19.00.

VÝSTAVY

Do 31. 1. 2020 PECUNIA NON 
OLET ANEB PENÍZE NESMRDÍ
Minoritský klášter – výstava 
nejzajímavějších mincí z nálezů 
i starého fondu numismatické 
sbírky JMM Znojmo od antiky 
po současnost.

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

20. 11. – 5. 1. 2020 VÝSTAVA 
ORIGINÁLNÍCH RUKODĚLNÝCH 
VÝROBKŮ
Dům umění – prodejní výstava 
prací klientů Ateliéru Samuel a dílny 
sv. Kláry. Více na str. 15.
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 NENECHTE SI UJÍT

 VÝSTAVU

Výstava o lásce, víře a naději

O lásce, víře a naději je název výstavy, která ve fotografiích a textech ma-
puje opravdový příběh o tom, jaké to je, zapsat se někomu do života. Pu-
tovní výstavu v Penzionu Daníž Chvalovice pořádá Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně a obec Chvalovice. Vernisáž 12. prosince v 17.00 hodin 
obohatí vystoupení dětí ZŠ a MŠ Vrbovec, kroužek Cimbál ZŠ Pražská 
Znojmo a učitelé Hudební školy Yamaha Znojmo. Na vernisáži bude také 
možné vstoupit do Českého národního registru dárců dřeně a přítomné 
čeká překvapení.  lp 

 ADVENT V MUZEU

Barevné Vánoce v klášteře 

Až do 5. ledna 2020 najdete v minoritském klášteře Jihomoravského mu-
zea výstavu Barevné Vánoce. Zajímavosti z ní přibližuje její autorka Renata 
Hurníková: „Návštěvníci se seznámí nejen s vývojem vánočních ozdob 
od 40. let až po léta devadesátá, ale mohou si zavzpomínat, jaké ozdoby 
a doplňky měli nebo mají doma. Součástí výstavy budou i fotografie, 
které jsou svědky vánoční atmosféry v rodinách našich příznivců, kolegů 
a přátel. A pod voňavým vánočním stromem najdete třeba i dárky, které 
jste si jako děti přáli.“ Na desítkách vánočních stromků uvidíte vánoční 
ozdoby z rodinné sbírky rodiny Maškových, Řezáčových z Prosiměřic 
a Klobouků u Brna. 

Tvořivý Vánoční Ateliér v Domě umění

Doprovodnou akcí výstavy bude v pátek 6. prosince Vánoční Ateliér 
v Domě umění. Přijďte si od 16.00 do 19.00 vytvořit drobný dárek, ozdobit 
vánoční perníčky nebo jen nasát vánoční atmosféru. Ukážeme přípravu 
vánočního cukroví, zdobení perníčků i dekorování vánočního dortu pro-
fesionální cukrářkou. Můžete si vyzdobit svého keramického anděla nebo 
se inspirovat výrobou broží a květinových spon Růženky Smutné. 

Vánoční výstava originálních rukodělných výrobků

Vužijte možnost zakoupit si v Domě umění drobné dárky. Vybrat si je mů-
žete už nyní na výstavě výrobků klientů Ateliéru Samuel a Dílny sv. Kláry 
při Charitě Znojmo. V mázhauzu Domu umění bude Vánoční výstava 
originálních rukodělných výrobků otevřena až do 5. ledna 2020. Zakou-
pením dárku podpoříte práci klientů a přispějete na jejich další tvorbu. 

Maškův kouzelný svět

Co by to bylo za Vánoce bez pohádko-
vých postaviček a loutek? Vždyť české 
a slovenské loutkářství je nehmotným 
kulturním dědictvím UNESCO, které žije 
dodnes. Na výstavě Maškův kouzelný 
svět nahlédnete do historie i součas-
nosti rodinné dílny Mašek – umělec-
ká výroba. Uvidíte množství marionet 
a maňásků, které firma vyrábí. Děti do-
stanou možnost zahrát si loutkové diva-
dlo. Výstava je v Domě umění přístupná 
do 26. ledna 2020.

Sešívané Vánoce

Od 28. listopadu do 15. prosince si v Domě umění přijdou na své nejen 
milovnice speciální textilní techniky patchwork. Na výstavě Vánoce 2019 
bude ke zhlédnutí několik desítek výrobků, které členky Patchworkového 
klubu Znojmo pro každoroční výstavu v čase adventu připravují. 

 Připravila: lp

22. 11. – 26. 1. 2020 MAŠKŮV 
KOUZELNÝ SVĚT
Dům umění – výstava loutek 
a hraček. Více na str. 15.

28. 11. – 15. 12. VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Dům umění – výstava patchworku. 
Více na str. 15.

1.–22. 12. OBRAZY A BETLÉMY 
JOSEFA LADY
Znojemská Beseda – dolní sál.

NOVINKA: GaP/ Galerie a Prostor
Kollárova 27, 
Facebook GaP/Galerie a Prostor, 
tel. 605 288 985
Galerie s kavárnou otevřena  
Po–Čt 8.00–20.00, Pá 8.00–22.00,  
So 9.00–22.00, Ne 9.00–18.00. 
29. 11. – 5. 1. 2020  MARTINA 
RÖTLINGOVÁ – obrazy
6. 12. NA_ROVINU – talk 
show Filipa Tellera. Host: Jitka 
Schneiderová. 20.00.
13.–14. 12. JEŽÍŠKŮV GARAGE 
DESIGN – tradiční přehlídka 
autorské tvorby. Pá 12.00–20.00, 
So 10.00–16.00. Více v rozhovoru 
na str. 12.

DALŠÍ AKCE

29. 11. RUB A LÍC 
BHÚTÁNSKÉHO ŠTĚSTÍ
Znojemská Beseda – cestovatelská 
přednáška Matouše Hutíka a Kristýny 
Tronečkové. 18.00.

29. 11. VILMA CIBULKOVÁ
VŠ Klub Harvart – beseda s divadelní 
a filmovou herečkou. Předprodej 
SVŠE, Václavském nám. 6. 19.30.

30. 11. ADVENTMÁNIE: Pojďme 
pálit tuky, ne cukroví
MEDIfitness, Znojmo – 5. ročník 
sportovně-taneční akce. Multifunkční 
studio, Dance studio, pilates, jóga…
Kapacita je omezená! Rezervace 
a bližší info na tel. 777 708 766. 9.00.

1. 12. SNOW FILM FEST
Dům Na Věčnosti / klub – zimní 
cestovatelské a sportovní filmy 
z celého světa i z domácí produkce. 
18.00. 

7. 12. MIKULÁŠSKÉ CHUTNÁNÍ 
MLADÝCH VÍN
Konice, kulturní dům – akci pořádá 
Spolek vinaři Konice a Popice. Hudba 
a občerstvení zajištěno. 13.00.

7. 12. RELAXAČNÍ TECHNIKY 
A CVIČENÍ
RC Maceška – součást série 
workshopů POZNEJ SÁM SEBE pro 
osoby pečující, vede Petr Kolouch. 
14.00.

9. 12. ISLAND
VŠ Klub Harvart – beseda s Milenou 
Vančurovou a Pavlem Štohlem o zemi 
ohně a ledu. Předprodej: SVŠE, 
Václavském nám. 6, tel. 515 221 865. 
19.30.

 Nové CD Dyjavánku.  Foto: LJ

Na  listopadovém Setkání cim-
bálových muzik pokřtila Kateřina 
Říhová, vedoucí Cimbálové muziky 
ZUŠ Hluk, nové vánoční CD znojem-
ského Dětského folklorního souboru 
Dyjavánek. 

Album s názvem Dí zvláštní věc 
obsahuje originální koledy, které za-
zněly na loňském vánočním koncertě 

Vánoční Dyjavánek
Dyjavánku. „Nechtěli jsme opakovat 
pouze známé koledy, ale vytvořili jsme 
nové, které snad zpestří posluchačům 
adventní a vánoční čas a jednou snad 
třeba i zlidověly,“ říká Luboš Pokorný, 
vedoucí jedné z cimbálových muzik 
souboru. Město Znojmo vydání CD 
a aktivity souboru dlouhodobě pod-
poruje.  lp
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Evropský fotbalový šampionát 
vinařů VINO EURO 2020 se uskuteční 
ve dnech 19. až 23. května 2020 po-
prvé v České republice.

Prezidenti jednotlivých vinař-
ských reprezentací dorazili v listopa-
du na Moravu, aby tu symbolicky při 
oslavě svatomartinských vín vylosovali 
složení základních skupin šampionátu 
a symbolicky tak vinařské fotbalové 
Euro odstartovali. Podstatná část šam-
pionátu se uskuteční ve Znojmě.

Ústřední myšlenkou mistrovství 
je spojovat lidi, odbornou i  širokou 
veřejnost, prostřednictvím fenoménů, 
jakými jsou fotbal a víno. „Prezidenti 
jednotlivých fotbalových vinařských 
svazů se sešli v listopadu ve Znojmě, 
aby poznali, kde se odehraje podstatná 
část šampionátu. Je skvělé, že se Znojmo 
stane centrem tak velké akce. Sjedou se 
sem stovky lidí z osmi různých zemí, 
aby poměřily nejen síly ve fotbale, ale 
aby prezentovaly svoje vína a vinařské 
regiony,“ říká starosta Jan Grois, který 
od organizátorů přijal symbolický re-
prezentační dres.

Fotbalové Mistrovství Evropy vinařů i ve Znojmě
Zápasy základní skupiny odehra-

jí týmy na čtyřech fotbalových stadio-
nech ve Znojmě. Na vyřazovací boje se 
přesunou do Uherského Hradiště, kde 
na městském stadionu Miroslava Valen-
ty proběhne 23. května finálový zápas. 
Českou republiku bude reprezentovat 
tým FC Vinaři České republiky. Vedle 
české reprezentace nastoupí vinaři ještě 
z Itálie, Maďarska, Německa, Portugalska, 
Rakouska, Slovinska a Švýcarska.

„Protože VINO EURO 2020 stojí 
kromě vinařství a fotbalu také na vzá-
jemném vzdělávání vinařů a oborové 
výměně zkušeností, proběhne v předělo-
vé části šampionátu v Mikulově meziná-
rodní vinařská konference, kde vystoupí 
přednášející z některé z vinařských uni-
verzit/fakult v Pise, Lisabonu, Geisenhei-
mu, Mariboru a také v Brně, respektive 
Lednici,“ vysvětlil nefotbalový rozměr 
tohoto setkávání vinařů z celé Evropy 
Martin Chlad, prezident reprezentač-
ního výběru FC vinaři České republiky 
a organizátor mistrovství. Více informací 
naleznete na www.vinoeuro2020.com, 
Facebooku a Instagramu.  zp

 Starosta Jan Grois přebírá dres od Martina Chlada, prezidenta FC Vinaři ČR.
 Foto: Archiv ZL

Znojemský boxer Vasil Ducar má 
za sebou další prestižní souboj v pro-
fesionálním ringu. V Paříži nastoupil 
k duelu o titul mistra frankofonní čás-
ti prestižní organizace WBC (World 
Boxing Council), která patří ke třem 
nejuznávanějším na světě. 

Na  Francii má Ducar příjemné 
vzpomínky. Získal tady svůj první pro-
fesionální titul v organizaci WBF, když 
svého soupeře knockoutoval sedm vteřin 
před koncem. Tentokrát ale tolik štěstí 
neměl, i když se znovu v dvanáctikolo-
vém maratonu snažil o drtivý závěrečný 
finiš. Soupeř jeho atak ustál, a protože 
byl jinak souboj velmi vyrovnaný, přiklo-
nili se rozhodčí podle očekávání na stra-
nu domácího borce Herva Lofidiho.  eks

Vasilu Ducarovi
titul těsně unikl

Borci v neonových dresech zno-
jemské stáje EthicSport byli hlavními 
hvězdami finálového večera seriálu 
Kolo pro život. Ten je vůbec největší 
cyklistickou akcí u nás, které se účastní 
tisíce závodníků na horských kolech. 

Konkrétně na start znojemského 
závodu na počátku září se postavilo více 
než dva tisíce závodníků. A mezi nimi 

Znojemský EthicSport vyhrál
seriál Kolo pro život

dominovali právě jezdci domácí stáje 
EthicSport. Vyhrál Jan Strož, druhý byl 
Pavel Boudný a v první pětce se umístil 
na čtvrté příčce také Jan Rajchart. A pro-
tože Znojemští si vedli úspěšně také 
v dalších podnicích sedmnáctidílného 
seriálu, není divu, že si při závěrečném 
galavečeru došli pro hlavní cenu Prestige 
Trophy Team.

 Lídr stáje Ethicsport Pavel Boudný při závěrečném soustředění letošního roku na Hatích. 
 Foto: eks

A dva závodníci znojemské stáje se 
ocitli mezi nejlepší pěticí vyhlášených 
i v individuálním hodnocení Marathon 
Prestige Trophy. Pavel Boudný skončil 
těsně druhý za Slovákem Tomášem Viš-
ňovským, takže byl nejlepší z českých 
jezdců. Jan Strož jej pak doplnil na páté 
příčce.

Podle šéfa stáje Jiřího Křivánka byl 
právě seriál Kolo pro život hlavním cílem 
snažení znojemské stáje. „Seriál je velmi 
sledovaný, účastní se jej pravidelně tisíce 
cyklistů a má své místo i na televizních 
obrazovkách. Je to ideální i pro zvidi-
telnění našich sponzorů, kterým velmi 
děkujeme za jejich podporu, díky níž 
jsme mohli vybudovat tak kvalitní tým, 
který pro příští rok ještě posílí,“ uvedl 
Křivánek.

Spokojený byl i lídr stáje Pavel Boud-
ný, který přišel do EthicSportu před 
rokem. „Jsem rád, že jsem zvolil stáj 
EthicSport. Chtěl bych poděkovat jejímu 
šéfovi Jirkovi Křivánkovi i všem spon-
zorům za podmínky, které jsem tady 
našel,“ uvedl na závěrečném soustře-
dění, které se konalo v hotelu Savannah  
na Hatích, lídr týmu Pavel Boudný.  eks


