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Počtvrté budou moci lidé nahléd-
nout do míst, ve kterých pracují před-
stavitelé města. A nejen tam. I letos je
17. listopadu v Den otevřených dveří
radnice připraven bohatý doprovodný
program a v  něm mnoho novinek
a aktivit, které si budou moci návštěv-
níci užít zdarma. 

Stává se tradicí, že ve státní svátek
Dne boje za svobodu a demokracii ote-
vírá znojemská radnice dveře veřejnosti
k prohlídce svých reprezentativních
prostor i neformální besedě se staros-
tou. Zájemcům, kterých každoročně
přibývá, se od 9.00 až do 12.30 hodin
naskýtá příležitost podívat se do pra-
coven starosty, místostarostů i tajem-
nice města, do zasedacích místností
zastupitelů i radních. Prohlídky budou
probíhat každou půl hodinu. Nahléd-
nout mohou návštěvníci i do kronik
města či do pamětní knihy. Ve vestibulu
radnice bude návštěvníky vítat cimbá-
lová muzika Denár. 

Pokračování na str. 3

Radnice zve všechny k prohlídkám,
besedě i k plavání

Zastávka unemocnice
Nová železniční zastávka Znojmo

– nemocnice na ulici Růženy Svobo-
dové je v provozu. Jízda ze zastávky
u nemocnice k vlakovému nádraží ve
Znojmě trvá asi tři minuty. Oproti
městské autobusové dopravě to zname-
ná úsporu asi čtvrt hodiny. Jízdenka
z nemocnice na nádraží stojí 11 korun,
s In Kartou pouze 8 korun a koupit ji
lze přímo u průvodčího. Na zastávce
Znojmo – nemocnice budou stavět
všechny osobní vlaky s přepravou ces-
tujících na trati Znojmo – Okříšky, a to
v obou směrech. zp, lp

Na dušičky déle
Od pondělí 26. 10. – týden před

dušičkami – bude rozšířena otevírací
doba na Městském hřbitově ve Znoj-
mě, a to až do 20.00 hodin. Památka
všech zesnulých, lidově řečeno – dušič-
ky, připadá na pondělí 2. 11. Na hřbitově
budou také zesíleny hlídky městské
policie. Řidiči letos musí počítat i s kom-
plikovanou dopravní situací v blízkosti
hřbitova, kde se opravuje most. lp

Třetí rokem funguje ve Znojmě
projekt Kolumbus, který pomáhá hle-
dat pracovní místa.

Projekt vytvořila radnice v roce
2012 s cílem snížit nezaměstnanost ve
městě. „Při jeho startu jsem prohlásil,
že kdyby Kolumbus objevil byť jen jed-
no nové pracovní místo, bude mít náš
projekt smysl. Tehdy jsem ani ve snu
netušil, že se nám podaří mnohem

více,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.

Podle aktuálních statistik je míra
nezaměstnanosti ve znojemském okre-
se 8,1 % (pozn. statistiky sledují vývoj
po okresech, a nikoliv po městech).
Pro srovnání – za Brnem v tuto chvíli
zaostá vá Znojemsko v nezaměstna-
nosti o pouhou jednu desetinu pro-
centa. Jde o vůbec nejnižší míru

nezaměstnanosti od roku 2012. „V sou-
časné době už jsme na tom u nás ve
Znojmě lépe než v celé Evropské unii.
V zemích eura činí nezaměstnanost
11 procent, v celé Evropské unii pak
9,5 procenta,“ porovnává statistiky sta-
rosta. „To vše je důkaz, že Kolumbus
padl na úrodnou půdu. Náš vytrvalý
postoj ke zveřejňování nabídek práce
ve Znojmě i v jeho okolí stejně jako
podpora stávajících zaměstnavatelů
a hledání nových investorů pro náš
region přináší své ovoce,“ doplňuje
starosta. Pokračování na str. 2.

Ve Znojmě je už více pracovních míst než
ve zbytku Evropy. Pomohl Kolumbus

Na obzoru je půlmiliardová investice 
a dvě stovky nových pracovních míst.

Změny na Kovářské
Na Kovářské ulici dělají novou

metropolitní síť i nové veřejné
 osvětlení. A to v úseku od křižovatky
s Horní Českou až po Horní náměstí.
Díky metropolitní síti bude možné pro-
pojit jednotlivé budovy městského úřa-
du a Městskou policii pomocí optické
sítě. Průjezd ulicí bude umožněn pouze
osobním automobilům. Práce potrvají
do konce roku. zp

Pozor na uzavírky!
Ve Znojmě je od 26. 10. několik

nových uzavírek a dopravních ome-
zení. Nejvíce se občanů a městské auto-
busové dopravy dotkne omezení kvůli
opravě silnic k nemocnici. Podrobnosti
ke všem uzavírkám najdete na
www.znojmocity.cz v sekci Novinky 
či Uzavírky silnic. zp
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PŘIPOMÍNKA 17. LISTOPADU
Události 17. listopadu si představitelé
města Znojma, různých spolků asdru-
žení připomenou vzpomínkovou akcí
u památníku v Horním parku. Vzpo-
mínková akce se koná v úterý 17. 11.
v9.00 hodin. Připomene výročí same-
tové revoluce i události roku 1939.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM 
František Koudela, ředitel Znojemské
Besedy, poděkoval všem sponzorům
Znojemského historického vinobraní.
Nejštědřejší byl Vinařský fond ČR s půl-
milionem korun, dále Jihomoravský
kraj (185 000 korun) a Ministerstvo
zemědělství (100 000 korun). „Každý
nový návštěvník je pro nás bonusem.
Abychom však mohli udržovat přija-
telné vstupné, je pro nás podpora
těchto sponzorů velice důležitá, aváží-
me si jí,“ uvedl Koudela za organizátora
akce Znojemskou Beseda.

SOKOLOVNA BUDE MÍT NOVÝ VJEZD 
Vjezd do areálu mezi sokolovnou
a pivnicí Statek z  ulice Sokolská
dostane během letošního podzimu
nový povrch v podobě betonové
dlažby. Zpevněna bude i plocha
u stožáru osvětlení na stadion. Opra-
vy provede firma Závlahy Dyjákovi-
ce, která formou e-aukce podala
nejvýhodnější nabídku. Celková
částka na opravy činí 1,5 milionů
korun.

ZNOJMO MÁ POČTVRTÉ MISTRYNI 
Mistryní České republiky se na
18. ročníku Trophée Bohemia Sekt
– Sommelier ČR v Mariánských Láz-
ních stala Erika Juránková a obhájila
tak loňský titul. Bronz si odnesla
Zuzana Komůrková, která se soutěže
zúčastnila vůbec poprvé. Do semi-
finále se probojovala díky svým zna-
lostem a umu také Romana
Hlaváčková. Všechny dívky jsou stu-
dentkami SOU a SOŠ SČMSD na Pří-
mětické ulici. Další sommelierská
soutěž – Junior Sommelier Moravy
– se bude konat ve Znojmě 26. lis-
topadu.

ZELENÁ VLNA USNADNÍ PRŮJEZD
Do řadičů křižovatek ve Znojmě byl
nainstalován nový software, který
zkoordinoval křižovatky na chod
zelené vlny. Pokud řidič pojede
předepsanou rychlostí, měl by pro-
jet z ulice Pražské až k Mariánskému
náměstí rychleji. Jde o křižovatky se
semafory ulic Přímětická – Pražská
včetně přechodu pro chodce u kři-
žovatky k zimnímu stadionu, dále
přechod u městských lázní a nově
křižovatka ulic Coufalova – Havlíč-
kova.

AKTUÁLNĚ

Na prodeji zbytných bytových
a nebytových jednotek utrží město
o 37 % více, než byla minimální možná
kupní cena. 

Nabídkové řízení, které město
napoprvé zrušilo (vítězný uchazeč
nedodržel minimální nabídkovou kup-
ní cenu), vypsalo v  září opětovně.
A úspěšně. 

Minimální kupní cena za soubor
bytů a nebytových prostor byla 45 mi -
lionů korun. Nejvyšší nabídka, kterou
podala firma FK Capital, s. r. o., byla
o 17 milionů vyšší – tedy 62 milionů
korun, tedy ještě o sedm milionů vyšší,
než byla nejvyšší nabídka ve
zrušeném nabídkovém řízení. „Díky
transparentnímu a otevřenému nabíd-
kovému řízení tak do městského roz-

počtu získáme daleko více peněz, než
jsme očekávali. Je to důkaz nejen efek-
tivního hospodaření města, ale i dobrá
zpráva pro všechny občany,“ říká sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel.

O nabízený soubor projevili zájem
čtyři uchazeči. 

Bytový i nebytový fond znamená
navíc zátěž pro rozpočet Správy nemo-
vitostí města Znojma. Ztrátové jsou jak
volné bytové a nebytové jednotky, tak
ty obsazené. Celkově se v současné době
jedná o ztrátu zhruba 3,3 milionů korun
ročně. Tuto částku navíc mohou začít
navyšovat zvýšené platby do fondu
oprav či další nutné opravy, na kterých
se dohodnou vlastníci v rámci Spole-
čenství vlastníků jednotek. Prodej je
tak logickým a efektivním řešením.

„Pokud jde o prodej obsazených
jednotek, důraz klademe na ochranu
nájemníka. Podmínkou prodeje je
například to, že nesmí dojít po dobu
dvou let ke zvýšení nájemného
s výjimkou navýšení o inflaci. Zároveň
je po dobu jednoho roku zachováno
předkupní právo pro příbuzné, defi-
nované v Zásadách – byt si mohou
odkoupit za cenu, za kterou jej od měs-
ta koupil daný zájemce. Po dobu dvou
let navíc nesmí kupující byt odprodat
komukoliv jinému,“ dodává starosta.
Prodej probíhal v souladu se Zásadami
pro prodej bytů a nebytových prostorů
i v souladu s projektem Klíč 2018.
Finální prodej bude schvalovat zastu-
pitelstvo na svém listopadovém za -
sedání. zp

Za byty utrží město více o 37 %

Pokračování ze str. 1
Díky projektu Kolumbus již vznikla

nová pracovní místa v Domově s pečo-
vatelskou službou nebo v projektu Šiku-
lové a v budoucnu vzniknou další
v objektu bývalých jatek nebo v objektu
Autodružstva. „Prostor k expanzi, díky
které najdou práci další Znojmáci,
pomáháme získat i dalším firmám.
Především se jedná o firmy Pegas, Haas
a nejnověji také o rakouskou firmu
Nevoga. Největší evropský výrobce

prvků a příslušenství do bednění pro
stavební průmysl, se chystá ve Znojmě
investovat téměř půl miliardy korun do
výstavby svého nového závodu,“ dodá-
vá starosta.

Již dnes Nevoga zaměstnává ve
Znojmě 250 lidí. Její stávající prostory
na Kotkově ulici ale neumožňují firmě
další rozšíření, proto firma koupila
v blízkosti Znojma pozemek, na kterém
chystá výstavbu nového závodu. „Vzhle-
dem k tomu, že stávající územní plán

výstavbě závodu bránil, požádali nás
představitelé firmy, aby zastupitelé pro-
jednali možnost územní plán změnit
a továrnu zde postavit. Zářijové zastu-
pitelstvo žádosti firmy v duchu projektu
Kolumbus vyhovělo,“ doplňuje na závěr
starosta. Potřebné změny ještě musí
posvětit Jihomoravský kraj a následně
definitivně schválit znojemské zastu-
pitelstvo. Na obzoru je tak půlmiliar-
dová investice a další dvě stovky nových
pracovních míst ve Znojmě. zp

Ve Znojmě je už více pracovních míst…

Letos si Znojmo připomíná
130. vý ročí od narození a 70. výročí
od úmrtí prvního českého starosty
města Znojma Josefa Mareše. 

Na jeho oblíbeném místě v lesích
nedaleko Vranovské vsi se sešli před-
stavitelé města i zástupci veřejnosti,
aby si připomněli jeho život a práci.
„Význam starosty Mareše nespočívá
jen v tom, že se jednalo o prvního čes-
kého znojemského starostu, byť se jed-
nalo o velice důležitý fakt. Za
starostování Mareše totiž zažilo celé
město Znojmo nebývalý hospodářský
vzestup,“ připomněl současný starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel.

Na prvního českého starostu vzpomněli v přírodě 

■ Na oblíbeném místě Josefa Mareše se sešli (zleva) místostarostové Jan Blaha, Ludvík Hekrle, Jan
Grois, starosta Vlastimil Gabrhel, tajemnice Olga Neulingerová a doktor Lubomír Černošek. Foto: zp

Lubomír Černošek, který se
o Marešův život i jeho práci zajímá
dlouhodobě, mluvil o zajímavostech
jak z jeho osobního, tak z profesního
života. Připomněl, že nechal vybudo-
vat dělnickou kolonii rodinných domů
(dnešní Marešov) či postavit i třináct
nájemních domů s malými sociálními
byty jako takzvanou Masarykovu děl-
nickou kolonii na ulici Pražská (dnešní
Kolonka). Do architektury Znojma se

český starosta zapsal také vlastní funk-
cionalistickou vilou v ulici Na Vyhlíd-
ce, která je dnes kulturní pa mátkou.  

Josefa Mareše trvale připomíná ve
vstupní hale znojemské radnice
pamětní deska. Až do konce listopadu
je v těchto místech nyní postaven také
informační panel s jeho životopisem.
Marešův význam byl vzpomenut i ve
státní svátek 28. října ve Znojmě.

zp, lp

JUDr. JOSEF MAREŠ

(17. 10. 1885–12. 4. 1945) 
se stal poprvé starostou 
v roce 1920. 
Byl zvolen celkem třikrát 
(1920, 1924, 1929), pokaždé za
sociálnědemokratickou stranu.
Čestné občanství města Znojma
mu bylo in memoriam 
uděleno 5. 4. 1946. 
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ROZDÁNY ODMĚNY 
ZA UDRŽENÍ HISTORIE
V rámci Znojemského historického
vinobraní bylo odměněno osm máz-
hauzů a devatenáct řemeslníků, díky
kterým si vinobraní drží svůj histo-
rický ráz. U mázhauzů byla hodno-
cena dobová hudba, oblečení,
dobový vzhled a sortiment prodá-
vaného zboží. Každé splněné krité-
rium znamenalo tisícikorunovou
odměnu. Téměř každý mazhauz tak
získal 4 000 korun. Ukázka předvá-
dění řemesla představovala pro
řemeslníka odměnu 1 000 korun.

GEBRIAN HODNOTIL ZNOJMO
Architekt roku 2015, Adam Gebrian,
se v nejnovějším dílu svého seriálu
Gebrian versus… věnuje Znojmu
a jeho architektuře. Názor reno -
movaného odborníka nejen na
 centrum města najdete na interne-
tové adrese www.stream.cz, na 
stránkách
www.znojmo-
city.cz nebo si
ho můžete
načíst 
přímo z QR
kódu.

PRVNÍ ÚRODA Z RAJSKÉ VINICE
Poprvé letos dozrála úroda na celé
ploše městské Rajské vinice, o kte-
rou se stará Vinařství Lahofer. Pra-
covníci vinařství sklízeli odrůdy
Veltlínské zelené, Sauvignon a Ryz-
link rýnský. Víno, které je určené
k propagaci města Znojma, se bude
Vinařství Lahofer snažit zatřídit jako
Cuvée VOC Znojmo. Na sklizeň
dohlížel vedle obchodního a mar-
ketingového ředitele Vinařství Laho-
fer Daniela Smoly také místostarosta
Jan Grois.

MĚSTO PODPORUJE BRUSLENÍ DĚTÍ 
Radní schválili snížení poplatku za
pronájem ledu na Zimním stadionu
pro žáky ze školních družin. Děti tak
budou moci využívat lední plochy
za polovinu ceny. Místo 2 100 koru-
nu zaplatí 1 050 korun.

ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST
Znojmo hostilo Podzimní školu
Zdravých měst - setkání zástupců
obcí z celé ČR zaměřené na téma
udržitelného rozvoje obcí. Hovořilo
se o novinkách v místní Agendě 21,
problematice podpory zdraví, před-
staveny byly postupy pro uplatňo-
vání udržitelného rozvoje na místní
či regionální úrovni. Součástí byly
i praktické tréninky k získávání
finančních zdrojů na aktivity Zdra-
vých měst.

STALO SEDotace na kulturu, sport 
a jiné aktivity mají nová pravidla 

Znojmo má nové zásady pro
poskytování dotací z rozpočtu města.
Jednou z významných změn je rozli-
šení druhů dotací na programové
dotace, které budou poskytovány na
základě vyhlášených dotačních pro-
gramů, schválených radou města.

Nové zásady stanovují obecný
rámec pro proces poskytování dotací
a základní podmínky pro příjemce
dotací. Umožňují také podání indivi-
duální žádosti o dotaci, tedy takové,
jejíž předmět nespadá do čtyř vyhláše-
ných dotačních programů, kterými na
rok 2016 jsou:
• Podpora kultury ve Znojmě 
• Podpora sportu ve Znojmě 
• Podpora volnočasových aktivit dětí,

mládeže a seniorů 
• Podpora sociálních služeb, zdravot-

nictví a rodinných aktivit 

Jeden subjekt může podat maxi-
málně dvě žádosti, nejpozději do 30. lis-
topadu 2015, v rámci všech dotačních
programů, zároveň však každou v jiné
prioritě. 

O žádostech budou nejprve jednat
příslušné komise rady města a následně
budou předloženy k projednání radě
a zastupitelstvu. Dotace budou posky-
továny na základě veřejnoprávních
smluv.

V rámci dotačního programu Pod-
pora sportu ve Znojmě jsou stanoveny
tři priority. Priorita číslo jedna je zamě-
řena na podporu vrcholového sportu
významně se podílejícího na prezentaci
města. Rada tedy rozhodla o oprávně-
ných žadatelích v této prioritě, kterými
jsou ORLI ZNOJMO, HC Znojemští orli
– mládež, 1. SC Znojmo fotbalový klub,
1. SC Znojmo – mládež a TJ Znojmo.

Tato čtveřice tak možnost žádat o vyšší
dotaci než ostatní sportovní kluby.

Kompletní informace získají žada-
telé na:

Odboru školství, kultury a památ-
kové péče – dotační programy Podpora
sportu, Podpora kultury a Podpora vol-
nočasových aktivit. Jana Vokurková, 
e-mail: jana.vokurkova@muznojmo.cz,
tel. 515 216 576 a také na www.znoj-
mocity.cz/dotace-v-roce-2016/d-46354
(Tiskopisy příslušného odboru.)

Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví – dotační program Podpora
sociálních služeb, zdravotnictví a rodin-
ných aktivit. Lucie Rocková, e-mail:
lucie.rockova@muznojmo.cz, tel.
515  218  662 a také na
www.znojmocity.cz/dotace-v-roce-
2016/d-46413 (Tiskopisy příslušného
odboru). zp, lp

Zajistěte si výhodnější ceny elektřiny a plynu
Pokud si chcete opět zajistit níz-

kou cenu za elektřinu a zemní plyn na
další dva roky, máte opět možnost
zařazení se do elektronické aukce.
Účast v e-aukci je zdarma.

V posledních dvou letech se více
než 500 domácností ze Znojma a okolí
účastnilo e-aukce na levnějšího doda-
vatele elektřiny a zemního plynu.
V příštím roce účastníkům z roku 2013
uplyne doba, na kterou vítězný doda-
vatel garantoval výhodnou cenu. V pří-
padě, že se nepřihlásíte, bude současný
dodavatel po skončení dvouletého
období od zahájení dodávek účtovat
standardní ceníkové ceny. Ceny z aukce
se přitom prokazatelně pohybují pod
ceníkovými i akčními nabídkami doda-
vatelů. E-aukce je určena i pro domác-
nosti, které se ještě neúčastnily. 

Jak se přihlásit?
On-line zaslat potřebné podklady

na e-mail: obcane@a-tender.cz, nebo
osobně na kontaktním místě – Podni-
katelský inkubátor, nám. Armády 8,
Znojmo: každé pondělí a středu
(13.00–17.00 hod.) od 4. 11. do 30. 11.
2015.

Co je potřeba pro přihlášení?
– kopii smlouvy včetně aktuálního

dodatku,
– poslední roční vyúčtování (fakturu).

Pro opakovanou účast v e-aukci je
nutné přinést první fakturu od sou-
časného dodavatele

Do aukce mohou přihlásit svá
odběrná místa domácnosti, drobní
podnikatelé, živnostníci, sdružení vla-

stníků jednotek, kteří mohou velmi
výrazně ušetřit, pokud je v bytovém
domě společné vytápění plynem. 
E-aukce se uskuteční 16. prosince 2015.
Vítězný dodavatel a úspora bude sdě-
lena přihlášeným klientům e-mailem
či telefonicky. lp

Odpovědi na dotazy ohledně 
e-aukce získáte: 
– na besedě s občany 11. 11.

v 16.00 hod. (Podnikatelský
inkubátor, nám. Armády 8) 

– na lince +420 281 866 510,
+420 725 301 664 

– pište na e-mail: 
obcane@a-tender.cz

– info na www.a-tender.cz,
www.setrime-lidem.cz

Radnice zve k prohlídkám, besedě i k plavání
Pokračování ze str. 1

Návštěvníci Dne otevřených dveří
radnice uvidí dobové fotografie
k 115. vý ročí městského divadla i při-
pomínku výročí prvního českého sta-
rosty Znojma Josefa Mareše. Vystaveny
budou výkresy z výtvarné soutěže dětí
a promítány budou i nejnovější propa-
gační filmy Znojma z dílny Videobro-
thers – bratří Otrubů.

A jelikož se letošní Den otevřených
dveří radnice ponese v duch Zdravého
města Znojma, nabízí se i další novinky.
V 10.30 se uskuteční přednáška o zdravé
výživě ve Štukovém sále Znojemské
Besedy, vstup je zdarma. Po celý den,

od 9.00 do 17.00 hodin si budou moci
zájemci také zdarma zaplavat v měst-
ských lázních. 

Také zmiňovaná výtvarná soutěž
pro děti se nese v duchu zdraví – téma-
tem je Sportuje celá rodina (předání
cen proběhne ve 14.00 v zasedací míst-
nosti zastupitelstva). O Zdravém městě
Znojmě i o projektu Rodiny Okurkovy
bude na neformálním setkání s návštěv-
níky hovořit i starosta Vlastimil Gabr-
hel.

Ti, kteří se budou chtít pokochat
pohledem na Znojmo z výšky, mohou
na ochozy radniční věže vystoupit
17. listopadu zdarma. Připravená je

i komentovaná prohlídka radničních
věžních hodin.

Exkluzivně si budou moci zájemci
prohlédnout také čtyři expozice adre-
nalinového podzemí, aniž by museli
trasu v podzemí absolvovat. Těšit se
mohou na expozici Archeologie (Horní
náměstí 4 – sklep), expozici Historie
podzemí (Divišovo náměstí 1 – sklep),
expozici Vinařství (Obroková 10 –
sklep) a expozici Kámen v architektuře
(Dům umění – sklep). (Prohlídka adre-
nalinového podzemí jako takového není
součástí akce – pozn.red.). Znojemská
radnice tak letos zve všechny k několika
prohlídkám, besedě i ke koupání. zp
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou 26. lis-
topadu. Uzávěrka je 16. listopadu.

SVOZ BIOODPADU
Poslední svoz bioodpadů v roce
2015 proběhne ve 49. týdnu tj. od
30. 11. do 6. 12. 

NOVÉ SÁLY VČETNĚ SEPTICKÉHO
Ve znojemské nemocnici otevřeli
sedm zrekonstruovaných operačních
sálů za 290 milionů korun. Moderní
zařízení výrazně zlepší péči opacien-
ty. Rekonstrukce proběhla za plného
provozu, trvala tři roky a zahrnovala
také výstavbu takzvaného septického
operačního sálu k  zákrokům pro
infekčně nakažené pacienty. Sál má
samostatný vchod a tito pacienti tak
vůbec nepřijdou do styku s ostatními
návštěvníky nemocnice.

NEMOCNICE POSTUP NEPORUŠILA
Nemocnice ve Znojmě vaří již plný
rozsah stravy. Výsledky šetření Kraj-
ské hygienické stanice a epidemio-
loga neprokázaly  souvislost
nedávné nákazy 140 zaměstnanců
nemocnice s po da nou stravou. 

ZKOUŠKA SIRÉN
Zkouška proběhne ve středu dne
4. listopadu ve 12.00 hodin.

VÝMĚNA PRŮKAZU ZTP
Do konce letošního roku si musí
všichni držitelé průkazu pro osoby
se zdravotním postižením – průkaz
TP, ZTP a ZTP/P, požádat na úřadu
práce, oddělení dávek pro osoby se
zdravotním postižením, o výměnu.
V případě podrobnější konzultace
se můžete obrátit na bezplatnou
poradnu Národní rady osob se zdra-
votním postižením v Brně, která je
určena lidem se zdravotním posti-
žením, seniorům a pečujícím oso-
bám. Kontakt: osobně nebo tel.:
542 214  110/111, 736 751  214, 
e-mail:  poradnabrno@nrzp.cz, web:
www.nrzp.cz.

NEPŮJDE ELEKTŘINA
30. 10. od 7.30 do 12.30. OBLEKO-
VICE: Odběratelské trafostanice: TS
Agrifit, TS FVE Plíšek, TS FVE GREEN
POWER.
4. 11. od 7.30 do 13.00 OBLEKO-
VICE: Část obce napájená z TS Obec
v ulici směrem ke splavu od domu
č. 338 až po dům č. 424. 
23. 11. od 7.30 do 14.30 PŘÍMĚTI-
CE: Domácnosti, provozy a zařízení
v Příměticích, v ulici Větrná 547, 548,
549, 556, 557,558, 559, 570, 571
a dále v ulici Menšíkova počínaje
domem 556 v celé ulici.

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

V centru Znojma bylo otevřeno
první Středisko výchovné péče ve
městě. Nese jméno Labyrint a klienti
je najdou na Obrokové ulici 7.

Středisko výchovné péče pomáhá
dětem a mládeži s poruchami chování
a jejich rodičům zvládnout problémy
ve škole i v rodině. Odborný tým tvoří
psycholog a dva speciální pedago gové.

Středisko působí hlavně preven-
tivně. Za pomoci města Znojma ho
jako své odloučené pracoviště zřídilo
ředitelství Výchovného ústavu
v Moravském Krumlově. Otevření se
účastnil také místostarosta Jan Grois,
který stál u zrodu myšlenky vybudovat

potřebné zařízení ve Znojmě. Dopo-
sud totiž museli rodiče a děti z celého
znojemského okresu, kteří potřebovali
pomoci s výchovou, dojíždět do zaří-
zení v Brně. Letos v únoru bylo stejné
zařízení otevřeno v Moravském
Krumlově a nyní tedy mohou klienti
navštívit také středisko ve Znojmě.
Prostory mu navíc poskytlo město zce-
la bezplatně.

Poradenství probíhá formou pora-
denské intervence a psychologické pod-
pory v obtížných životních situacích,
které klient (žák či student) není scho-
pen sám uspokojivě řešit. Středisko spo-
lupracuje se školami, poradnami,

orgány sociálně-právní ochrany dětí,
neziskovým sektorem atd. Odbornou
poradenskou pomoc nabízejí také rodi-
čům, zákonným zástupcům a pedago-
gickým pracovníkům, kteří se podílejí
na výchově dětí ve věku od tří let do
jejich zletilosti nebo klientům, kteří se
soustavně připravují na budoucí povo-
lání, max. však do 26 let jejich věku.

Služby jsou bezplatné, financova-
né Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Konzultace se uskuteč-
ňují na základě předchozí telefonické
domluvy. Více informací naleznete
zde: http://svp-mk-zn.webnode.cz/
/znojmo/. lp

Otevřeli první Středisko výchovné péče
ve Znojmě. Labyrint je v centru města

Nejstarší občan Znojma Josef Štola
oslavil 102. narozeniny a krátce po něm
zástupkyně ženského pokolení Znoj-
mačka Božena Láníková slavila rovnou
stovku. Pevné zdraví jim do dalších let
popřáli nejen blízcí, ale i zástupci města
Znojma místostarostové Jan Blaha a Jan
Grois. lp

■ Josef Štola. Foto: ZP

■ Božena Láníková. Foto: ZP

Pozor na dočasné vyřazení
vozidla! Termín přihlášení je nejpoz-
ději do konce roku 2015!

Vlastníte-li vozidlo, které bylo
dočasně vyřazeno z provozu před 30.
červnem 2013 - je v takzvaném depo-
zitu - jste povinni přijít nejpozději do
konce roku 2015 na Městský úřad
Znojmo (Pražská 59), a sdělit adresu
současného umístění vozidla (u ne -
movitostí včetně čísla popisného,
u pozemků, objektů a zahrad parcelní
číslo pozemku a číslo jeho katastrál-
ního území) a aktuální účel jeho
využití. 

Nestihnete-li termín,  vozidlo
v  registru vozidel administrativně
zanikne a nebude možné ho už nikdy
používat. V  ostatních případech
dočasného vyřazení (to jest u vozidel
dočasně vyřazených po 30. 6. 2013
a těch, která jsou dočasně vyřazena

déle než 12 měsíců) má řidič rovněž
povinnost nahlásit údaje o vozidle,
avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce!

Registr vozidel Městského úřadu
Znojmo eviduje více jak 2800 dočasně
vyřazených vozidel. 

Neodkládejte proto návštěvu
 úřadu na úplný závěr roku a vyřiďte
si potřebné úkony s předstihem již
nyní. Elektronické objednávání klien-
tů je možné provést na stránkách znoj-
mocity.cz ve složce Elektronické
služby. rs, lp

Nechce‐li přijít o své auto,
přijďte na úřad včas

Nestihnete-li vozidlo nahlásit, 
nebude možné ho používat.

Otevírací doba registru 
(MÚ Pražská 59, Znojmo) 
Pondělí 8.00–12.00 12.30–17.00
Úterý 8.00–12.00 12.30–14.00
Středa 8.00–12.00 12.30–17.00
Pátek 8.00–12.00

Dvojitá gratulace

Vlajkovou lodí zdravé stravy je Republika
Vlajkovou lodí zdravých školních

jídelen se na okrese Znojmo stává
základní škola na náměstí Republiky,
která usiluje o označení Zdravá škol-
ní jídelna.

Do stejnojmenného projektu se při-
hlásilo 47 školních jídelen z celé repu-
bliky, avšak pouze jedna ze Znojma.
Pro získání certifikátu musí školní jídel-
na v průběhu roku splnit deset kritérií.
Například úpravu jídelníčku s jídly vaře-
nými převážně z čerstvých surovin, stří-

dat druhy masa, užívat minimum
dochucovadel, vést vhodný pitný režim,
ale i vkusnou výzdobu interiéru jídelny.
Vše bude sledovat pracovnice Krajské
hygienické stanice. Škola bude také
pořádat různé aktivity spojené se zdra-
vým stravováním. Hlavním cílem pro-
jektu Zdravá školní jídelna je zvýšit
nutriční hodnotu školního stravování
a zároveň zvýšit informovanost zamě-
stnanců školních jídelen o zdravé stravě,
kterou připravují dětem. lp



5Městský úřad informujeZNOJEMSKÉ LISTY

Thálií po staletí chráněná stará
dáma – Městské divadlo ve Znojmě –
slaví 115. výročí. Přesně 29. září roku
1900 bylo slavnostní premiérou hry
Zwei glückliche Tage (Dva šťastné
dny) otevřeno divadlo veřejnosti.

Pseudorenesanční budova na
náměstí Republiky je dílem renomo-
vaného vídeňského architekta Ale-
xandra Grafa, který pro její vnější
vzhled použil některé prvky ze 
svého dřívějšího projektu Jubilejního
městského divadla, dnešní Volksoper
ve Vídni. Interiér koncipoval architekt
v pseudorokokovém stylu s bohatě

zlacenými štuky stěn, stropu i všech
balkonů. Dominantou je překrásně
malovaná opona s tématem U pra -
mene poezie. Je dílem vídeňských
umělců F. Schalluda a K. Franka.
K vnitřní vybavení patřila od počátku

klimatizace, telefon i elektrické osvět-
lení. 

Divadlo má za sebou několik
nepříliš citlivých rekonstrukcí i čás-
tečné vybombardování v roce 1945.
Na odborně připravenou celkovou
rekonstrukci exteriéru a interiéru pod
taktovkou města Znojma si musela
budova počkat až do roku 1992.

„Dokončena byla v roce 2000 a byla
provedena na základě dobových doku-
mentů. Některé prvky byly dokonce
premiérově vytvořeny, například hlav-
ní lustr v hledišti, štukové prvky ve
vestibulu a u baru, stejně jako celé
vybavení baru či zábradlí do prvního
poschodí a svítilnové kandelábry na
něm,“ vypočítává Anna Maixnerová,
vedoucí divadla. Rekonstrukce stála
30 milionů korun. Dalších šest milionů
padlo do úpravy okolí budovy. Poté se
oprav dočkalo i divadelní zázemí.
Městské divadlo opět slavnostně ote-
vřeno v den stého výročí, 29. září 2000,
operou Viléma Blodka V studni.

„Zajímavostí je, že v době svého vzni-
ku mělo hlediště kapacitu pro 616 diváků.
Dnes do pohodlných křesel usedne 278
amísto je vyhrazeno ipro dva vozíčkáře,“
říká ředitel Znojemské Besedy František
Koudela, pod kterou divadlo spadá. „Větší
připomínku k letošnímu výročí chystáme
na Noc divadel, do které se naše divadlo
premiérově zapojí,“ dodává Koudela.
Divadelní noc si „stará dáma“ sobě
a publiku nadělí 21. listopadu. lp

NOC DIVADEL
– 21. listopadu

HLAVNÍ PROGRAM 
17.00 Otevření divadla: Se saxofonem
nahoru až do baru – Pavel Novotný

Jazzová kouzla u baru
Michal Smrčka (klávesy), Pavel Novot-
ný (saxofon)

17.30 Taneční smršť
Taneční a pohybové studiu M@M

18.00 PROCHÁZKA PO DIVADLE
s kunsthistorikem 
LIBOREM ŠTURCEM
O historii Městského divadla ve Znojmě
a znojemském divadelnictví – u příle-
žitosti 115. výročí otevření budovy
a 15. výročí zásadní rekonstrukce
 divadla.  

19.00–20.00 Jazzová kouzla u baru
(Michal Smrčka a Pavel Novotný)

20.00 Divadelní soubor Rotunda je
tady doma
překvapení pro návštěvníky

21.00 Jazzová kouzla na jevišti

DOPROVODNÝ PROGRAM
Městské divadlo Znojmo se zapojuje
do kampaně českých divadel na pomoc
dobré věci: Hledají se vhodní dárci kost-
ní dřeně. Máte rádi divadlo a chcete
pomoci dobré věci? Zkuste jít Na dřeň!
Odměnou pro zaregistrované dárce
jsou dvě vstupenky do divadla podle
vlastního výběru.

VSTUP ZDARMA

■ Jedna z dobových fotografií na výstavě ve foyer divadla ukazuje příjezdovou rampu, po
které na začátku minulého století přijížděly k budově kočáry s diváky.

Reprofoto: Archiv L. Klimtové

Stará dáma si poprvé nadělí divadelní noc
MĚSTSKÉ DIVADLO VE ZNOJMĚ 1900–2015

Zapojte se do rozvoje města!
V úterý 24. listopadu je připraveno

další Fórum Zdravého města Znojma.
Lidé na něm mohou opět vyjádřit své
priority, a to od 16.00 hodin v budově
městského úřadu na náměstí Armády. 

Fórum, které je součástí aktivit Zdra-
vého města Znojma, je každoročně se
opakující veřejné projednání, jehož cílem
je získat co nejširší zpětnou vazbu od
občanů. 

Účastníci se mohou vyjádřit k jaké-
mukoli tématu, problému či oblasti, které
je z jejich pohledu problematické
a zaslouží si pozornost. 

Diskuse na Fóru bude probíhat
u osmi tematických stolů. Jednotlivá
témata vychází z deseti oblastí udržitel-
ného rozvoje, ale jsou přizpůsobena
potřebám města. U každého stolu bude
garant z městského úřadu, který účastní-
kům pomůže problémy formulovat.

Témata na Fóru Zdravého města
Znojma 2015 jsou: občan aúřad, veřejná

prostranství a budovy; doprava a infra-
struktura; životní prostředí a odpadové
hospodářství; místní ekonomika a pod-
nikání; kultura amístní tradice, cestovní
ruch; sociální oblast a zdravotnictví;
vzdělávání, výchova a sport. Chybět
nebude také tzv. stůl mladých, kde žáci
astudenti budou moci formulovat prob-
lémy napříč všemi výše uvedenými
oblastmi.

Výstupem fóra je formulace deseti
nejzásadnějších problémů města z pohle-
du obyvatel (takzvaných 10P), stejně jako
vyhodnocení závěrů z minulého fóra.

První Fórum Zdravého města pro-
běhlo v květnu 2014. Dalším je nyní
aktuál ní datum 24. listopadu, na které
jsou srdečně zváni všichni obyvatelé
Znojma. zp

Přebytky jídla nemusí 
končit v popelnicích 

V sobotu 21. listopadu se na
vybraných prodejnách ve Znojmě
bude konat třetí ročník Národní
potravinové sbírky (dále jen NPS). 

Ochotu pomoci potřebným
budou moci projevit lidé hned v něko-
lika obchodech ve městě. 

V  dolním Kauflandu na ulici
Dukelských bojovníků bude sbírku
provádět Dům na půli cesty Pohoře-
lice. V obchodech Penny Market na
Přímětické ulici a v Albertu na Vídeň-
ské třídě pak Oblastní charita Znojmo. 

Dobrovolníci, oděni do zástěr
s logem Potraviny pomáhají, budou
u vchodu rozdávat letáčky se sezna-
mem potravin, které bude možné
darovat. Za pokladnami pak budou
vybírat již zakoupené potraviny do
označených nákupních vozíků. Vybra-

né potraviny budu poskytnuty sociál-
ně slabým. 

NPS, která se koná v celé repub-
lice, je součástí aktivity Potravinová
banka, jejíž cílem je zprostředkovat
přesun přebytečného jídla tam, kde
chybí. 

Potravinové banky jsou občanská
sdružení, která shromažďují od dárců
potravinové i zemědělské přebytky
a tyto potraviny dále přerozdělují
potřebným organizacím, které pomá-
hají lidem v nouzi. Nemusíte ale čekat
na listopad, kdy pravidelně probíhá
NPS. Potravinové banky jsou na
darech závislé a pomoc přijmou rády
kdykoli. V loňském roce se díky
darům veřejnosti a firem vybralo 173
tun potravin, které byly rozdány chu-
dým lidem. lp
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 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

RESTAURACE NA VĚČNOSTI přijme
ČÍŠNÍKA/ČÍŠNICI.
Kontakt: ajasof@gmail.com, 
tel. 775 939 898.

EXCALIBUR CITY
hledá pro provozy Hatě
PROVOZNÍHO RESTAURACÍ
Požadujeme: zkušenost v gastro 
provozu, znalost NJ, práce s PC
komunikativnost, spolehlivost
časová flexibilita

PRÁCE V ČESKU Nabízíme: zaměstnanecké výhody
Životopisy posílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com
Tel. 515 206 378

EXCALIBUR CITY
hledá pro provozy Hatě, Hevlín
– KUCHAŘE/ KUCHAŘKY
– PIZZA KUCHAŘE/ KUCHAŘKY
– BRIGÁDNÍKY: KUCHYŇ/ BAR

(vhodná částečná znalost NJ)
Životopisy posílejte na:
provozni.gawain@excaliburcity.com
Tel. 515 206 378

HAAS PROFILE s. r. o. ve ZNOJMĚ
nabízí zaměstnání na pozici

INŽENÝR PRO STROJÍRENSKOU VÝROBU:
TECHNIK

TECHNOLOG
KONSTRUKTÉR

PROCESNÍ INŽENÝR
ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍK VÝROBY

Požadujeme znalost: materiálů, výrobních technologií – zejména svařování a lisování, metod
obrábění a povrchové úpravy kovů, stavby a provozu strojů, strojních součástí, výpočetní tech-
niky.

Nabízíme: práci v odděleních technologie, přípravy výroby, konstrukce, kvality, plánování vý-
roby,  zpracování plechů.

Praxe vítána, není podmínkou. Rádi uvítáme i absolventy. Nástup možný ihned. 

Životopis posílejte na adresu: 
e-mail: jobs@haasmetal.com

Haas Profile s.r.o.
Vranovská 358/1

669 04 Znojmo – Přímětice
Kontakt: + 420 737 747 194

HAAS PROFILE s. r. o. ve ZNOJMĚ
nabízí pracovní místa

• SVÁŘEČ OCELI
• OBSLUHA CNC STROJŮ TRUMPF – zpracování plechů na strojích Trumpf
• OBSLUHA OHRAŇOVACÍCH LISŮ, VYSEKÁVACÍCH STROJŮ A LASERŮ
• SEŘIZOVAČ LISU
• OPERÁTOR LISU
• NÁSTROJAŘ
• OBRÁBĚČ KOVŮ
• OPERÁTOR BODOVÉHO SVAŘOVÁNÍ
• PRACOVNÍK ÚDRŽBY – ELEKTROMECHANIK
• PRACOVNÍK EXPEDICE – OBSLUHA MANIPULAČNÍ TECHNIKY
Nabízíme: prac. poměr na dobu neurčitou, podporu ubytování, stravenky, pětitýdenní  dovolenou.
Praxe na všech pozicích vítána, není však podmínkou. Uvítáme i absolventy a zájemce o re-
kvalifikaci. Nástup možný ihned.

• ASISTENTKA JEDNATELE
• PRODEJCE – OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY
• PROJEKTOVÝ MANAGER
Nabízíme: hl. prac. poměr, stravenky, pětitýdenní dovolenou. Nástup možný ihned. Nutná velmi
dobrá znalost angličtiny nebo němčiny – minimálně úroveň B2.

Životopis posílejte na adresu: 
e-mail: jobs@haasmetal.com

Haas Profile s.r.o.
Vranovská 358/1

669 04 Znojmo – Přímětice
Kontakt: + 420 737 747 194

Firma DRAFT INC. s. r. o.
hledá kandidáty do provozovny v Židlochovicích 

TRUHLÁŘ – STOLAŘ
kompletace a výroba nábytku, obsluha CNC výhodou (zaučíme)

Požadujeme: nutná praxe v oboru – časová flexibilita

LAKÝRNÍK
lakování nábytkových dílců, nejlépe autolakýrník

Požadujeme: nutná praxe v oboru – časová flexibilita

Nabízíme: práci i pro absolventy např. LDF – obor design nábytku, zázemí mo-
derní firmy, flexibilní pracovní dobu, zaškolení a další odborné vzdělávání,
dobré platové podmínky, stravenky, příspěvek na dopravu.

Životopisy posílejte na draft@draft.cz, kontakt: 541 241 832, 724 104 232.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Znojmo
hledá na pracovní pozici do Znojma

REFERENTA/TKU GIS
Požadujeme: Minim. SŠ vzdělání s maturitou (obor informační technologie
nebo geodezie), pokr. znalost MS Office, MicroStation nebo obsluhy SW pro
GIS velkou výhodou, ŘP sk. B, ochota učit se novým věcem, samostatnost,
pečlivost.
Nabízíme: Kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací, zázemí sta-
bilní firmy, zaměstnanecké nenefity.
Termín nástupu: ihned nebo dle vzájemné dohody.
Životopis s motivačním dopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s. Kotkova 20, 670 25 Znojmo nebo na e-mail:
sekretar@vaszn.cz, v termínu do: 4. 11. 2015.
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Znojemský městský pivovar začíná vařit –

Do areálu bývalého pivovaru se
po letech naplno vrací život. Díky pro-
aktivní politice radnice směrem
k investorům se zde znovu bude vařit
pivo.

„O nové využití areálu pivovaru se
snažíme intenzivně už od roku 2012.
Když se vloni objevil vážný zájemce
o obnovení vaření piva ve Znojmě, brali
jsme to jako velké plus. A také jako
první krok, jak celý areál postupně oži-
vovat,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.

Jednání s investory ovšem nejsou
jednoduchá. Území studie týkající se
využití areálu pivovaru, zpracovaná
v roce 2011, předpokládá investiční
náklady do celého areálu v řádu stovek
milionů korun. I proto se město roz-
hodlo změnit strategii a jednotlivé
objekty chtělo nabízet zvlášť. Díky tomu
se podařilo vloni získat velkého inves-
tora v podobě Znojemského městského
pivovaru.

„Jelikož se vše shodou okolností
seběhlo těsně před komunálními vol-

bami, bylo nám ze strany jiných poli-
tických subjektů vyčítáno, že jde
o jakousi politickou hru. Jsem velice
rád, že investoři se tímto handrkováním
nenechali odradit. A prakticky do roka
a do dne tu máme opravnou část areálu
pivovaru a obnovenou výrobu piva
v našem krásném městě,“ komentuje
otevření pivovaru starosta Gabrhel.

Znojemským městským pivova-
rem to ovšem nekončí. Vedení Znoj-
ma bude i nadále usilovat o další
investory do výše zmíněného areálu.
Ten je již zapsán do databáze brown-
fieldů a počítá se i s užší spoluprací
s organizací Czech Invest, případně
s dalšími subjekty. Vždy však bude
myšleno na to, aby se ochránil prostor

rotundy a hradu a aby nebyla doprav-
ně zatížena městská památková rezer-
vace.

Nápady o možném využití atrak-
tivní plochy mohou investoři získat
i díky novému filmu, který o areálu
pivovaru natáčeli pro město bratři
Otrubové z Videobrothers. Starosta
k němu uvádí: „Areál v něm prezen-
tujeme jako nemovitost s vlastním pří-
během, zasazenou na slunný jih
Moravy s výhodnou polohou k velkým
městům. Jako možné využití uvádíme
obchodní prostory, galerii, hotel či lof-
tové byty. A s investory jsme připraveni
jednat i o jiných podnikatelských
záměrech, které budou v  souladu
s územní studií.“ 

Video bude ke zhlédnutí na novém
webu www.znojmobusiness.cz (web
bude spuštěn běhen několika dní – pozn.
redakce), kam budou postupně doplňo-
vány informace o areálu i o dalších
možných investičních příležitostech ve
Znojmě. Na webu najdou investoři
i potřebné kontakty. zp

Městským pivovarem to nekončí. Hledáme další investory

■ Video o areálu pivovaru, ze kterého je záběr, si můžete načíst z QR kódu.

S obnovením značky a výroby
Znojemského piva navazuje Zno-
jemský městský pivovar na rok 1720,
kdy se začala psát historie vaření zla-
tavého moku ve Znojmě. 

A jde o historii daleko hlubší, 
než byl rok 1993, kdy privatizací
vzniklá soukromá společnost hledala
možnost, jak se značkově odpoutat
od tenkrát už nepříliš dobře vnímané
kvality Znojemského piva, vyráběné-
ho v socialistickém plánovaném
 hospodářství, a zcela ji nahradila

značkou Hostan. Za prvopočátkem
pojmenování Hostan pro Znojemské
pivo je ovšem třeba se vrátit do roku
1967.

„Nápad se zrodil v hlavě Františka
Koukala, který sládka
Hostana objevil v his-
torickém pergamenu,
takzvané Losunkové
knize z roku 1363. Zde
byl Hostan, spolu
s dalšími sládky zane-
sen v seznamu měšťa-
nů s várečným
právem. Traduje se, že
Hostan byl panem
Koukalem vybrán
nejen proto, že jeho
jméno znělo slovansky
- bylo blízko slovům
host, hostina, hostinec
- ale hlavně proto, že
znojemské restaurace
se v roce 1967 účastni-
ly věhlasného brněn-
ského veletrhu, na

kterém prezentovaly znojemské kuli-
nářské umění a produkty. Stánek
s občerstvením pro návštěvníky vele-
trhu byl nazván Znojemská Hostěnice
a Znojemská dvanáctka, jako součást
této propagační akce, se zdála pro
takovou událost příliš obyčejná. Proto
pivovar navařil speciální edici piva

a nazval ji Znojemské pivo Hostan.
Název Hostan sem zapadl jak poklička
na hrnec. Původní grafické ztvárnění
sládka Hostana vypracoval pan Miro-
slav Smutný a bylo tak úspěšné, že si
jej národní podnik Znojemský pivovar
přivlastnil jako produktové označení
limitovaných edic dvanáctky a velmi
výjimečně i čtrnáctky, až do privati-
zace v roce 1992,“ popisuje Miroslav
Harašta. 

V roce 1993 si majitelé pivovaru
přizvali amerického marketingového
odborníka, který pro název nové
 společnosti a značky piva velmi chytře
sáhl do historie a „zno  vu objevil“ slád-
ka Hostana. Marketingový tah novo-
dobého managementu pivovaru byl
více než úspěšný. Značka Hostan se
stala synonymem pro pivo ze Znojma.
Nové pojmenování
zcela vytěsnilo
z myslí lidí pově-
domí o tom, že zde
byla mnohem dří-
ve, přesněji od
roku 1720, značka
Znojemské pivo.
Ta tímto okamži-
kem skončila.

„Naše společ-
nost vrací výrobu
piva do míst, kam
od nepaměti patří,

proto se neohlížíme jen na novodo-
bou historii vaření piva ve Znojmě.
Naším záměrem je navázat na výrobu
Znojemského piva v celé jeho úžasné
historii počítaje rokem 1720. To je
hlavní důvod, proč se s názvem znač-
ky našeho piva vracíme zpět k ozna-
čení Znojemské pivo a k názvu
společnosti Znojemský městský
pivovar, akciová společnost,“ kon-
statoval ředitel Harašta, a dodal:
„Věřím, že jsem tak odpověděl na čas-
té otázky, proč jsme pivo nazvali Zno-
jemské pivo a raději nepoužili nějaké
více originální označení. Jako příklad
je nám dávána právě značka piva Hos-
tan, která je zde údajně od nepaměti.
Historie ale říká něco zcela jiného,“
doplnil ředitel Znojemského měst-
ského pivovaru. lp

Proč bylo vybráno označení Znojemské pivo, a ne Hostan

■ Etiketa Hostanu.

■ Prvorepubliková reklama na Znojemské pivo.
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V koncertu Heineken strávil pat-
náct let. Do podobného kolosu se již
vrátit nehodlá. Teď staví nový znojem-
ský pivovar a je nadšený.  „Do Znojma
jsem za matadory, co zde desítky let
vařili pivo, přišel jako naprosté ucho
v roce 2004. Moc se mi tady líbilo, měs-
to mě uchvátilo. Takových, jako je
Znojmo, moc není,“ říká Brňan Miro-
slav Harašta, který se významně podí-
lel i na komunikaci značky Hostan.
V současnosti je ředitelem vznikajícího
Znojemského městského pivovaru.
Nálepka minipivovar se mu nelíbí. 

Pivovar slavnostně otevřete 17. listo-
padu. Zahájit výrobu piva jste ale chtě-
li již v květnu. Proč došlo ke zpoždění?

Zpoždění bylo způsobeno pře -
mírou mého optimismu a chybnou
představou o jednoduché projektové
dokumentaci a procesu schvalování sta-
vebních procesů. Tak vzniklo zásadní
zpoždění. Také se jedná o národní kul-
turní památku, u které jsme museli
dodržovat specifika stavebních úprav.
A hlavně, jak se vždy trochu čertím, my
nestavíme minipivovar v garáži, stavíme
složitý průmyslový pivovar. A bohužel
i s tím souvisí protažení stavby.

Ale od začátku se hovoří o minipivo-
varu. Není tedy ten název zavádějící?

Počítáme s kapacitou výroby 10 000
hektolitrů piva ročně a česká legislativa
přesnější označení pro pivovar s tako-
vou produkcí nemá. Také proto ne -
říkáme minipivovar, ale Znojemský
pivovar! Nekalkulujeme s odbytištěm
našeho piva jen ve vlastní restauraci.
Počítáme se zájmem zákazníků celého
znojemského okresu. Chceme produ-
kovat tisíce hektolitrů piva a tomu

odpovídá i naše investice do technolo-
gie výroby. 

Před rokem jste řekl, že chcete vybu-
dovat prodejnu piva. Podařilo se to?

Prodejna piva je zrekonstruována
a 14. října jsme ji otevřeli. Nejedná se
ale o prodejnu našeho piva, ale piva spo-
lečnosti Heineken. Extrémní právní
výklad smlouvy o spolupráci mezi měs-
tem Znojmo a společností Heineken
říká, že pětiletá opční lhůta (umožňující
zahájení prodeje znojemského piva
v areálu pivovaru – pozn. red.) počíná
běžet až od okamžiku, kdy dojde ale-
spoň k částečné rekonstrukci  pivovaru.

Kdy se tedy začne v místním pivovaru
prodávat Znojemské pivo?

Podle našich právních analýz se zde
Znojemské pivo již prodávat může. Pěti-
letá lhůta uvedená ve smlouvě Heineken
versus Znojmo podle nás skončila v létě
2014. Ale hraniční právní argumentace
společnosti Heineken trvá na tom, že
pětiletá lhůta, kdy se v pivovaru nesmí
prodávat jiné pivo než z její produkce,
začíná běžet až od zrekonstruování
a zahájení prodeje (tedy Znojemského
městského pivovaru – pozn. red.). Odpo-
věď tak zní: v říjnu roku 2020.

Nicméně Znojemské pivo prodávat
ve Znojmě budete, a to v restauraci,
kterou máte v nájmu. Kdy bude ote-
vřena?

S rekonstrukcí budovy ve dvoře
Znojemské Besedy začínáme a rádi
bychom ji otevřeli do jara 2016. Bude
se jmenovat „hoZpoda“, kdy velké pís-
meno Z, které je i v logu našeho pivo-
varu, bude spojovat tuto restauraci se
Znojemským pivovarem. Zákazníci v ní
budou moci ochutnat nejen naše piva.
Také plánujeme obnovení kuchyně se
specializovaným denním lístkem,
respektujícím, že jde o pivní restauraci.
Ta bude nekuřácká! Budeme mít
zahrádku uvnitř dvora a předzahrádku
u hlavního vchodu z ulice U brány. Tam
bychom rádi umístili odkládací stolky,
kde si budou moci dát chlapi „jedno na
stojáka“. I cigaretu. Třeba při venčení
pejska.

A kde se vaří znojemské pivo nyní,
které už mohli lidé na několika akcích
ochutnat?

Ve Svitavách, v  Pivovárku na
Kopečku. Jeho moderní technologie
je té naší hodně podobná, a proto zku-
šební várky vaříme tam. Již od února
letošního roku spolupracujeme na pří-
pravách receptur s panem Čaňkem,

bývalým sládkem pivovaru Hostan,
který je zdrojem know-how Znojem-
ského piva pro náš nový pivovar.
V květnu se k němu přidal Luboš Vrá-
na, mladý sládek, ale neskutečný
milovník piva, „omlácený“ zkušenost-
mi až z temného Ruska. Ve Svitavách
naši sládci vaří z našich surovin podle
našich originálních receptur. Odliš-
ností je, že ve Svitavách je jiná voda
než ve Znojmě, proto tamní vodu při-
způsobujeme kvalitám vody znojem-
ské. Také již víme, jaká piva budeme
ve Znojmě vařit, ale to bych si rád

nechal jako překvapení na den otevření
pivovaru, 17. listopadu.

A můžete už prozradit, zda budete
vyrábět i vícestupňové pivo?

Určitě budeme. Již teď je v prodeji
naše dvanáctistupňové pivo. Ochutnat
ho můžete v hotelu Lahofer a prezen-
továno bylo již na vinobraní. Připravu-
jeme celkem dvanáct druhů piv, z nich
bude šest stálých celoročních a šest pří-
ležitostných speciálů.

Do dvou let máte také zbourat zdi do
ulice Přemyslovců, kuželnu a vymístit
trafostanici. 

K tomu jsme smluvně zavázáni.
Město Znojmo je pak povinno následně
zajistit úpravu terénu okolí. Otázkou je,
co je v tuto chvíli správně pro město.
Logicky je pro něho asi smysluplnější
nasměrovat zdroje do Hradní ulice
k vybudování inženýrských sítí pro další
využití areálu bývalého pivovaru, než
dá vat peníze do zmíněné terénní  úpravy.

A jednáte s městem?
Jistě! Nyní připravujeme demoliční

výměr na ulici Přemyslovců. S pláno-
vaným vymístěním trafostanice je to
komplikované. E.ON nám neumožnil
napojit se do sítě nízkého napětí, takže
trafostanici musíme zachovat, respek-
tive přebudovat z x-let staré dámy na
moderní slečnu. Což jsou další náklady

nad rámec našich předpokládaných
investic. Jsme připraveni zbourat zdi,
kuželnu a podílet se na vymístění tra-
fostanice, ale zároveň potřebujeme
vědět, že město dostojí svým slibům
a bude investovat do terénních úprav
v tomto prostoru. 

Počítáte s návratností svých nemalých
investic?

Samozřejmě čekáme, že se nám vlo-
žené peníze vrátí. Nejde ale o klasickou
návratnost v horizontu milých tří pěti
let. Investujeme totiž velmi mnoho do

majetku města Znojma. Máme prostory
pronajaty na třicet let a v tomto kon-
textu je stanovena i výše nájemného.
To bylo rozporováno, jak jinak, ale
opravdu oponenti nezaznamenali, že
v plánu bylo investovat celých čtrnáct
milionů korun do majetku města bez
toho, že by nám tuto investici do rekon-
strukce budov v majetku Znojma muse-
lo město obec vracet. Navíc naše
poslední odhady hovoří, že díky výše
uvedeným komplikacím se stavbou, se
naše celková investice do majetku města
může vyšplhat až na 25 milionů. 

Plánujete více otevřít pivovar veřej-
nosti?

Každým rokem budeme 17. listopa-
du oslavovat znovunarození Znojem-
ského piva, což bude provázáno se Dnem
otevřených dveří v Znojemském měst-
ském pivovaru. Vstup do pivovaru bude
samozřejmě zdarma. V průběhu roku
budeme pořádat exkurze s degustacemi
našich piv. Za symbolický poplatek rádi
každého zájemce provedeme celým
pivovarem. Ostatně pivovar je architek-
tonicky navržen tak, aby zde fungoval
kontakt s návštěvníky, chcete-li s ulicí.
Aby kdokoli, kdo prochází Hradní ulicí,
mohl nahlédnout do střev pivovaru. Ve
velkých oknech v přízemí uvidí pana
sládka, jak vaří pivo, také spilky, kde kvasí
pivo, či pomocníka sládka, jak stáčí pivo
do sudů a podobně. Ľuba Peterková

Znojemské pivo nabídne v restauraci HoZpoda
Nestavíme minipivovar. Chceme dělat tisíce hektolitrů piva 

■ Ředitel znojemského pivovaru Miroslav
Harašta. Foto: Archiv ZL

17. 11. PIVOVAR OTEVŘEN 14.00–22.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 15.00
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Stacionář oslavil dvacet let 
Stacionář sv. Damiána na Hradišti

slavil dvacáté narozeniny. Zařízení,
které spravuje Oblastní charita Znoj-
mo, bylo otevřeno v září 1995.

Dvě desítky let pomáhá lidem
s mentálním handicapem ke zlepšení
kvality jejich života. Připravuje pro ně
pestrou paletu aktivit a na některé akce
zve veřejnost. K narozeninám si uživa-

telé stacionáře připravili divadelní před-
stavení. Diváky byli především rodiče
a příbuzní klientů, současných i těch
případně budoucích. 

Díky obětavé práci pracovníků Sta-
cionáře se tak během těch dvaceti let
daří stírat hranici mezi „normálními“
zdravými lidmi a těmi, kteří žijí s han-
dicapem. lp

■ Mezi gratulanty byli i místostarosta Znojma Jan Blaha a ředitel Oblastní charity Znojmo
Evžen Adámek. Snímek je zachytil společně s pracovníky a uživateli stacionáře.

Foto: V. Brandejs

Na Mládežce se učí z knih i tabletů
Základní škola na ulici Mládeže

ve Znojmě nabízí žákům moderní
formu výuky. Dařím se jí to prostřed-
nictvím techniky. Děti se učí nejen
z klasických učebnic, ale při studiu
využívají také tablety.

V loňském roce se
škola zapojila do výzvy:
S Informační a komuni-
kační technologií (ICT)
ve výuce to umíme,
a díky tomu získala
šestnáct tabletů. 

„Naši pedagogové se
zúčastnili celé série ško-
lení jak pracovat s infor-
mační a komunikační
technikou včetně práce
s tablety a Smart tabule-
mi. 

Moderní interaktiv-
ní výuka je přesně to, co

žáky baví. A tak od letošního září jsou
pro ně některé vyučovací hodiny zase
o něco pestřejší a zajímavější,“ kon-
statovala ředitelka škola Romana Loy-
dová. lp

■ Žáci 6. D při práci s tablety v hodině českého jazyka.
Foto: Archiv školy

Zvolte si povolání 6. listopadu
Na SOŠ Dvořákova 19 ve Znojmě

bude v pátek 6. listopadu již podva-
cáté připravena nabídka studijních
a učebních oborů pro školní rok
2016/2017 Zvolte si své povolání.  A to
na školách nejen v okrese Znojmo. 

Na akci se podílí Úřad práce ČR,
Střední školy a učiliště znojemského

okresu a další střední školy a učiliště
z jiných okresů. Nabídka Zvolte si své
povolání je určena pro vycházející žáky,
včetně žáků 5. a 7. tříd, kteří si vybírají
své budoucí povolání. Škola na Dvo-
řákově ulici bude v pátek 6. listopadu
otevřena pro všechny zájemce od 8.00
do 17.00 hodin. lp

Raná péče na Znojemsku nejen
pro postižené děti 

Dítě je velkým darem a radostí.
Pokud je narozeno předčasně,
s postižením nebo se závažným one-
mocněním, může to pro rodinu zna-
menat hluboký traumatický zážitek. 

Pro rodiny, které se ocitly v této
náročné situaci, existuje sociální služ-
ba rané péče – soustava služeb a pro-
gramů poskytovaných ohroženým
dětem, dě tem se zdravotním postiže-
ním a jejich rodinám, a to již 25 let.
Posláním služby je podpora rodiny
a vývoje dítěte.

Raná péče je poskytována převáž-
ně v přirozeném prostředí. Základním
přirozeným prostředím je rodina. Prá-
vě láskyplná a stimulující interakce
mezi rodičem a dítětem s postižením
je podle posledních výzkumů podstat-
ným faktorem rozvoje nejen jeho psy-
chických, ale i fyziologických funkcí.
Proto je pro ranou péči typická forma
terénní práce (konzultace poraden-
ského pracovníka v domácím pro -
středí). Rodiny mohou využívat 
ranou péči od narození dítěte do 7 let
věku.

Raná péče nabízí rodinám aktivity,
k nimž mimo jiné patří:
• konzultace v přirozeném prostředí

(pracovnice přijedou přímo do
rodiny),

• podpora a poradenství v prvních
letech života dítěte,

• zapůjčení stimulačních, rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek
a odborné literatury. lr

Na Znojemsku můžete využít
ranou péči od těchto organizací:

Oblastní charita Třebíč – Raná péče
Třebíč
Cílová skupina: rodiny s dětmi
s mentálním, tělesných,
kombinovaným postižením, rodiny
s dětmi s poruchami autistického
spektra a rodiny s dětmi
s ohrožením vývoje
Karlovo nám. 41/30, 674 01 Třebíč,
tel. 606 860 551, 
e-mail: ranapece@trebic.charita.cz, 
www.ranapecetrebic.cz
Od 1. 1. 2016 bude tuto službu zajiš-
ťovat Poradna rané péče DOREA Brno
(www.dorea.cz).

Centrum pro dětský sluch Tam tam,
o. p. s. – Raná péče pro Moravu
a Slezsko
Cílová skupina: rodiny s dětmi se
sluchovým a kombinovaným
postižením
Jungmannova 25, 779 00 Olomouc, 
tel. 739 642 677, 
e-mail: ranapecemorava@detskysluch.cz, 
www.detskysluch.cz

Středisko rané péče SPRP Brno
Cílová skupina: rodina s dítětem se
zrakovým a kombinovaným
postižením
Nerudova 7, 602 00 Brno, 
tel. 541 236 743; 777 234 134,
e-mail: brno@ranapece.cz,
www.ranapece.cz

Poděkování za víkendové akce pro děti
V měsíci srpnu a září organizoval

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Znojmo jako každý
rok víkendové pobyty pro děti, které
jsou v evidenci orgánu sociálně-práv-
ní ochrany dětí. 

Akce byly zaměřeny na vhodné
využití volného času dětí. Na financo-
vání pobytů se podílelo město a Jiho-
moravský kraj. Za velmi zdařilé akce
patří poděkování všem zúčastněným,
zejména pak majiteli Hotelu Sobol na
Vranovské pláži a vedení Střediska vol-

ného času Znojmo, příspěvková orga-
nizace. Na jednom víkendovém pobytu
pan Sobol přichystal dětem příjemné
a nadstandardní ubytování včetně hoj-
ného a dobrého občerstvení v podobě
plné penze. Druhá víkendová akce se
pak konala na hájence v Olbramkostele,
kterou zapůjčilo Středisko volného času
Znojmo. Děti tak mohly trávit čas
v okolí hezké přírody. I v příštím roce
se město Znojmo zaměří na dotační
podporu dětských a rodinných akcí,
které má v plánu rozšířit. lr, lp

Více se o rané péči můžete

dozvědět v rámci Týdne rané

péče od 9.–15. 11.
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Anyska

Věk: 6 let
Plemeno: Pitbul křížený se šarpejem
Anyska je velmi pohodová fenka, má ráda svůj klid. Ráda se mazlí, aportuje
a chodí na vodítku. Vhodná jako psí jedináček i k dětem. Do RD či bytu, kde
vyrostla. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.: 602 307 801,
www.utulek-naceratice.blog.cz

Ruští učitelé obdivovali špičkové
vybavení na Uhelné

Na střední školu na Uhelné ulici
zavítali zástupci ruské školy. 

Kirovskij polytechničeskij techni-
kum u Petrohradu se zaměřuje, stejně
jako Uhelná, na technické obory vzdě-
lávání, zejména pak na obrábění. Proto
byly středem zájmu zahraniční návštěvy
především moderní obráběcí stroje,
které si znojemská škola nedávno poří-
dila. „Ačkoliv se jedná o poněkud jinou
technologii než u nás, tak principy obrá-

bění jsou stejné všude ve světě. Každo-
pádně vybavení, které Uhelná svým
žákům nabízí, patří aktuálně k tomu
nejlepšímu v oboru,“ konstatoval Vitalij
Manzuk, zástupce ředitele kirovské ško-
ly. Obě školy chtějí do budoucna spo-
lupráci rozvíjet. „V blízké budoucnosti
bychom rádi uspořádali společné sou-
těže, případně i výměnné studijní poby-
ty,“ sdělil ředitel znojemské školy
Miroslav Křivánek. lp

Z Václaváku na Srí Lanku za 80 minut
Cestování obohacené o nové

informace si užili žáci Základní školy
Václavské náměstí ve Znojmě. 

Nepotřebovali k tomu letadlo, loď
ani jiný dopravní prostředek. Stačilo
navštívit znojemské kino Svět. Cestovatel
Martin Dufek se s nimi podělil o zážitky
z putování po Srí Lance. Digitální pro-
mítání s živým komentářem zavedlo
žáky mezi chovatele slonů, sběrače čaje
i do budhistických chrámů. V kině se
přitom nehovořilo pouze okrásách zmí-
něné země. K zamyšlení se nad aktuální
situací přiměla děti připomínka vleklé
války proti terorismu v Evropě. Že se dá
lecčemu naučit i mimo školní lavice si
tak už po několikáté ověřili žáci v praxi.
Vedle návštěvy kina učinili stejnou zku-
šenost i při povídání v centru města
o letošním roce vody. lp

■ S pranostikami o vodě, bouřkách a dešti
seznámili žáky odborníci z Jihomoravského
muzea. Foto: Archiv školy

■ Učitelé a žáci z Ruska ocenili nejen špičkové vybavení znojemské školy, ale i krásy Znoj-
ma. Foto: Archiv školy

Studenti nahlédli na domácí násilí
Střední škola na Přímětické ulici –

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo – pořádala
pro studenty odbornou přednášku
o problému domácího násilí. 

Cílem přenášky bylo přinést
podrobnější vhled do problematiky,
zmapovat úskalí v oblasti pomoci i pre-
vence, poukázat na to, jakým způso-
bem se mohou osoby ohrožené
domácím násilím bránit agresorovi při

jeho napadení. „Na škole je v součas-
nosti také výstava prezentující foto-
grafie, které názorně vystihují
především emocionální stránku toho-
to závažného problému,“ uvedla peda-
gožka Marcela Sabová. Přednášku před
studenty oboru Sociální činnost vedla
Radka Sovjáková, vedoucí sociální
služby Tereza – pomoc obětem domá-
cího násilí. lp

Dvojjazyčné gymnázium slavilo 25 let
Gymnázium Dr. Karla Polesného

ve Znojmě oslavilo 25. výročí zalo-
žení dvojjazyčného gymnázia. Slav-
nostního programu se zúčastnilo
vedení města Znojma i rakouští
zástupci školství.

„Znojemský region je specifický
blízkostí hranic a znalost němčiny je
tu ještě důležitější, než v jiných částech
republiky. Díky tomu znojemská rad-
nice přistoupila k proplácení úspěšně
složených certifikátů z  angličtiny
a němčiny studentům a čerstvým
absolventům, tak, jak tomu je právě
u absolventů dvojjazyčného gymná-
zia,“ řekl na slavnostním setkání sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel. „Rád
bych poděkoval všem, díky kterým
dvojjazyčné gymnázium ve Znojmě
může fungovat,“ dodal starosta.

Vedle starosty a místostarosty
Znojma Jana Blahy se oslavy zúčastnil
rakouský velvyslanec v Česku Ferdi-
nand Trauttsmansdorff, honorární
konzul Georg Stöger, ministerský rada
z rakouského ministerstva školství
Nikolaus Douda či ředitelka Rakous-
kého kulturního fóra v Praze Natascha
Grilj. 

Přítomna byla i jedna z nej -
slavnějších absolventek gymnázia –
moderátorka a redaktorka Daniela
Písa řovicová.

V současnosti studuje dvojjazyčné
gymnázium 140 žáků. 

Za 25 let prošlo dvojjazyčným stu-
diem 670 absolventů, z nichž většina
našla výborné uplatnění díky perfekt-
ní znalosti dvou světových jazyků
v České rublice i v zahraničí. tz, lp

■ U příležitosti Mezinárodního dne seniorů navštívili dětští muzikanti ze Základní školy
na Pražské ulici znojemský Domov pro seniory U Lesíka. Členové Dětské cimbálové muziky
potěšili jeho obyvatele hudbou i tancem „Vstřícné, milé a vřelé přijetí od samotných posluchačů
i organizátorů Centra sociálních služeb Znojmo a Domova nás velmi potěšilo. Děti si z této
akce odnesly hezký pocit,“ uvedla učitelka Marcela Přibylová. Text: lp, foto: Archiv školy
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Šárka Bartušková (Horní Břečkov)

David Leinweber (Horní Břečkov)

Alena Čechová (Hradiště)

Petr Wild (Znojmo)

Jarmila Memia Mathonová (Znojmo)

Roman Kapounek (Znojmo)

Ivana Jiříková (Přímětice)

Petr Chovanec (Přímětice)

Veronika Šimečková (Přímětice)

Jakub Buchar (Tasovice)

Jitka Hanzalová (Mramotice)

Zdeněk Nezval (Mramotice)

Ivana Fučíková (Křídlůvky)

Ľudovít Hrnčirík (Valtrovice)

Alena Vaculíková (Znojmo)

Stanislav Vaculík (Znojmo)

ZLATÁ SVATBA:
Miluše a Jan Balíkovi (Znojmo)
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Sama sobě zůstává Tereza dva v jednom

Písničkářka Tereza Holubová toči-
la klip na vranovské přehradě. Pomohli
jí přátelé i místní podnikatelé.

Po umělecké hudební stránce chce
zůstat samostatnou jednotkou, po pra-
covní – filmařské dává přednost tande-
mu. Písničky ke kytaře skládá při studiu
na Filmové akademii Miroslava Ondříč-
ka v Písku, odkud jako režisérka vyslala
„do světa“ své čtyři krátké filmy Úspěšný
jednostop, Voják v poli, Život na talíři
aPo přechodu. Některé znich mohli vidět
i návštěvníci znojemského kina Svět.

Nedávno pokřtila klip kpísničce Léto
sOldou, kterou nejen složila, ale napsala
k ní scénář a režírovala ho. Sympatickou

Znojmačku při jeho vzniku podpořili
herec Miroslav Hrabě, kytarista Roman
Havlík, čajonista Martin Vajčner amístní
podnikatelé Karel Podzimek ml. aRadim
Pařízek, kteří sehnali potřebné finance.

„Většina mých písní je o lásce, kterou
jsem prožila, nebo jsou to příběhy, které
mě inspirovaly. Písnička Léto s Oldou
vznikla náhodně. Příběh je vymyšlený,
je to písnička s letní atmosférou,“ usmívá
se Tereza. „Jednou v Písku, když jsem se
zrovna měla učit, jsem vzala kytaru a na
mobil jsem písničku nahrála s tím, že
všechno je mi dobré dělat, jen když se
nemusím učit. Zanedlouho se ozval
Radim Pařízek, že ho píseň zaujala abylo

by škoda nenatočit klip. Spojil se sKarlem
Podzimkem, který má na Vranově res-
tauraci UKarličky, okteré vpísničce zpí-
vám. Kluci se dohodli, že mi s klipem
finančně pomohou.“ Od slov přešli
k činům, a jak Tereza přiznává, bylo to
hodně práce, ale i krásný zážitek. „Natá-
čeli jsme na Vranovské pláži, spali asi
hodinu, ale stejně mě neopustila radost
a energie, protože jsem byla obklopena
milými šikovnými lidmi, díky kterým se
mi splnil sen natočit další videoklip,“ říká
Tereza.

Jednu z hlavních rolí v něm hraje
herec Lukáš Pavlásek. „S Lukášem se
známe už déle. Před pár lety jsem ho
oslovila do mého prvního školního
snímku Úspěšný jednostop. Teď jsem
mu poslala scénář k písničce, jestli si
nechce zahrát v klipu a on na to s radostí
kývl. Nějaké scénky pak sám doplnil,“
popisuje písničkářka, která v praxi spo-
jila autorskou hudbu se studiem. „Své
krátké filmečky si režíruji, ale zatím jsem
do nich svoje písničky nezapojila.
V mém posledním filmu Po přechodu,
autorská hudba je, ale ne moje. Složil ji
spolužák Patrik Ulrich, se kterým bych
chtěla v bu doucnu dál spolupracovat,“
přiznává. Sama sobě zůstává Tereza dva
v jednom mladém umělci na pomezí
hudby a filmu. lp

■ Tereza Holubová a Lukáš Pavlásek na Vranově při natáčení klipu. Foto: Archiv TH

Koupíme ornou půdu. 
Platba při podpisu kupní

smlouvy. 
Cena až 25 Kč za m2. 

Telefon 602 223 027.

Plavání
ve Znojmě
Městské lázně, www.snznojmo.cz/spor-
toviste/lazne, tel.: 515 224 401. Vstup-
né: bazén 35 Kč/hod., permanentka
300 Kč/10 vstupů, sauna 85 Kč/2 hod.,
permanentka 320 Kč/4 vstupy, solárium
4 Kč/min.

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V LISTOPADU
Pondělí 18.00–20.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 18.00–21.00
Čtvrtek 18.00–21.00
Pátek 18.00–20.00
Sobota 10.00–18.00
Neděle 10.00–16.00
POZOR! Sledujte webové  stránky.

Plavání
v Příměticích
Plavání v bazénu se slanou vodou a vířiv-
kou při ZŠ a MŠ Prokopa Diviše Znoj-
mo-Přímětice. Info na www.zsprim.cz. 
Vstupné na 1 hodinu: děti do věku mateř-
ské školy ZDARMA, děti do věku základní
školy 40 Kč, ostatní osoby 60 Kč, zvýhod-
něná vstupenka na 12 vstupů 600 Kč. 

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST
Pondělí–Pátek 18.00–20.00 

Nocujte venku,
pomůžete druhým

Vyzkoušejte si přečkat noc ven-
ku, vyjádříte tím solidaritu vůči
 problematice bezdomovectví. Vítán
je ale i ten, kdo se neodhodlá k noci
venku. 

Druhý ročník akce na podporu
lidem bez domova s názvem Noc venku
bude ve Znojmě 19. listopadu od 18.00
hodin v kapli sv. Václava na Mikuláš-
ském náměstí (spacáky a karimatky
s  sebou). Pořadatelem je Centrum
sociálních služeb Znojmo, příspěvková
organizace Azylový dům. 

Cílem akce je prezentovat organi-
zace, které lidem bez domova pomáhají
a zároveň pro ně získat potraviny. Pří-
běhy z ulice budou vyprávět lidé bez
domova. O kulturu se postará hudební
doprovod, dokument Já, bezdomovec
a diskuze s jeho tvůrcem, autorské čtení,
workshop výroby svíček a pletení hou-
pací sociální sítě a další

Vstupným na akci jsou trvanlivé
potraviny v  minimální hodnotě 50
korun, které budou následně rozděleny
do znojemských zařízení pracujících
s lidmi bez domova. 

Na místě bude také probíhat sbírka
zimního šatstva. 

Více na www.nocvenku.cz/znojmo
a facebooku. lp
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Znojemský hokej v čele mezinárodní ligy
Orli Znojmo v prvních týdnech

nové hokejové sezóny těší své věrné
příznivce, jak to jen jde. V tabulce
mezinárodní Erste Bank Eishockey
Ligy se už v polovině září vyhoupli
na vedoucí příčku a v polovině října
symbolicky oslavili měsíc, kdy na ní
vydrželi. 

Za sebou přitom nechávají finanč-
ně silnější rakouské celky a fanouškům
na domácím ledě připravili několik
dramatických soubojů. Ten proti Víd-
ni na začátku října sledoval navzdory
dvěma přímým televizním přenosům
téměř zcela zaplněný stadion – přes
4000 diváků.

Tým se spoléhá na mix zkušenosti
a nadějného mládí s puncem exotiky.
Fanoušci, hráči i trenéři se shodují na
tom, že zásadní podíl na skvělé formě
Orlů má především Patrik Nechvátal,
třiadvacetiletý brankář, který dostal
v létě důvěru a zatím ji beze zbytku
naplňuje. Produktivitu týmu táhne
zkušené slovenské duo Roman Tomas
– Peter Pucher. Ostatně právě Pucher,
který v září oslavil 1 000. odehraný
zápas v nejvyšších hokejových soutě-
žích, je v 41 letech nejen nejstarším
hráčem soutěže, ale také jejím nejlep-
ším nahrávačem!

Dobře šlapající tým pak doplňuje
výrazná individualita ze zámoří.
Kanadský útočník s  indiánskými
předky Colton Yellow Horn (v překla-

du „Žlutý roh“). Ten
se navzdory své
introvertní povaze ve
Znojmě skvěle
zabydlel, sžil se spo-
luhráči a patří mezi
nejproduktivnější
hráče celé ligy. 

Jak sám přiznává,
jazyková bariéra je
pro něj někdy prob-
lém, ale situace bere
s humorem. „Občas
přijdu do restaurace,
kde mají jen české
menu. Neřeším to,
prostě na něco ukážu
prstem a čekám, co
mi donesou,“ směje
se. „Zatím jsem se
nezklamal a vše, co
jsem dostal, bylo
dobré,“ dodává. Češ-
tina je pro něj velkou
výzvou, se kterou se
snaží pomalu bojo-
vat. „Slíbil jsem si, že

se každý den zkusím naučit aspoň jed-
no nové slovíčko. Zatím toho ale moc
neumím a myslím si, že některá z těch
slovíček jsou sprostá,“ usmívá se.

Orli se zapojili do charitativní aukce
Orli Znojmo se připojili k chari-

tativní aukci pro Davida Hofrichtra,
chlapce trpícího svalovou dystrofií.
Ten je kvůli své nevyléčitelné chorobě
trvale upoután na lůžko. Pro svůj lep-
ší život potřebuje novou postel a prá-
vě na ni se Orli společně s dalšími
sportovními kluby u nás (HC Sparta
Praha, HC Škoda Plzeň, HC Slavia
Praha, Piráti Chomutov a další) roz-
hodli přispět. Do aukce věnovali ori-
ginální hraný dres Petera Puchera
z loňské sezóny, o nějž se v závěru
internetové aukce strhl velký boj
a jenž byl nakonec vydražen za dru-
hou nejvyšší částku v celé aukci. Cel-
kový výtěžek dosáhl téměř 25 tisíc
korun, které budou předány nemoc-
nému Davidovi.

Příští zápasy Znojma v EBEL
pátek 30. 10., Klagenfurt–Znojmo,
18.30
sobota 31. 10., Znojmo–Vídeň,
17.30
pátek 13. 11., Znojmo–Graz, 19.15
neděle 15. 11., Vídeň–Dornbirn,
17.30
úterý 17. 11., Znojmo–Salzburg,
17.30
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PAMÁTKY
ZNOJEMSKÉ PODZEMÍ
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342,
(rezervace Adrenalinové trasy
tel.: 608 204 535) 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
září 9.00–17.00 (poslední prohlídka
v 16.00), říjen–duben po–so 10.00–17.00,
ne 13.00–16.00. 

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezónu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

RADNIČNÍ VĚŽ
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094,
www.znojemskabeseda.cz. Otevřeno:
říjen–duben út–ne 10.00–12.30, 13.00–16.00.

STŘELNIČNÍ VĚŽ
Městský park. Prohlídky každý den
v 14.00. Vstupenky je nutné zakoupit
nejpozději v 13.45 na pokladně
 Znojemského podzemí (Slepičí trh 2),
tel.: 515 221 342.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezónu: 515 282 211,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

MINORITSKÝ KLÁŠTER 
Přemyslovců 8, Znojmo,
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222,
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Otevřeno: 
září denně 9.00–11.30, 12.00–17.00
Stálé expozice: Živá a neživá příroda
Znojemska, Černé řemeslo, 
Sbírka orientálních zbraní.

DŮM UMĚNÍ
Masarykovo nám. 11, Znojmo, 
tel.: 515 226 529, fax: 515 282 222,
dumumenizn@volny.cz, 
www.znojmuz.cz. Otevřeno:
celoročně út–so 9.00–11.30, 12.00–17.00.
Stálé expozice: Staré umění Znojemska,
Mince zemí Koruny české, J. T. Fischer
Medailérská tvorba.

PAMÁTNÍK PROKOPA DIVIŠE
Farní úřad u sv. Markéty,
Znojmo-Přímětice, tel.: 736 465 085,
mimo sezónu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 
mimo sezónu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, 
www.znojmuz.cz. Zavřeno do 1. května. 

MUZEUM MOTORISMU
Koželužská 44, Znojmo,
tel.: 603 548 351,
e-mail: jandrozd@email.cz, 
www.muzeum-motorismu.cz.
Otevřeno: říjen denně 9.00–17.00
mimo pondělí, listopad–březen pouze
víkendy a svátky.

OSTATNÍ
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
Předprodej vstupenek
Obroková ul. 10, tel.: 515 222 552, 
e-mail: tic@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.cz.
Otevřeno: říjen po–pá 8.00–18.00, 
so 9.00–17.00, ne 10.00–17.00,
listopad–duben po–pá 8.00–18.00, 
so 9.00–13.00.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM 
na Jižní přístupové cestě k hradu
a rotundě
Hradní ul., tel.: 515 261 668, 
e-mail: hrad@beseda.znojmo.cz,
www.znojmocity.cz. Otevřeno:
TIC říjen–duben út–so 9.00–16.00,
Jižní příst. cesta říjen–duben 
po 9.00–17.00, út–ne 9.00–20.00.

INFORMAČNÍ CENTRUM 
VOC ZNOJMO 
vinařské akce, otevřené sklepy.
Vlkova věž – Kollárova ul., 
tel.: 737 815 402,
e-mail: provozni@vocznojmo.cz,
www.vocznojmo.cz. Otevřeno: 
říjen pá, so, svátky 10.00–18.00, 
ne 10.00–15.00, listopad–březen zavřeno.

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

STUDOVNA A KNIHOVNA JMM
(Jihomoravské muzeum)
Přemyslovců 6, Znojmo, 
tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Otevřeno: studovna po–pá 12.30–18.30,
knihovna út–pá 8.30–18.30. 
Nahlášení návštěvy a konkrétního
požadavku je nutné nejméně den 
předem na tel.: 515 282 220.

MĚSTSKÉ DIVADLO
Náměstí Republiky 20, Znojmo, 
tel.: 515 224 324, 
e-mail: maixnerova@znojemskabeseda.cz
Předprodej v Turistickém informačním
centru na Obrokové ulici, tel.: 515 222 552,
e-mail: vstupenky@znojemskabeseda.cz.
Zbývající vstupenky z  abonentních
 představení jsou vždy v prodeji.

3. 11. HADRIÁN Z ŘÍMSŮ
Rytířská veselohra v podání DS
Rotunda. 8.30 a 10.30.

6. 11. VEČER NA PŘIDANOU
Beseda s herci Divadla na
Vinohradech Viktorem Preissem
a Tomášem Töpferem. 19.00.

7. 11. VSTUPTE!
Komedie Divadlo na Vinohradech
o dvou vaudevillových vysloužilcích.
Hrají V. Preiss, T. Töpfer a další.
19.00.

9. 11. BYT NA INZERÁT
Odkvétající varietní umělkyně 
pronajímá svůj byt. 
Hrají I. Andrlová/V. Jeníková, 
A. Gondíková, F. Tomsa a další. 19.00.

10. 11. JAROSLAV UHLÍŘ:
HODINA ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
Komponovaný program pro děti 
od 5 do 12 let. 9.00 a 10.30.

10. 11. VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
Hořkosladká komedie o tom, jak
udržet manželství. Hrají:
S. Stašová, M. Dlouhý a další. 19.00.

18. 11. IRSKÁ KLETBA
Co dělá muže muže mužem,
bratislavská inscenace. Hrají: 
B. Deák, J. Jackuliak a další. 19.00.

20. 11. LUCREZIA BORGIA
A CÉLINE BOSSU
Koncert k 15. výročí znojemského
souboru Lucrezia Borgia a křest
společného CD s francouzskou
zpěvačkou. Host: F. Segrado. 19.00.

23.–27. 11. BROUK PYTLÍK
Veselá pohádka. Předplatné MŠ. Na
termín 23. 11. od 14.00 jsou zváni
i rodiče s dětmi mimo předplatné.

23. 11. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Zábavný pořad Travesti skupina
Screamers a Techtle Mechtle. 19.00.

KINO SVĚT
Havlíčkova 7, tel.: 515 261 271, 
e-mail: info@illusion.cz, 
www.illusion.cz.
Info o aktuálním programu najdete
na kontaktech kina.

VÝSTAVY
2. 9.–21. 11. ARCHITEKTURA
A VÍNO VE STŘEDNÍ EVROPĚ,
ZNOJMO
Dům umění – současná architektura
vinařství v Česku, na Slovensku,
v Rakousku, Německu, Slovinsku,
Maďarsku a severní Itálii.

18. 9.–17. 11. STOLETÁ VZPOMÍNKA
NA DRUHÝ ROK VELKÉ VÁLKY
Dům umění.

30. 9.–6. 11. FOTOKLUB ZNOJMO
Dům umění – výstava fotografií členů
Fotoklubu Znojmo.

27. 11.–22. 12. PATCHWORK
Dům umění – vernisáž výstavy 26. 11.
v 17.00.

KONCERTY
31. 10. PETRA BÖRNEROVÁ TRIO
Dům Na Věčnosti. 20.00.

6. 11. PONK
Dům Na Věčnosti – brněnská kapela,
která boří hranice mezi lidovou písní
a současnou hudbou. 20.00.

7. 11. SBLÍŽEN
Dům Na Věčnosti – alternative-psy -
che delic. 20.00.

8. 11. KONCERT JAKUBA SMOLÍKA
Městské divadlo. 19.00.

11. 11. KONCERT 
JAROSLAVA HUTKY
VK Harvart. 19.30.

18. 11. KLASICKÉ DECHOVÉ TRIO 
Znojemská Beseda – KPH. 
Hrají Jiří a Bohumír Šléglovi – oba
klarinet, David Urban – fagot. 19.00.

20. 11. JAPKA
Dům Na Věčnosti – Koncert oblíbené
brněnské kapely. 20.00. 

DALŠÍ
8. 10.–17. 12. ŽIVOT V ARCHITEKTUŘE 
Znojemská Beseda – cyklus
přednášek o architektuře, začátek
vždy v 18.00. Prodej vstupenek na
místě (studenti a senioři mají
výhodné vstupné). Více na str. 12.

5. 11. Dějiny veřejného prostoru
19. 11. Zahraniční inspirace 

30. 10. HALLOWEENSKÁ STEZKA
ODVAHY
Znojemské podzemí – 14.00–16.45. 

1. 11. LISTOVÁNÍ
Znojemská Beseda. Více na str. 15.
19.00.

3. 11. RELAXAČNÍ MUZIKOTERAPIE
Centrum vodárna.
Podrobné informace 
na tel. 606 740 037.

8. 11. ZLATOVLÁSKA 
Znojemská Beseda – NEDĚLNÍ
POHÁDKY v 15.00 a 16.30.

20. 11. PECHAKUCHA NIGHT Vol. 14
Kino Svět – Umění do Znojma 
uvádí další komponovaný večer,
tentokrát na téma Smrt. 20.20.

27. 11. BESEDA S JANEM ŠŤASTNÝM
VK Harvart. 19.30.

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

www.znojemskabeseda.cz
www.facebook.com/ZnojemskaBeseda
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■ FOTOSOUTĚŽ

Vaše fotografie přírody může být součástí kalendáře na rok 2017
Městské lesy Znojmo vyhlašují celoroční fotosoutěž Každý den s přírodou.
Z vybraných dvanácti fotografií foto-nadšenců bude sestaven kalendář
na rok 2017. Hlavní roli v něm bude hrát krása lesa a život v něm očima
jeho návštěvníků. Pokud se tedy chcete pochlubit svými záběry zachy-
cujícími znojemské lesy a přírodu v průběhu celého roku, neváhejte
a pošlete je do 31. září 2016 Městským lesům Znojmo. Podrobnější infor-
mace k podmínkám soutěže najdete na webových stránkách www.lesy-
znojmo.cz. lp

■ HALLOWEEN

Do podzemí se nastěhovala strašidla
Ve Znojemském podzemí bude 30. října připravena Halloweenská stezka
odvahy. Začíná ve 14.00 hodin a poslední vstup do útrob země bude
v 16.45 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na živá strašidla putující potem-
nělými chodbami. Doporučený věk účastníka je od 6 let výše. Vstupné je
jednotné, 30 korun pro malé i velké. Navíc každý, kdo projde stezkou,
bude za projevenou odvahu odměněn malým dárkem. lp

■ LISTOVÁNÍ

Švihlé skandinávské grotesky v Besedě
Další scénické čtení LiStOVáNí uvádí
1. listopadu ve Znojemské Besedě
dvě bravurní novely Místnost a Fak-
tura švédského spisovatele a herce
 Jonase Karlssona. Švihlou skandináv-
skou psycho-grotesku ve dvojím vy-
dání zahrají Věra Hollá, Lukáš Hejlík
a Gustav Hašek (alt. Pavel Oubram).
Představení se koná v rámci kampaně
ReadNordic pod záštitou Velvyslanectví Švédska a Skandinávského
domu. Začátek je 19.00 hodin. lp

■ SNOW FILM FEST 2015

Stanete se svědky šokujících výkonů
Milovníci sněhu, ledu a zimních sportů mohou 8. listopadu v Hospůdce
Na Věčnosti zhlédnout celovečerní pásmo nejúspěšnějších filmů, které
byly oceněny na prestižních světových festivalech, ale i zajímavé expe-
diční filmy z české a slovenské kotliny. Během jediného večera budou
promítány filmové lahůdky se zimní tematikou. Stanete se svědky ex-
trémních a místy až šokujících výkonů sportovců i momentů na hranici
života a smrti Promítání je rozděleno do dvou bloků A – začíná v 18.00
hod. a blok B – v 19.20 hod. lp

■ CYKLOVEČÍREK

Nejprve večírek, už podevatenácté a pak vyjížď ka na kolech
V sobotu 21. listopadu se setkají příznivci cyklistiky ve zcela jiném úboru,
než jsou zvyklí při sportovních výkonech a turistických vyjížďkách. 
Ve 20.00 hodin v sále Lidového domu začne 19. Společenský cyklistický
večírek. Hrát bude skupina FREEBAND, připraven je závod v pomalé jízdě
i bohatá tombola s první cenou v podobě jízdního kola. Dalšími cenami
od partnerů doplní organizátor akce Cyklo Klub Kučera Znojmo výbavu
cyklistů na příští cyklistickou sezonu. Hned druhý den ji ale mohou využít
na společné cyklovyjížďce! Prodej vstupenek na večírek v ceně 225 korun
(místenka + večeře + nápoj) bude zahájen je v Turistickém informačním
centru (Obroková 10) 2. 11. Vstupenky již bez místenky a večeře budou
v prodeji přímo na místě od 19.30 hodin. lp

NENECHTE SI UJÍT

Lucrezia slaví patnáctku
a pokřtí Prázdná nároží

Zpěvák František Segrado pokřtí
20. listopadu na pódiu znojemského
divadla nejnovější společné album
Lucrezie Borgie a francouzské zpě-
vačky Céline Bossu Au Coin de la Rue
Vide (Prázdná nároží).

Křest bude součástí velkého koncertu
k 15. narozeninám znojemského souboru
Lucrezia Borgia. Jeho zakladatel, frontman
askladatel většiny písní Antonín Maceček
si první písničku složil už ve třinácti letech.
„Byla na dva akordy a vlastně od té doby
koketuji s muzikou. Hrál jsem v rockových
kapelách. Později jsem přešel k Přemys-
lovcům šermovat a hrát divadlo. Psal jsem
scénáře a na divadle se také poprvé hrály
mé pseudohistorické písničky, které byly
součástí děje. Po dobové hudbě začala být
poptávka. Žádná skupina, která by takovou

hudbu hrála, tady nebyla a tak jsem si ji
založil,“ vzpomíná Antonín Maceček, kte-
rý teď pracuje na rockové opěře inspiro-
vané Tolkienovou fantasy Pán prstenů.

Jádro „dobové“ Lucrezie tvoří pět
muzikantů. Vedle Macečka (kytara,
zpěv) v ní hrají a zpívají Milan Kratochvíl
(perkuse), Jiří Stritzko (strunné nástr.),
Jana Vojáčková (šalmaj, flétna) a Jana
Burdová (klávesy). Lucrezia má ale
i rockovou devítičlennou podobu
doplněnou o Ivu Landovou (zpěv, flét-
na), Kuldu (bicí), Vaška Soukupa (bas-
kytara) a Boba Pokorného (elekt.kytara).
Na koncertě lidé uslyší obě podoby Luc-
rezie, ale i česko-francouzské duety
v podání Céline Bossu s vlastní kapelou
a Františka Segrada. Koncert 20. 11. začí-
ná v divadle v 19.00 hodin. lp

■ Lucrezia Borgia – Antonín Maceček uprostřed. Foto: Archiv AM

Preiss a Töpfer vezou 
extra porci pro Znojmo

Mimořádnou nabídku má pro
své diváky Městské divadlo Znojmo,
která slaví 115. výročí otevření. 

Herecké hvězdy Viktor Preiss
a Tomáš Töpfer, jejichž domovskou scé-
nou je pražské Divadlo na Vinohradech,
předvedou své umění v různých žánrech
po dva večery za sebou. 

Exkluzivně pro zno-
jemské diváky připravují
oba herci nejprve 6. lis-
topadu představení, které
nazvali Večer na přida-
nou. Na své si v něm při-
jdou všichni, kdo mají
rádi pohled do zákulisí
životních a hereckých
osudů. „Mám povídání
s diváky moc rád, proto-
že i díky dotazům mohu
vzpomenout na věci
a události, které bych
sám již dávno zapom-
něl,“ říká Tomáš Töpfer,
herec a ředitel pražského
divadla v jedné osobě.

Druhý večer, 7. listopadu, se oba
pánové představí v komedii Vstupte!,
ve které ztvárňují dva vaudevillové
vysloužilce, kteří se nemají moc rádi,
a jsou nuceni spolu hrát. „Těším se na
oba  večery,“ přiznal Tomáš Töpfer,
a Viktor Preiss divákům vzkázal: „Snad
vás nezklameme.“ lp

■ Viktor Preiss a Tomáš Töpfer. Foto: Archiv MDZ
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Nejlepší plavce ocenil starosta města
Znojemští plavci patří po několik

desítek let k  tradičním sportovním
reprezentantům města Znojma. A to
jak ve smyslu závodním, tak také pořa-
datelském. 

V září aříjnu plavecký oddíl TJ Znoj-
mo uspořádal dvě tradiční akce – Velkou
cenu města Znojma určenou dospělým
závodníkům a Malou cenu města Znoj-
ma pro mladší plavce.

O Velké ceně jsme informovali již
v minulém čísle Znojemských listů,
domácí plavci byli nejúspěšnějším druž-
stvem a vyhráli i hlavní závod. Na Malé
ceně si mladí znojemští plavci vedli se
střídavými úspěchy. Lépe se vedlo tři-
nácti- ačtrnáctiletým vkategorii staršího
žactva. Doplavali si pro třináct medailí
včetně šesti zlatých, dále obsadili čtvrtá,
pátá a šestá místa.

Mezi mladším žactvem skončil pět -

krát na předních místech pouze jede -
náctiletý Filip Čajka, který byl 4. na
100 m motýlek, 5. na 100 m poloh.
závod a 200 m kraul, 6. na 100 m znak
a 100 m kraul. 

Mezi staršími žáky byl Richard Štu-
lík 1. na 100 m znak, 1. na 400 m kraul,
2. na 100 m kraul, 3. na 100 m motýlek
a 4. na 200 m poloh. závod. Matyáš Svo-
boda 1. na 200 m poloh. závod, 2. na

100 m motýlek, 3. na 100 m znak, 3. na
400m kraul a4. na 100m kraul. Dominik
Navrkal 2. na 100 m prsa, 4. na 400 m
kraul a 5. na 200 m poloh. závod.

Gabriela Jordánová 1. na 100 m
motýlek, 1. na 400 m kraul, 1. na 200 m
poloh. závod, 3. na 100 m kraul, 4. na
100 m znak.

Zástupce znojemského plavání
v čele s trenérem Jiřím Kyněrou
a čestným předsedou Jaroslavem
Šulou v říjnu přijal starosta Znojma
Vlastimil Gabrhel, který jim poděko-
val za reprezentaci města mimo jiné
na letní Univerzádě v korej ském
Gwangju, na Evropských hrách v ázer-
bájdžánském Baku či na Olympiádě
dětí a mládeže v Plzni, kde se znojem-
ské plavání podílelo celou čtvrtinou
na bodo vém zisku Jihomoravského
kraje. eks

■ Znojemští plavci u starosty Znojma Vlastimila Gabrhela. Foto: zp

V Hnanicích závodili dospělí i děti
CKK Znojmo ve spolupráci s hote-

lem Vinice Hnanice uspořádal na
sklonku září druhý ročník závodu
horských kol MOUNTAIN BIKE VINICE
HNANICE. 

Trasa vedla na rozhraní Národní-
ho parku Podyjí, především podél
vinohradů, převážně po polních ces-
tách. Jen minimální vzdálenosti nutné
pro napojení úseků a zdolání jednot-
livých okruhů vedly po asfaltové
komunikaci. 

Celkem se v různých kategoriích
zúčastnilo 46 dětských cyklistů a 85
dospělých. Závodníci si mohli vybrat
ze tří délek závodních tras. 

Na třech okruzích o celkové délce
58,5 km jezdili zkušení bikeři. Tuto
trať absolutně nejrychleji zdolal s více

než půlminutovým náskokem Vladi-
mír Veselovský z týmu Cyklo Vese-
lovský Kuřim v  čase 2:16:05 před
Bohumírem Dobešem (APER Laho-
fer). Na třetím místě se celkově umístil
Stanislav Pláteník z Mikulova.

Na prostřední
délce trati, nejpo-
četněji ob sazené
a dlouhé 39 km,
určené především
hobby jezdcům se
zá vodními zkuše-
nostmi, nejrychle-
ji do cíle dorazil
junior Petr Tinka
v  čase 1:33:04.
V  tomto závodě
obsadil celkově

druhé místo Libor Verčimák (Atlanta
team) a 3. místo patřilo Viktoru Kociá-
novi.

V  nejkratším závodě na jeden
okruh o délce 19,5 km soupeřili cyklis-
té a cyklistky z široké veřejnosti. Jeden

okruh nejrychleji zdolal Jan Macinka
ze Znojma v čase 0:53:14.

Vedle toho na kratších úsecích
závodily v jednotlivých věkových kate-
goriích také děti.

Vítězové dětských závodů
Odrážedla: Eliška Hušková
4–6 let chlapci/dívky: Michal Schnei-

der; Linda Kubová
7–9 let chlapci/dívky: Tomáš Jelínek;

BarboraSedláková
10–12 let: Vojtěch Číhal
13–14 let: Jiří Šrůtka
Kadeti: Dušan Rolenc
Kadetky: Karolína Nezvedová
Junioři: Petr Tinka
Juniorky: Věra Nezvedová

eks

■ Start jedné z mládežnických kategorií. Foto: eks

Do Znojma přijedou nizozemští reprezentanti
Nově zrekonstruovaný stadion

v Horním parku ve Znojmě přinese
fotbalovým fanouškům další radost. 

Na Městském stadionu v Horním
parku tu ve středu 11. listopadu sehrají
přátelské mezistátní utkání reprezen-
tační celky U20 České republiky a Nizo-
zemska. „Jsem rád, že se nám společně
s klubem 1. SC Znojmo a Fotbalovou
asociací ČR v čele s předsedou Miro-
slavem Peltou podařilo dostat do Znoj-
ma mezinárodní utkání, které potěší
určitě každého fotbalového fanouška.
Díky zrekonstruovanému stadionu

můžeme totiž konečně sportovním
fanouškům nabídnout i nevšední zážit-
ky, za kterými by jinak museli dojíždět.
A naplňujeme tím i myšlenku, se kterou
jsme pracovali od začátku rekonstrukce
– že stadion budeme využívat víceúče-
lově,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel.

Zchátralý stadion, do kterého šede-
sát let nikdo pořádně neinvestoval, pře-
měnilo město vloni, za vydatné dotační
podpory Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Jihomoravského
kraje, na malou, ale moderní multi-

funkční arénu splňující parametry
začátku 21. století. Od té doby stadion
slouží zejména druholigovým fotbalis-
tům 1. SC Znojmo a přípravkám, které
zde hrají okresní a krajské soutěže. Hoj-
ně je stadion využíván také atlety. Finále
divize D tu ale odehráli i hráči americ-
kého fotbalu. Nyní nové zázemí, trávník
i osvětlení vyzkoušejí mladí čeští 
a nizozemští reprezentanti.

Zápas se odehraje ve středu 11. lis-
topadu, čas bude ještě upřesněn, ale pře-
pokládá se zápas v podvečerních
hodinách. Předprodej vstupenek bude

v gesci 1. SC Znojmo. „K prodeji bude
2 000 vstupenek – jak v předprodeji, tak
k zakoupení přímo na místě před začát-
kem utkání. Vstupné bude 50 korun.
Jsme velice rádi, že se společnými silami
s městem a FAČR podařilo do Znojma
získat reprezentační zápas s takto atrak-
tivním soupeřem. Doufáme, že spor-
tovní fanoušci si najdou cestu na stadion
v co největším počtu a budou sledovat
hráče, kteří za pár let budou pravděpo-
dobně patřit k absolutní špičce světo-
vého fotbalu,“ říká Michal Bělák,
manažer klubu 1. SC Znojmo. zp


