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V roce 2016 slaví město Znojmo
790 let od založení královského měs-
ta králem Přemyslem Otakarem I.
A právě v tomto duchu se ponese
i celý rok 2016. Podtitul Znojmo 790
budou mít kulturní, společenské
i sportovní akce. A cílit bude město

i na turisty. „Cílem projektu oslav je
komunikace výjimečnosti města Znoj-
ma, posílení hrdosti občanů na místo,
ve kterém žijí, i edukace mladé gene-
race,“ říká starosta Znojma Vlastimil
Gabrhel. „Nejde tedy o jednorázovou
akci či úzce zaměřenou oblast. Toto

významné výročí chceme přiblížit
našim obyvatelům, našim dětem, ale
i turistům a návštěvníkům. Znojmo
hrálo v historii významnou roli a na
to bychom měli být hrdí,“ dodává
 starosta. Více informací naleznete na
str. 8 a 9. zp

Znojmo 790: Královské město Znojmo
chystá rok plný oslav

O obchvat má zájem
sedmnáct stavbařů

Ředitelství silnic a dálnic ČR
obdrželo na konci loňského roku
sedmnáct nabídek na výstavbu silnice
I/38 Znojmo obchvat II. 

Stavbaři je poslali na základě vypsa-
ného výběrového řízení. Hodnotící komi-
se, která je jmenována vládou, nyní
nabídky zhodnotí a následně vydá dopo-
ručující stanovisko. První zasedání komise
by mělo proběhnout vprůběhu ledna. Prá-
ce na zmíněném úseku by mohly být zahá-
jeny v příštím roce na jaře. Konkrétní
termín je však závislý na případných
námitkách ze strany neúspěšných ucha-
zečů k Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže. Předpokládaná hodnota zakázky
je 355 milionů bez DPH. Stavba II. části
obchvatu o délce 3,5 km je součástí sou-
boru tří staveb severního silničního
obchvatu města Znojma. Spolu s rozesta-
věnou I. částí a připravovanou III. částí
bude tvořit ucelený obchvat města. Po
dokončení bude obchvat sloužit především
k odklonu tranzitní dopravy mimo město
Znojmo. Vybudováním obchvatu dojde
také ke zvýšení plynulosti dopravy a tím
i k úspoře nákladů a snížení emisí. zp

Logo vybrali mezi
třiceti

Symbolem oslav 790. výročí Znoj-
ma je speciální logo. O jeho vytvoření
mělo zájem šest grafických dílen, které
se zúčastnily výběrového řízení.

Zaslaly na tři desítky variant návrhů
loga, z nichž komise složená ze zástupců
Znojemské Besedy, města aJihomoravského
muzea nakonec jednomyslně vy brala návrh
z dílny znojemské firmy Bravissimo. „Sou-
částí výběrového řízení také bylo, že všechny
ostatní autory návrhů, respektive jejich díla,
představíme veřejnosti formou výstavy. Tu
plánujeme na jaro. Prozatím si můžete
všechny návrhy prohlédnout na webu
www.znojmo790.cz v sekci Pro média,“
doplňuje ředitel Znojemské Besedy Fran-
tišek Koudela. lp

Znojmo získává u turistů na obli-
bě. Dobrý rok 2015 zažilo nejen Zno-
jemské historické vinobraní s rekordní
návštěvností, ale i další turistické cíle
města. 

Místní lákadla a turistická politika
města a Znojemské Besedy jasně při-
lákaly do Znojma mnohem více
návštěvníků. Počty lidí, které si prošly
podzemí, vystoupaly na radniční věž

nebo si sjely řeku Dyji, v roce 2015 tak-
též stoupaly. 

Po celý rok se návštěvníci sjížděli
do Znojma, aby objevovali jeho domi-
nanty a zákoutí, aby ochutnali zdejší
skvostná vína nebo aby tu zažili trochu
dobrodružství. 

„Znojmo má za sebou dobrý rok.
Na mapě výletních destinací získává
čím dál lepší pozici a věřím, že tomu

bude tak i nadále,“ říká místostarosta
Znojma Jan Grois.

Vodáci táhnou
Zdaleka nejúspěšnější sezonu vloni

zažili vodáci. Řeku Dyji, na které nechalo
město v roce 2014 vybudovat vodácké
skluzy, sjelo v roce 2015 na 3 200 vodáků,
což je nárůst téměř o osmdesát procent
oproti roku 2014. Pokračování na str. 3.

Místní lákadla přilákala více turistů

■ Dobová podoba Znojma. Obraz je z majetku Jihomoravského muzea ve Znojmě.
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REVITALIZACE SE POSOUVÁ
Plánovaný začátek revitalizace další
části Dolního parku, o které jsme
informovali v minulém čísle a která
měla být zahájena na začátku roku,
se o něco posouvá. Jihomoravský
krajský úřad zrušil rozhodnutí zno-
jemského odboru životního prostře-
dí o pokračování další etapy
revitalizace dolní části parku. Správ-
ní řízení tak bude zahájeno znovu.
Na plánu revitalizace parku se
ovšem nic nemění. Stále platí, že pro
vedení znojemské radnice je vzhle-
dem k dosluhující životnosti stromů
pokračování revitalizace parků jed-
nou z programových priorit a v roz-
počtu na rok 2016 je na další etapu
revitalizace dolní části parku vyčle-
něno 22 milionů korun.

DO ČERVNA SE ZASTUPITELÉ
SEJDOU TŘIKRÁT
V  první polovině letošního roku
zasedne znojemské zastupitelstvo
třikrát. Harmonogram zasedání
schválili znojemští zastupitelé na
svém prosincovém zasedání. První
termín zasedání zastupitelů je
v pondělí 22. února ve velkém sále
budovy úřadu na náměstí Armády.
Začátek je v 15.00 hodin. Další ter-
míny jsou 25. dubna a 20. června.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná
a program jednání je dostupný vždy
týden před konáním zastupitelstva
na webu města Znojma www.znoj-
mocity.cz. Program jednání zastu-
pitelstva na druhé pololetí roku
2016 bude schválen v průběhu roku. 

DYSLEKTICKÁ OLYMPIÁDA
S PODPOROU
V květnu 2016 se bude konat v Blíž-
kovicích již osmý ročník Dyslektické
olympiády určené pro první stupeň
žáků základních škol. Rada města
odsouhlasila na olympiádu příspě-
vek deset tisíc korun, který pomůže
nakoupit pomůcky pro rozvoj moto-
riky, drobné ceny pro soutěžící
a uhradí dopravu. Olympiády se
zúčastní přibližně 50 žáků znojem-
ských základních škol.

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Pracovníci Oblastní charity Znojmo
rozpečeťují pokladničky letošní
 Tříkrálové sbírky, která se na
 Znojemsku konala 1. až 14. ledna.
Z 475 pokladniček zbývá otevřít
posledních 55. K 18. lednu byla
spočtena částka 1 665 000 korun.
Sbírka je nedílnou součástí vánoční
tradice, která umožňuje veřejnosti
pomáhat osobám s mentálním
a tělesným postižením.

AKTUÁLNĚ

Znojemští zastupitelé schválili
vprosinci rozpočet města na rok 2016.
Znojmo bude v příštím roce hospodařit
s rozpočtem ve výši 718 milionů korun.

Dominantním příjmem městského
rozpočtu jsou tzv. sdílené daně, z nichž
dvě třetiny tvoří DPH a daň z příjmů
právnických i fyzických osob podni-
kajících v katastru města.

„Očekáváme, že znojemské firmy
v příštím roce odvedou na daních z pří-
jmů do městské pokladny přibližně
160 milionů korun. Dalších 164 milio-
nů bychom měli utržit na DPH,“ při-
bližuje příjmovou stránku Znojma
starosta Vlastimil Gabrhel.

Na straně výdajů dochází k navý-
šení v několika oblastech. Více peněz
dostane příští rok Znojemská Beseda,
která má v kompetenci podporu kul-
tury a rozvoj cestovního ruchu. Zno-
jemská beseda již avizovala, že se rok
2016 bude ve Znojmě nést v duchu

oslav 790 let povýšení na královské
město. Více peněz půjde rovněž do
sociální oblasti a díky nařízení vlády
také k navýšení platů zaměstnanců
městského úřadu.

„Platy zaměstnanců městského
úřadu ve Znojmě v roce 2016 porostou
v souladu s vládním nařízením o 3%,“
uvádí Vlastimil Gabrhel a dodává, že
další navýšení v kapitole správy úřadu
jde na vrub povinné rezervy na platy
sociálních pracovníků, jež realizují
politiku státu v sociální oblasti.

Významné finanční zdroje – cel-
kem 24,3 milionu korun – bude Znoj-
mo v  roce 2016 opět investovat do
školních zařízení, tzn. do základních
škol a mateřských škol. Mezi největší
investiční akce příštího roku bude
patřit další etapa revitalizace měst -
ských parků (21 milionů korun)
a rekonstrukce střechy zimního sta-
dionu (13 milionů), který slouží jak pro

mládež a veřejnost, tak i pro Orly Znoj-
mo, jež tu hrají mezinárodní EBEL ligu.

Na výdajové stránce rozpočtu zůstává
inadále postupná úhrada úvěrů, kterými
je město dlouhodobě zatíženo vdůsledku
neodpovědného hospodaření bývalého
vedení Znojma. Ukazatel dluhové služby
činil za rok 2011 sedmdesát procent a od
té doby ho znojemská radnice postupně
snižuje s cílem dostat dluhovou službu
do roku 2019 pod pět procent.

„Vzhledem k neblahým zkušenos-
tem z minulosti jsme byli při sestavo-
vání rozpočtu na rok 2016 hodně
opatrní. Lze očekávat, že v realitě roku
2016 skončí rozpočet jako přebytkový
a v rámci hospodaření tohoto roku
bude z příjmů z prodeje kapitálového
majetku vytvořena dostatečná rezerva
na kofinancování Evropských projektů,
či zajištění nezbytných investic a oprav
v roce 2017,“ říká závěrem starosta
Znojma Vlastimil Gabrhel. zp

Rozpočet 2016: Investice půjdou do škol,
parku i sportoviště

Společně s návštěvníky nahlédly
na Den otevřených dveří radnice i fil-
mařské kamery. 

Díky tomu je zachycena vzpomín-
ka na čtvrtý ročník této akce, a to na
novém videu se záběry nejen na pro-
story radnice, které si mohli návštěv-

níci prohlédnout,
ale filmařské oko
zavítalo rovněž na
obě věže nebo na
předávání cen vítě-
zům výtvarné sou-

těže. Spot pochází z dílny společnosti
Videobrothers a je ke zhlédnutí na
www.znojmocity.cz nebo ho lze načíst
zde rovnou z QR kódu. 

Každý rok je součástí Dne otevře-
ných dveří radnice také řada dopro-
vodných aktivit. Vloni to byl například
vstup zdarma na radniční i Vlkovu
věž, otevřeny byly expozice adrenali-
nových tras znojemského podzemí
a zdarma si mohli lidé zaplavat v měst-
ských lázních. 

Tam však byl kamerám vstup

zakázán. „Po řadě videí, které znázor-
ňují ty hlavní kulturní akce města
Znojma, jsme nyní chtěli vytvořit
i krátký spot ke Dni otevřených dveří.
Jedná se o charakterově odlišnou akci,
ale u lidí se setkává s oblibou. Každo-
ročně nám chodí noví a noví návštěv-
níci, a to nejen ze Znojma,“ říká
starosta Znojma Vlastimil Gabrhel.
Den otevřených dveří radnice pořádá
město Znojmo od roku 2012, a protože
zájem veřejnosti roste, bude v této tra-
dici pokračovat i nadále. zp

Den otevřených dveří radnice s kamerou filmařů

■ Zájem o prohlídku prostor radnice ze strany obyvatel nejen Znojma rok od roku roste. Foto: Archiv ZL
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PŘIVÍTALI ZNOJEMSKÉ
RODÁKY 
Každoroční setkání znojemských
rodáků u příležitosti jejich osmde-
sátých narozenin se uskutečnilo
minulý týden v obřadní síni měst-
ského úřadu. „Město Znojmo si
nesmírně váží vaší práce, životních
zkušeností i vašeho života. Za váš
život i práci pro Znojmo vám jmé-
nem městského zastupitelstva
i rady upřímně děkuji,“ pronesl 
na setkání místostarosta Znojma
Jan Blaha. Letos přijalo pozvání 
13 z 28 rodáků, ostatní se ze zdra-
votních důvodů omluvili. 

NOVÝ SPOT VINOBRANÍ VOC
ZNOJMO

Krátkým
ohlédnutím za
loňským Zno-
jemským his-
torickým
vinobraním
2015 je nový

spot VOC Znojmo. Pochází z dílny
společnosti Videobrothers, pod
kterou jsou podepsáni filmaři Jan
a Vítězslav Otrubovi. Video najdete
na webu www.vocznojmo. Video
lze zde také načíst z QR kódu.

ZAČALY PRÁCE NA HOZPODĚ
Budova ve dvoře Znojemské Bese-
dy se postupně mění na restauraci,
patřící ke Znojemskému městské-
mu pivovaru. Práce na rekonstrukci
nových prostor dvora, kde bude
zahrádka, i na samotné restauraci
jsou v plném proudu. Pokud půjde
vše podle plánu, pak na jaře letoš-
ního roku by si již mohli hosté
v nekuřáckém interiéru restaurace
s názvem HoZpoda objednat nejen
jídlo, ale také ho zapít Znojemským
pivem.

NOVÝ PROGRAM
PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Na znojemské radnici se sešli sta-
rosta Znojma Vlastimil Gabrhel,
hejtman Jihomoravského kraje
Michal Hašek, velvyslanci Rakous-
ka a Česka, zástupci Ministerstva
pro místní rozvoj ČR a zástupci Dol-
ního Rakouska. Společnou konfe-
rencí odstartovali nový program
přeshraniční spolupráce mezi
Rakouskem a Českou republikou.
Pro žadatele se otevírá monitoro-
vací systém programu. Již nyní tak
mohou vyplňovat a překládat pro-
jektové žádosti. V Evropském fon-
du pro regionální rozvoj čeká
téměř 100 milionů eur.
Více informací a podrobnosti o pro-
gramu naleznete na www.at-cz.eu.

STALO SE

Nový web přibližující znojemské Grá-
nické údolí i možnosti vycházek v něm
představily na konci roku  Městské lesy
Znojmo. Dostupné jsou z adres www.gra-
nice.cz a www.granickeudoli.cz.

„Gránice jsou jedinečným kle notem
Znojma. Pár minut od histo rického centra
města se ocitnete uprostřed kouzelného
kaňonu, kde na stres běžného dne okam-
žitě zapomenete. Tak vstupte bez klepání,“
lákají úvodní slova webu milovníky pří-
rody do Gránického údolí. Web nabízí

nejen informace o Grá-
nickém údolí, ale také
zdejší trasy včetně map,
fotogalerii či informace
o historii a geologické
stránce údolí. Představuje
také mloky, kteří v Grá -
nicích žijí. Na webu na -
leznete také informace
k ne dávno otevřené na -
učné stezce S  mlokem
Gránickým údolím. zp

Gránice mají novinku. Zbrusu nový web

■ Podoba novinky – webových stránek Gránic. Foto: Archiv ZL

Pokračování ze str. 1
„Zásadní byl ná růst více-

denních turistů, což jednoznač-
ně připisuji otevření oficiálních
vodáckých tábořišť a dobrou
mediální kampaní ze strany
všech zainteresovaných sub -
jektů – města, Znojemské
 Besedy a Vodáckého oddílu
Neptun,“ říká David Gros,
vedoucí Vo dáckého oddílu
Neptun Znojmo. 

„Vzhledem k objemu vodá-
ků se tábořiště ukázaly být
kapacitně nedostačující, a to
hlavně co se týče toalet. Nut-
ností je také přivedení pitné
vody do tábořišť. Prioritou pro
tento rok proto bude zlepše -
ní služeb na tábořištích,“ do -
dává Gros. Povedenou vodáckou se -
zonu vítá i místostarosta Jan Grois.
„Skluzavky jsme budovali s  cílem
nabídnout návštěvníkům aktivitu,
díky které na Znojemsku stráví více
dní. Jsem rád, že se náš úmysl vydařil,“
doplňuje.

Podzemí prolomilo hranici
Znojemské podzemí vloni prolo-

milo hranici 50 000 návštěvníků. Jeho
chodbami prošlo 50 341 lidí, z toho
1 946 zvolilo jednu z adrenalinových
tras. Podzemí je tak naprostou jednič-
kou mezi turistickými cíli Znojma. 
Za ním následuje radniční věž, na kte-
rou vystoupalo 18 853 lidí. Střelniční
věž, která je přístupná pouze ve spe-
ciálním režimu o prázdninách a v září
v  rámci Dnů evropského dědictví,
navštívilo 239 lidí. 

Návštěvníky lákají ale také kultur-
ní akce. „Nejúspěšnější rok vloni zažily
dvě vinařské akce – Festival vína VOC
Znojmo a Znojemské historické vino-
braní. Na návštěvnost jsme si nemohli
stěžovat ani v případě Májových slav-
ností, červnových Pivních slavností
nebo divadelního festivalu Znojmo
žije divadlem,“ uvádí ředitel Znojem-
ské Besedy František Koudela. Zají-
mavá je i statistika týkající se

návštěvnosti Jižní přístupové cesty,
tedy cesty k rotundě sv. Kateřiny přes
zdejší informační centrum. Za rok
2015 tudy prošlo skoro 116 000 lidí.

Muzeum nabídlo klenot 
Úspěšnou sezonu mají za sebou

také objekty spadající do správy Jiho-
moravského muzea ve Znojmě. Zno-
jemský hrad navštívilo přes 10 700
lidí. Ten vyhledávají nejen turisté, ale
i místní. „Osvědčily se nám speciální
večerní prohlídky pod názvem Oživlá
historie královského města Znojma
i prohlídky pro rodiče s dětmi Zno-
jemským hradem s princeznou,“ vy -
jmenovává ředitelka muzea Vladimíra
Durajková. Klenot mezi zno jemskými
památkami, rotunda sv. Kateřiny,
obdivují turisté zvenku i zevnitř. Ti,
co se na ni přijedou jen podívat, se ani
nedají spočítat. Ti šťastnější se dosta-
nou i dovnitř. V tomto ohledu prožila
rotunda přelomový rok – zavítalo do
ní téměř 5 900 návštěvníků. „Pozitivně
se na návštěvnosti naší národní kul-
turní památky podepsal fakt, že se
nám podařilo dojednat častější vstupy
do rotundy. Nově se při vhodných kli-
matických podmínkách mohlo dovni-
tř dvakrát za hodinu, což návštěvníci
kvitovali,“ dodává Durajková.

Za vínem vyšlapali schody
Za stálici znojemské turistické

scény můžeme označit Vlkovu věž
a její informační centrum pod tak-
tovkou spolu VOC Znojmo, které má
za sebou třetí sezonu. Za letošní rok
vystoupalo na Vlkovu věž 2 800 lidí
a vypilo se tu na 2 000 degustačních
vzorků vína VOC Znojmo. Do Vlkovy
věže ale proudí i davy lidí, které do
Znojma přijely například na dovole-
nou nebo na výlet a chtějí se infor-
movat, jaké vinařské akce v okolí
najdou či jaký vinař má právě otevře-
ný sklep.

Se spolkem VOC Znojmo je spo-
jená i největší novinka letošní turis-
tické sezony. Od dubna bude
Znojemskem brázdit vinařský turis-
tický autobus – Vinobus. Mezi jeho
hlavní podpo rovatele patří i město
Znojmo. „Znojemsko je vinařským
regionem a projekt Vinobusu má vel-
ký potenciál, jak oživit zdejší turis-
tický ruch. Jde o službu, kterou
nenabízí zatím žádné jiné město či
region, přitom má své kouzlo a jistě
naláká spoustu návštěvníků a milov-
níků vína. Znojmo, potažmo celé
Znojemsko tím na atraktivitě může
jen získat,“ řekl již dříve starosta Znoj-
ma Vlastimil Gabrhel. zp

Místní lákadla přilákala více turistů

■ Vodáci na Dyji měli skvělou sezonu. Foto. Archiv ZL
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PŘÍŠTÍ VYDÁNÍ
Příští Znojemské LISTY vyjdou
18. února. Uzávěrka je 8. února.

ZKOUŠKA SIRÉN
Pravidelná zkouška sirén proběh-
ne 3. ledna ve 12.00 hodin.

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM 
Svoz vánočních stromků je na -
plánován na 25. ledna a dále na
1. a 8. února. Stromky se budou svá-
žet od sběrných míst na separovaný
odpad a od kontejnerových stano-
višť na komunální odpad. Apeluje-
me tímto na občany, aby svůj
vánoční stromek na tato místa
donesli a dbali tak na čistotu kolem
svého bydliště. Další možností je
stromek odevzdat na sběrném
 dvoře na Dobšické ulici a v Příměti-
cích. Tato služba je nadstandardem,
který nelze nárokovat – není sou-
částí poplatku za odpad.

INZERCE V LISTECH I ZDARMA
Ve Znojemských LISTECH si můžete
podat jak komerční, tak řádkovou
inzerci. Řádkovou inzerci si mohou
podat pouze soukromé osoby. Inze-
renti, kteří nabízejí jakékoliv pra-
covní místo nebo brigádu, mají
možnost v  LISTECH inzerovat
vždy zdarma!
Ceník a veškeré informace ke ko -
merční a soukromé inzerci jsou uve-
řejněny na www.znojmocity.cz
nebo je získáte na e-mailu: peter -
kova@znojemskabeseda.cz, tel.:
515 300 251.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nová nemocnice (ul. MUDr. J. Jan-
ského, tel. 515  215  563) po–pá
17.00–22.00, so, ne, svátky 8.00 až
20.00. V náhlých případech posky-
tuje léčebnou péči nepřetržitě Zdra-
votnická záchranná služba – telefon
155, 112.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Ve Znojmě je zubní pohotovost
podle rozpisu služeb lékařů. Infor-
mace o aktuálním místě zubní poho-
tovosti na tel. 515 215 222. So ne,
svátky 8.00–13.00 hod.

LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA
Albert (Vídeňská třída, tel.
515 227 835): Po–pá 8.00–18.30, so
9.00–18.30, ne 9.00–16.30
Albert (Brněnská ul., tel. 515 223 616):
Po–so 9.00–20.30, ne 9.00–20.00
Kaufland (Jarošova ul., tel.
515 224 053): Po–ne 8.00–20.00
Kaufland (ul. Dukelských boj., tel.
515 244 644): Po–so 7.15–19.15, ne
a svátky 8.00–20.00

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Znojmo se opět zapojí do celore-
publikové akce Národní týden man-
želství, která vychází ze Světového
dne manželství. Ten vždy připadá na
druhou neděli v únoru. Letos jste zvá-
ni na taneční parket.

Město Znojmo ve spolupráci
s odborem sociálních věcí a zdravot-
nictví pro své občany v rámci této akce
pořádá dva kurzy společenských tanců
(valčík, waltz, tango, cha-cha a další)
se zkušenými lektory. Zájemci je
mohou navštívit 10. 2. a 12. 2. v sále
Dukla (Holandská 30) a to od 18.00
do 20.00 hod. Určitě je se na co těšit!
Pro manželské páry a nesezdané páry
je vstup zdarma. 

Další akcí bude beseda na téma
Jak pečovat o své manželství s PhDr.
Ivanou Biravskou z Poradny pro rodi-
nu a mezilidské vztahy ve Znojmě.
Beseda se uskuteční 9. února od 16.00
hodin v Městské knihovně Znojmo.
Vstup je zdarma.

Manželství je víc než kus papíru 
Letošní ročník Národního týdne

manželství (8.–14. 2.) se ponese v duchu
motta –Manželství je víc než jen kus papí-
ru. Manželé, snoubenci, partneři a další
mají možnost zamyslet se nad smyslem
a účelem manželství, nad moderními
podobami soužití, nad svým vztahem
k druhému vůbec. Statistiky opočtu uza-
vřených sňatků arozvodovosti sice nevy-
padají příliš příznivě, ale věříme, že
zpříjemnění večerů formou tance či bese-
dy některé z vás potěší. „I my se na vás
budeme těšit,“ pozvala spoluobčany na
taneční parket Šárka Gambasová, vedoucí
sociálního odboru města. Více informací
získáte také na www.znojmocity.cz. lr, lp

Zpestřete si týden manželství tanci
Z důvodu omezené kapacity
tanečních kurzů je nutné
nahlásit se předem a to do
pondělí 8. 2. 
Lucii Rockové 
(tel. 515 218 662, 739 389 002,
Po–Pá 8.00–16.00).

První se narodili Jonáš a Dominik
Hned dvě miminka narozená

1. ledna ve znojemské nemocnici se
mohou pyšnit primátem. Jako první
přišel na svět Jonáš Dojčar z Velkého
Karlova, a to 54 minut po půlnoci.
Jonáš je tak prvním narozeným
miminkem nejen ve Znojmě, ale
v celém Jihomoravském kraji. Pro jeho
maminku Michaelu Zoubkovou je
Jonáš už druhým synem.

Prvním miminkem přímo ze Znoj-
ma, tedy přesněji z Popic, je Dominik
Hudec. Narodil se krátce před čtvrtou
hodinou odpolední. Pro maminku
Pavlínu Judexovou je Dominik prvním

dítětem. Obě mamin-
ky i jejich potomky
dnes přišel pozdravit
místostarosta Znojma
Ludvík Hekrle.
Maminkám předal
květinu i malý dárek,
všem také popřál hod-
ně zdraví a síly. Jonáše
i Dominika přišli
pozdravit také ředitel
znojemské nemocnice
Miroslav Kavka a další
členové zdravotnické-
ho personálu. zp

■ První občánci města Znojma v roce 2016 se svými mamin -
kami. Foto: Archiv ZL

Mezi 458 snoubenci, kteří v mi -
nulém roce uzavřeli ve Znojmě sňa-
tek, vyčníval mladý muž, který svůj
outfit pojal nejen slušivě, ale i detail-
ně. Černé kalhoty a vestu oživil oran-
žovou košilí a do černých tenisek si
uvázal oranžové tkaničky. Svoji
vyvolenou si vzal 13. a v pátek. Zjev-
ně tak tento den s obávaným datem
přestává být v očích zamilovaných
dnem nešťastným.

Vloni bylo na znojemské matrice
uzavřeno 229 manželství, to je o pěta-
dvacet více než v roce 2014. Většina
„ano“ zazněla v obřadní síni městské
radnice (186 párů), ale třiačtyřicet
novomanželů stvrdilo svůj slib před
Bohem v několika krásných kostelech
na Znojemsku, mezi kterými jedno-
značně drží prim kostel sv. Mikuláše ve
Znojmě. Lásku si snoubenci slíbili
v Louckém klášteře, u kapličky, na Hra-
dišti, na hrádku Lampelberg ve Vrbovci,
v Jubilejním parku, v Modrých sklepích
i v popickém domě Charlese Sealsfielda.
Určitě největší počet „svatebčanů“ měli

ve svůj velký den manželé, kteří se
v dobových kostýmech vzali v době
Znojemského historického vinobraní.

Druhé manželství uzavíralo jedna-
sedmdesát snoubenců, třetí manželství
šestnáct a odvážně počtvrté do „cho-
moutu vlezl“ jeden snoubenec. Už také
není tak běžné jako dříve, že žena přijme
příjmení svého muže. Sice je jich stále
hodně, ale v roce 2015 si zde dva páry
zvolily společné příjmení po ženě. V pěti
případech si nechali snoubecnci každý

své příjmení a sedm nevěst si ke společ-
nému příjmení ponechalo isvé dosavad-
ní. A osm žen zvolilo příjmení
v  mužském tvaru, jak je to zvykem
v zahraničí.

Ostatně půvabné Znojmačky očaro-
valy nejednoho cizince afešní hoši nevá-
hali požádat o ruku milou Češku. A tak
k oltáři vloni kráčely čtyři Slovenky, dvě
Ukrajinky, jedna Ruska, Kubánka, Bělo-
ruska a Vietnamka. Ženichy – cizince
zastupovali tři Slováci, tři Rakušané, apo
jednom zKamerunu, Nizozemí, Ukraji -
ny, Ruska, Belgie, Velké Británie aSrbska.

A jak to bylo s věkovými rozdíly
snoubenců? 

Nejvíce bylo uzavřeno obřadů, kde
byl ženich starší o rok (29), pak o dva
roky (28). Stejně staří snoubenci byli
šestadvacetkrát. Největší věkový rozdíl
mezi novomanželi byl ujedné svatby jed-
nadvacet let, kdy muž byl starší než žena.
A hned tři nevěsty neváhaly vstoupit do
svazku manželského s mužem mladším
o osm let. Přejme všem, aby jim šťastné
dny vydržely co nejdéle. lp

Do manželství vstoupil v pátek třináctého
a s oranžovými tkaničkami

■ Blíží se svátek zamilovaných a vloni se ve
Znojmě 14. února vzaly dva páry.

Foto: Archiv ZL
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Více než tisíc lidí hlasovalo
v anketě v rámci Zdravého města
Znojma, ve které měli všichni spolu-
občané možnost vyjádřit se k aktuál -
ním nejpalčivějším problémům
města. 

Problémy, o kterých se hlasovalo,
vzešly z diskuze s občany 24. listopadu
na Fóru Zdravého města Znojma.
Cílem bylo ověřit si, zda je jako prob-
lémové vnímají i občané, kteří se veřej-
né diskuze přímo neúčastnili.

Hlasování se zúčastnilo necelých
1 100 lidí, z toho 604 hlasů bylo přes
internet. Bylo to více, než v předchozí
anketě, což svědčí o tom, že občanům
není lhostejné dění ve městě, ve kte-
rém žijí. „Chtěl bych poděkovat všem
těm, kteří se do hlasování zapojili.
Anketa probíhala v prosinci minulého
roku, tedy v předvánočním a vánoč-

ním čase a lidé tak měli přirozeně jiné
starosti,“ říká starosta Znojma Vlas-
timil Gabrhel.

V současné době probíhá vyhod-
nocování ankety, z kterého vzejdou
tzv. ověřené problémy, tj. problémy,

které se objeví v první desítce v obou
žebříčcích – na Fóru i v anketě (u jed-
notlivých problémů se nesčítají hlasy
získané na Fóru a v anketě, ale sleduje
se jejich průnik, tedy zda se vyskytly
v obou anketách). 

Následně jsou tyto problémy
před loženy Komisi pro Znojmo –
Zdravé město uplatňování místní
Agendy 21 a radě města, kde se
navrhne způsob jejich řešení a stanoví
se odpovědnost za jejich plnění.
O ověřených problémech a vyhodno-
cení ankety budeme poté neprodleně
informovat veřejnost. zp

Přes tisíc lidí řeklo v anketě, 
co by chtěli zlepšit

PI

Zápis do prvních tříd bude
koncem ledna

Zápis do prvních tříd základních
škol pro školní rok 2016/2017 proběh-
ne ve Znojmě v sobotu 23. ledna 2016
od 8.00 do 11.00 hodin. 

Na budoucí prvňáčky čekají
v těchto šesti školách:
ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ Znojmo, 
Klášterní 2, příspěvková organizace
zápis se provádí samostatně v hlavní
budově školy Klášterní 2 a na odlouče-
ném pracovišti Konice 119
ZŠ Znojmo, Mládeže 3
zápis v budově Vrchlického 1, vchod ze
Smetanovy ulice
ZŠ a MŠ Znojmo, Pražská 98
zápis se provádí samostatně v hlavní
budově školy Pražská 98 a na odlouče-
ném pracovišti Slovenská 33
ZŠ P. Diviše a MŠ, Znojmo-Přímětice 569
zápis se provádí samostatně v hlavní
budově školy Přímětice 569 (na odlou-
čeném pracovišti v Mramoticích již
zápis proběhl 19. ledna)
ZŠ Znojmo, nám. Republiky 9
zápis v budově nám. Republiky 14
ZŠ Znojmo, Václavské nám. 8, příspěvková
organizace
zápis se provádí samostatně v hlav -
ní budově školy Václavské nám. 8 

a na odloučeném pracovišti Jubilejní
park 23

Spádové obvody jednotlivých škol
jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce
č. 5/2014 na stránkách www.znojmo-
city.cz pod odborem školství, kultury
a památkové péče v sekci Právní před-
pisy nebo na základních školách. V sou-
ladu s touto vyhláškou je ředitel spádové
školy povinen přednostně přijmout
žáky s místem trvalého pobytu ve škol-
ském obvodu spádové školy. Tímto opa-
třením není dotčeno právo rodičů
vybrat si pro své dítě školu jinou než
spádovou.

K zápisu se dostaví všechny před-
školní děti, děti, jejichž rodiče budou
žádat o odklad povinné školní docház-
ky, i děti, kterým byl v loňském roce
povolen odklad povinné školní docház-
ky. U zápisu je nutno předložit rodný
list dítěte a občanský průkaz rodičů.
V případě, že se trvalý pobyt dítěte
neshoduje s trvalým pobytem rodiče,
předloží rodiče potvrzení o trvalém
pobytu dítěte. Bližší informace rodiče
získají přímo na jednotlivých ředitel-
stvích základních škol. zp
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www.fcc-group.cz

Spole nost .A.S.A. EKO Znojmo 
s novou tvá í

Od 1. února 2016 m ní spole nost .A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o. 
sv j název a logo, kterým se bude prezentovat.
Zna ka FCC Environment reprezentuje divizi životního prost edí, jednu ze t í divizí spole nosti FCC. D vodem 
této zm ny je sjednocení názvu a zna ky na celoevropském trhu. Spole nost FCC je majitelem spole nosti 
.A.S.A. od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z d vodu posílení globálního vnímání zna ky 
v celé Evrop , kde poskytuje služby v oblasti životního prost edí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje spole nosti (sídlo, I , DI , bankovní spojení) z stávají beze zm ny.

FCC Znojmo, s.r.o..A.S.A. EKO Znojmo, s.r.o.

MĚNÍME 

JEN JMÉNO

Starý textil pomáhá lidem v regionu, kde byl vytříděn
Ve Znojmě lze vyřazený textil

odložit na mnoha sběrných místech
do kontejnerů označených logem
charity. V Baltazaru pomáhá lidem
udržet práci.

Textil, který lidé do kontejnerů
dávají, jednou měsíčně vozí společnost
.A.S.A. charitnímu bazaru Baltazar.
Obchod s použitým textilem a drob-
nými doplňky do domácnosti Baltazar
funguje od roku 2012 na Divišově
náměstí ve Znojmě. Vlastní jej spo-
lečnost Sansimon s. r. o., která vytváří
pracovní místa pro lidi se zdravotním
postižením. 

„Před rokem se ale dostal Baltazar
do velkých potíží. Dodavatel, od nějž
do té doby odebíral obchod oblečení
k prodeji, změnil podmínky tak, že
další spolupráce nebyla možná. V té
době Baltazar zaměstnával šest lidí se
zdravotním postižením,“ popisuje
nelehkou situaci Jana Puchegger Cha-
dalíková, vedoucí Chráněných dílen,
které ve Znojmě Baltazar provozují.

Stála před velkým problémem. Jak
a kde získat dostatek kvalitního 
po užitého textilu, aby bylo možné pra-
covní místa pro postižené zaměstnan-
ce zachovat. V této situaci se vedoucí
dílen obrátila na společnost .A.S.A.

EKO Znojmo a setkala se s velkým
pochopením a následně i řešením.

Zásluhou pravidelných dodávek tex-
tilu od zmíněné společnosti jsou nyní

nejen zachována pracovní místa, ale
bylo možné navíc přijmout další tři
zaměstnance. „Nebýt vstřícné spolu-
práce s .A.S.A., bylo by to vyloučené,“
konstatuje Jana Puchegger Chadalí-
ková, a pokračuje: 

„Pro lidi se zdravotním postiže-
ním je práce velmi důležitým momen-
tem jejich života. Pomáhá jim cítit se
v běžné společnosti užitečnými. Sou-
časně si mohou zvýšit svůj příjem,
 který v případě invalidních důchodů
I. a II. stupně není zrovna vysoký.“ 

Baltazar zároveň přispívá i k šetření
životního prostředí, protože v něm naj-
de uplatnění textil, který by jinak musel
být nahrazen novým. „A společnost
.A.S.A. dodávkami textilu pomáhá
v regionu a dělá tak velmi záslužnou
činnost. Je přece víc než logické, že tex-
til vytříděný ve Znojmě a okolí, by měl
pomáhat právě zde. Děkujeme jí a těší-
me se na další rok spolupráce,“ uvedla
vedoucí Chadalíková.

Vedle financování nyní již devíti
míst pro postižené zaměstnance Bal-
tazaru společnost Sansimon podpo-
ruje také Oblastní Charitu Znojmo.
Z prodaného textilu přispívá na nákup
materiálu několika charitním projek-
tům. lp

■ Kontejner na vyřazený textil. Foto: Archiv ZL

PI



Recepční 
Rezeptionistin 
IPP Hotels 
Arte Hotel Krems
Krems
m.froedrich@arte-hotel.at 
+43 2732 711230 Dir. Michael Frödrich
Profesní zkušenosti, NJ a druhý cizí jazyk,
znalost programu Fidelio výhodou. Flexi-
bilita, nové nápady, profesionalita, odpo-
vědnost, týmový duch, šarm, humor.
Možnost dalšího vzdělávání a profesního
růstu. Férový přístup, profesionalita. Min.
mzda podle KS od 1.411 EUR/měs. brutto
+ možné příplatky.

Servírka/číšník
ServicemitarbeiterIn
IPP Hotels
Hotel Althof Retz
Retz
b.kleinschuster@althof.at
+43/2942/3711 Bernd Kleinschuster
Vzdělání v oboru azkušenosti, vynikající zna-
lost NJ, týmový duch, samo statnost, zájem
odalší vzdělávání. Nástup začátkem března.
Min. mzda podleKS od 1.490EUR při plném
úvazku 40 hod. týdně. Možné příplatky.

Obsluha čerpací stanice 
Tankstellenmitarbeiter
Raiffeisen Lagerhaus
Hollabrunn
reinhard.thuerr@hollabrunn.rlh.at
+43/2952/500200 Reinhard Thürr
Velmi dobrá znalost NJ, zkušenosti
výhodou. 
Odpovědnost, týmový duch, přátel-
ské vystupování. Vedení pokladny,
obsluha prodejny a mycí linky. Pra-
covní doba podle ročního rozpisu
 služeb. Min. mzda podle KS
1.261,46 EUR/měs. při úvazku 35 hod.
týdně.

Výpomoc v kuchyni 
Mitarbeiter für Heurigenküche
Weingut Humer
Mühlbach, okr. Hollabrunn
weingut-humer@aon.at
+43/2957/328, +43/664/9144203
Margit Humer
Sezonní práce v vinném sklepě – výpo-
moc v kuchyni – jen studená kuchyně.
20–30 hod. týdně. V době od 26. 2.–3.4.,
24. 6.–31. 7. a 2. 9.–25. 9. 
Nástupní plat 8,50 EUR/hod.
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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

M-CENTRUM
přijme 

šikovné a samostatné

KUCHAŘE, 
pro které je vaření 
zároveň i hobby. 

• Dokážeš vytvořit jídelní
lístek podle nejnovějších
trendů a módy? 

• Věříš, že jídlo se jí i očima
a dokážeš nazdobit pokrm
tak jako účastníci soutěže
 MasterChef? 

• Jsi pracovitý a samostatný?
• Chceš k nám do týmu? 

Zavolej, nebo pošli životopis.
Tel.: 777 951 453, 
e-mail: info@m-centrum.com

PRÁCE V ČESKU PRÁCE V RAKOUSKU

Kuchař/ka
Koch / Köchin
Hotel – Restaurant „Zur Stadt Holla-
brunn“
Hollabrunn 30 km
+43 / 2952 / 2226 Karl Riepl 
Plný úvazek 40 hod., prac. doba podle
dohody, soboty celý den zavřeno, nedě-
le otevřeno do 14 hod. 
Mzda podle KS.

Řidič bagru 
Bagger- und Radlerfahrer
Holzindustrie Maresch GmbH
Retz
bewerbung@maresch-retz.co.at
+43 2942 28200-12 
Lukas Gschweicher
Platný ŘP, zkušenosti, flexibilita, týmo-
vý duch, spolehlivost, znalosti ze
zemědělství/lesnictví výhodou.
Manipulace kulatinou mobilním
bagrem.
Prac. doba po–so podle dohody. 
Min. mzda podle KS od 1.937 €/měs. 
brutto.



Patřičně oslavit tak významné
výročí, jakým je 790 let od povýšení
Znojma králem Přemyslem Otaka-
rem I. na královské město, chystá
v tomto roce město Znojmo a Zno-
jemská Beseda. 

„K tématu Znojmo 790, jak celý
náš projekt nazýváme, jsme vytvořili
a stále ještě vytváříme aktivity různého
typu. Rádi bychom totiž oslovili co
nejširší okruh lidí,“ říká místostarosta
Jan Grois, do jehož gesce spadá čin-
nost Znojemské Besedy, tedy podpora
kultury a cestovního ruchu. „V našich
akcích nezapomínáme ale ani na spor-
tovce,“ upřesnil Grois.

Projekt Znojmo 790 bude probíhat
vněkolika liniích astane se tak uceleným
konceptem, se kterým bude město
i Znojemská Beseda pracovat po celý
rok. Prvními krůčky k oslavám úcty-
hodného výročí města bylo vytvoření

speciálního loga a propagačních spotů.
„Logo, jehož hlavní dominantou jsou
číslice 7, 9 a 0, budeme používat
v různých obměnách. Plánujeme také
vyrobení velkého 3D loga,“ připodob-
ňuje Jan Grois. Radnice chce k projektu
oslav zapojit dalších subjekty a uzpůso-
bila tomu i dotační tituly. Zvlášť budou
podpořeny kulturní projekty zaměřené
na výročí 790 let založení města. 

Při výběru kulturních akcí, které
město letos podpoří, bude jedním z kri-
térií tematické připomenutí roku zalo-
žení královského města. „Tematickým
připomenutím se rozumí zařazení sym-
bolů oslav do programu či názvu akce.
V případě sportovců například zařaze-
ním loga na dresy či na bannery u hrací
plochy, v případě kulturních akcí uzpů-
sobení programu některé z historických
událostí města a podobně,“ vysvětlila
mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Všechny informace na jednom místě
Všechny informace k oslavám

budou na webu www.znojmo790.cz.
Na něm naleznete postupně nejen
všech dvanáct akcí rozvržených do
dvanácti měsíců, ale i další aktivity
spojené s tímto výročím. „Na webu je
také možno propagovat i akce, které
nepořádá město, potažmo Znojemská
Beseda, ale i jiné subjekty. Stačí o nich
dát vědět,“ uvedla Pastrňáková. Web

nabízí také nahlédnutí do historie
Znojma, propojení s facebookem
Objevte Znojmo i dvě nová propagač-
ní videa vytvořená speciálně pro letoš-
ní rok. 

Web rozhodně není naplněn do
posledních detailů. Současně s akcemi
města na něm budou odhalovány
i aktivity těch, kteří o sobě v sou -
vislosti s oslavami chtějí dát vědět
veřejnosti. zp

8 Téma ZNOJEMSKÉ LISTY | 21. LEDNA 2016

Proleťte se slavnými staletími města Znojma.
Královské město čeká rok plný oslav. Promítnou se 
do kultury, sportu i cestovního ruchu

■ Úvodní strana webu k 790. výročí Znojma.

Co měsíc, to jedno století

Základní myšlenkou celého pro-
jektu Znojmo 790 je vytvoření seriálu
dvanácti tradičních i nových akcí,
které během dvanácti měsíců
postupně připomenou dvanáct sto-
letí, které formovaly tvář Znojma. Od

vzniku Velké Moravy až po Sameto-
vou revoluci. 

„Začínáme v  lednu v 9. století
a skončíme 20. stoletím v prosinci. Sym-
bolicky každé století propojíme s jed-
nou dominantní akcí, která se v prosinci
bude konat,“ vysvětluje  Grois.

První vlaštovkou mezi akcemi bude
lednový Ples města Znojma. Leden
představuje 9. století, kdy se zde začaly
zakládat první vinice. Na plese tak bude
k zakoupení omezený počet lahví uni-
kátního panenská vína, Veltlínského
zeleného, z městské Rajské vinice. 

Další akce budou následovat.
„V březnu například plánujeme výtvar-
nou soutěž pro děti, ve které budou
kreslit téma rotundy, neboť se budeme
nacházet v 11. století, v době jejího
 vzniku. A na červenec, kam připadá
15. století a dostavba radniční věže,
 připravujeme ve spolupráci s Rabbits
Znojmo extrémní závod ve výběhu na
radniční věž,“ prozrazuje místostarosta.
Kromě tohoto speciálního kalendáře
akcí ale budou prezentovány i další akti-
vity v režii Znojemské Besedy s pod -
titulem Znojmo 790.

■ V březnu / 11. století bude rotunda téma-
tem dětské fantazie. Foto: Archiv ZL

Cílit se bude i na turisty

Znojmo 790 je také úzce propo-
jeno s podporou cestovního ruchu. 

Město nechalo vyrobit dva nové
spoty: Královské město Znojmo – 790
let a Objevte královské město Znojmo.
Obě videa lákají na místní krásy právě
turisty. Projektem Znojmo 790
Znojemská Beseda navazuje na
koncept Objevte Znojmo, který
rozjela už v minulém roce, kdy
odstartovala outdoorovou bil-
lboardovou kampaň, kampaň na
plochách na vlakových nádra-
žích či na autobusech Student
Agency na lukrativní trase Pra-
ha – Vídeň. V plánu jsou také
účasti na veletrzích nejen u nás
(Brno, Praha, Ostrava), ale také
ve Vídni, Bratislavě a Polsku. 

„V loňském roce jsme Znoj-
mo představovali jako město
mnoha mož ností – jako město
historické, vinařské, s krásnou
okolní přírodou, cykloturistic-
kým vyžitím a labyrintem pod-
zemních chodeb. V letošním
roce se zaměříme na výjimeč-
nost historického a královského

města Znojma,“ doplňuje František
Koudela, ředitel Znojemské Besedy,
která oslavy připravuje společně nejen
s městem, ale s dalšími partnery a za
odborného přispění Jihomoravského
muzea ve Znojmě. zp

■ Kostel sv. Mikuláše a staré město s okolní přírodou
jsou hlavním lákadlem turistů. Foto: Archiv ZL

Znojmo si každý měsíc připomene jedno
z dvanácti století, které formovaly jeho tvář. 

Znojmo má dva nové spoty.
Oba najdete na www.znojmo790.cz.

Cílem projektu oslav je posílení hrdosti
občanů na místo, ve kterém žijí.



Po lednové kulturní akci je na
čase předat žezlo sportovcům.
V únoru se přesuneme do 10. století,
tedy do doby, kdy se Znoj-
mo  stalo poprvé dějištěm
významné  bitvy. 

Tu první, stejně jako
spoustu dalších, dotáhli
Znojemští do vítězného
konce. Dnes naštěstí žijeme
v době, kdy se slavné zno-
jemské bitvy odehrávají jen
na sportovních kolbištích.
O vítězství se perou znojem-
ští hokejisté, fotbalisté, plav-
ci, florbalisté, atleti, američtí
fotbalisté, korfbalisté, bas-
ketbalisté – ve výčtu našich
vynikajících sportovních
klubů bychom mohli pokra-
čovat.

„Právě sportovce a fa -
noušky chceme v únoru pře-
kvapit. Jeden sportovní klub

čeká jedna velká a nečekaná bitva. Jaká
to bude, se ještě nedozvíte. Nezapo-
meňte ale sledovat web www.znoj-

mo790.cz, kde v sekci Akce najdete
aktuální informace,“ nechtěla více pro-
zradit mluvčí Zuzana Pastrňáková.

Leden symbolizuje 9. století, ve
kterém má svůj počátek tradice Znoj-
ma coby vyhlášené vinařské metro-
pole, a kde se v tomto období začaly
zakládat první vinice. 

První z dvanácti akcí, zařazených
do projektu Znojmo 790 bude tradiční
lednový Ples města Znojma. V sobotu
23. ledna od 20.00 hodin do sálu Dukla
na bohatý program, ale letos také pre-
miérově na unikátní panenské víno
z městské Rajské vinice. 

Během plesu bude do prodeje
nabídnuto 200 lahví, což odpovídá
zhruba polovině z celkového množství
sklizených hroznů ze zmíněné vinice.
„Městskou vinici obhospodařuje od
roku 2011 Vinařství Lahofer a podle
nájemní smlouvy má město nárok na
odkup poloviny všech vín vyrobených
z hroznů z Rajské vinice. První úrodu
jsme se proto rozhodli využít tímto
symbolickým způsobem,“ vysvětlila
Zuzana Pastrňáková. Návštěvníci ple-
su si tak budou moci zakoupit jedi-
nečné panenské víno z Rajské vinice
a to Veltlínské
zelené se spe-
ciální etiketou. 

„Večerem
provede komik
Karel Hynek,
známý z pořa-
du Na stojáka,
k tanci a posle-
chu zahrají
JuniorBand
Pohořelice
a ABBA Revi-
val. Se svou
magickou
show vystoupí
Radek Bakalář,
který navíc
během rautu
předvede table
hopping, tedy
magie prová-

děnou přímo mezi hosty. Své umění
ukáží finalisté soutěže Stardance 2015
a skvělí tanečníci Jitka Schneiderová,
herečka a znojemská rodačka, a její
taneční partner Marek Dědík,“ láká
na ples města František Koudela, ředi-
tel pořadatelské Znojemské Besedy.
Na plese se bude také poprvé čepovat
Znojemské pivo ze Znojemského
městského pivovaru.

Předprodej vstupenek je možný
v Turistickém informačním centru
Obroková nebo z pohodlí domova na
www.vstupenkyznojmo.cz.

Rajská vinice pod chrámem
Rajská vinice se nachází v lokalitě

Karolininých sadů pod chrámem
sv. Mikuláše, kde se už ve středověku
pěstovala vinná réva. V 19. století zde
vznikl romantický lesopark, který byl
v roce 2011 revitalizován a městská
Rajská vinice osázena 2 000 hlavami
révy vinné. Vinici s odrůdami Sauvig-
non, Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené
obhospodařuje Vinařství Lahofer, které
tu zřídilo také degustační stánek. zp
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Každý měsíc bude jako jedno století
Leden / 9. století: Ples láká na program i unikátní víno

■ Jednadvacáté století je naštěstí pouze ve znamení slavných bitev na sportovních kolbištích.
Foto: znojmo.tv

LEDEN A HISTORIE 
PRŮLET 9. STOLETÍM

Velkomoravské zakládání vinic
Znojmo je jednou z hlavních vinařských
oblastí v České republice a tradice Znoj-
ma coby vyhlášené vinařské metropole
má svůj počátek v této době. Díky
archeologickým nálezům totiž víme, že
staří Moravané zde pěstovali vinnou
révu. Již v 9. století bylo Znojmo nejmoc-
nější pevností na západní hranici říše
starých Moravanů, později nazvané Vel-
ká Morava. Patřilo také k prvním mís-
tům v zemi, kde se díky pasovským
misionářům a později cyrilometodějské
misi uchytilo křesťanství. Život byl v té
době soustředěn na Hradišti, či jak stojí
psáno v nejstarších listinách, na Hoře
sv. Hippolyta.

ÚNOR A HISTORIE
PRŮLET 10. STOLETÍM

První slavná bitva
Znojmo se – se svojí polohou na křižo-
vatce obchodních cest na přechodu
mezi úrodným jihomoravským úvalem
a Českomoravskou vrchovinou – stalo
v minulosti dějištěm mnoha význam-
ných bitev. K první došlo kolem roku 950.
K opevněnému Hradišti sv. Hippolyta
přitáhli tehdy ještě divocí Maďaři,
postrach celé střední Evropy. Nepřátel-
ské obléhání způsobilo značné škody,
nicméně Maďaři odtáhli s nepořízenou
a život na Hradišti pokračoval brzy dále.
V následujících staletích se o Znojmo
bojovalo ještě mnohokrát a v těžkých
časech se vždy tříbila odvaha i odolnost
Znojemských. V 21. století se slavné zno-
jemské bitvy odehrávají naštěstí pouze
na sportovních kolbištích.

■ Víno z městské Rajské vinice nese origi-
nální etiketu. Foto: L. Smejkal

Únor / 10. století: Slavné bitvy nadchnou sportovce



SOCIÁLNÍ SLUŽBY POMÁHAJÍ VŠEM
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Před školou stavěli sněhuláky
pro Afriku. Přidáte se?

Podruhé se žáci druhého ročníku
oboru Cestovní ruch střední školy na
Přímětické zapojili do charitativní
akce stavění sněhuláků pro Afriku.

„Cílem originální charitativní akce
Sněhuláci pro Afriku s podtitulem Děti

pomáhají dětem je postavit co nejvíce
sněhuláků, přičemž forma pomoci
organizaci Kola pro Afriku spočívá
v tom, že se vybírá startovné za každého
sněhuláka ve výši padesát korun,“
vysvětlila pedagožka Andrea Jančíková,
která se na akci společně se studenty
a kolegou Liborem Rožnovským aktiv-
ně podílela. 

Každá škola zároveň nominuje nej-
originálnějšího sněhuláka, z nichž pak
bude veřejným hlasováním vybrán
absolutní vítěz. „Letos probíhá navíc
speciální kategorie Africký sněhulák –
soutěž o nejoriginálnějšího sněhuláka
motivovaného Afrikou. 

Zapojit se však nemusí jen školy, ale
také firmy, organizace,“ upřesnila Jan-
číková, avyzvala další školy „Pojďte tedy
společně s námi pomoci dobré věci.
Ukážeme, že školy napříč celou repu-
blikou mají chuť se spojit, strávit několik
hodin s žáky stavěním sněhuláků a že
umíme stát při sobě a nejsme neteční
tam, kde bychom mohli pomoci. Kouzlo
akce spočívá i v její nepředvídatelnosti
– nedá se naplánovat sněžení. S napětím
budeme čekat na sníh a ze dne na den
to spustíme.“ lp

Vyzkoušeli si, že řemeslo 
má budoucnost

Nabídku učebních i studijních
oborů pro žáky osmých a devátých
tříd znojemských škol připravili, jako
každý rok, na SOU a SOŠ Přímětická.
Zhruba 350 žáků si tak mohlo na akci
Řemeslo má budoucnost, nanečisto
zkusit, čím by chtěli v budoucnu být.

Největší škola v okrese Znojmo má
v tomto směru zájemcům o studium co
nabídnout. Studenti, mistři odborného
výcviku a učitelé zmíněné střední školy
připravili žákům zajímavé úkoly a pre-
zentace.

Budoucí kuchaři zápolili v krájení
cibule na čas, připravovali palačinky,
flambovali či odhadovali objem tekutin.
Děvčata nejvíc lákaly obory Kosmetička
a Kadeřník. Zde bylo k  zhlédnutí
a vyzkoušení například slavnostní líče-
ní, úprava nehtů, vlasů a také masáže.

Orientovat se ve světě bankovnictví
a finančnictví si zkusili zájemci o obor
Podnikání, obchod a služby. Stlaní lůžka
na čas, poznávání vůní nebo test z bio-
logie člověka. To byly úkoly z palety
oboru Sociální činnost. Vědomostní
kvízy, pexeso, prezentace Židé a pra-
covní listy. Taková byla nabídka pro
zájemce o obor Cestovní ruch. V impro-
vizované truhlářské dílně byla přede-
vším pro chlapce připravena poznávací

soutěž, vyzkoušeli si práci s hoblíkem,
pilou či dlátem. V oboru Automechanik
si žáci ověřili například znalosti doprav-
ního značení komunikací. Žáci základ-
ních škol tak získali informace o všech
oborech, které škola nabízí. Škola nabíd-
ku svých učebních a studijních oborů
pravidelně opakuje. KK, lp

Domov se zvláštním režimem
Domov se zvláštním režimem je

pobytové zařízení, kde je o uživatele
všestranně postaráno a služby jsou
přizpůsobeny zvláštním potřebám,
které souvisejí s jeho nemocí. 

Poskytována je nepostradatelná
péče osobám se speciálními potřebami,
a tím je jim umožněno žít důstojný
a spokojený život. Pomoc směřuje
k udržování sociálních návyků potřeb-
ných k životu, respektuje lidskou důs-
tojnost, dodržuje lidská práva a vytváří
podmínky pro minimalizaci sociální
izolace.

Cílovou skupinou této služby jsou:
• osoby se sníženou soběstačností

z důvodu chronického duševního
onemocnění

• osoby se sníženou soběstačností
z důvodu závislosti na návykových
látkách

• osoby se stařeckou demencí
• osoby s  Alzheimerovou demencí

a dalšími typy demencí
• osoby po cévní mozkové příhodě
• osoby s degenerativním onemocně-

ním mozku.

V domovech se zvláštním režimem je
zajišťováno: 
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů

péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo

poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu

• zprostředkování kontaktu se spole-
čenským prostředím

• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, opráv-

něných zájmů a při obstarávání osob-
ních záležitostí.

Na Znojemsku je možné využít
sociální službu domov se zvláštním
režimem u těchto organizací:
Centrum sociálních služeb Znojmo,
příspěvková organizace
Adresa: U Lesíka 11, Znojmo
Telefon: 515 225 367
E-mail: domov@cssznojmo.cz
Web: www.cssznojmo.ic.cz

Domov důchodců Božice, 
příspěvková organizace
Adresa:  Božice 188, 671 64 Božice
Telefon: 515 257 122
E-mail: info@domovbozice.cz
Web: www.domovbozice.cz

Domov pro seniory Hostim,
příspěvková organizace
Adresa: Hostim 1, 671 54 Hostim
Telefon: 515 258 229
E-mail: krejcova@domovhostim.cz
Web: www.domovhostim.cz

Domov pro seniory Jevišovice,
příspěvková organizace
Adresa: Jevišovice 104, 671 53 Jevišovice
Telefon: 515 300 650
E-mail: info@domovjevisovice.cz
Web: www.domovjevisovice.cz

Domov pro seniory Plaveč, 
příspěvková organizace
Adresa: Domov 1, Plaveč 67132
Telefon: 515 252 250
E-mail: dps.plavec@dps-plavec.cz
Web: www.domovproseniory.obecplavec.cz

DS MORAVA, a.s.
Adresa: Viniční 445, 671 68 Šanov
Telefon: 725 499 999
E-mail: info@domovsanov.cz
Web: www.domovsanov.cz

Emin zámek, příspěvková organizace
Adresa: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
Telefon: 515 229 151
E-mail: emin@eminzamek.cz
Web: www.eminzamek.cz

Lucie Rocková, koordinátorka KPSS

Více informací o všech
sociálních službách 
www.socialnisluzby-znojemsko.cz

■ Pod vedením baristů z oboru Hotelnictví
a turismus si žáci vyzkoušeli přípravu a zdo-
bení kávy. Foto: Archiv školy

ADRA hledá dobrovolníky
Máte-li trochu volného času, staň-

te se dobrovolníkem v domově pro
seniory nebo v nemocnici. 

Stačí, když věnujete jednu hodinu
týdně seniorům nebo osobám se zdra-
votním postižením. Můžete jít spolu na
procházku, hrát společenské hry, spo-
lečně tvořit či si jen povídat. Podle zku-
šeností ostatních dobrovolníků jim tato
činnost pro druhé přináší stejnou
radost, naplňuje je a  umožňuje jim

zamyslet se nad uspořádáním vlastních
hodnot. 

Rozhodnete-li se stát se dobrovol-
níkem, přijďte na úvodní školení, které
bude v pondělí 15. února od 15.30 do
19.00 hod. v Dobrovolnickém centru
ADRA, Veselá 20, Znojmo. 

V případě zájmu neváhejte kontak-
tovat vedoucí dobrovolnického centra
Zdeňku Severinovou: zdenka.severi-
nova@adra.cz, tel. 607 144 090. lp

■ „Pojďte zaplavit republiku sněhuláky.
Pokuste se právě takto pomoci ke vzdělání
dětem i tam, kde cesta do školy není každo-
denní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedos-
tupným snem,“ vyzvali k aktivitě studenti
znojemské střední školy. Foto: Archiv školy
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Kimča

Věk: 13 let
Plemeno: americký staford
Kimča se do útulku dostala před několika lety. Má za sebou nelehký životní
osud, ve kterém zřejmě hlavně rodila. Jde o starší fenku, které již chybějí zuby,
ale jinak fyzičkou a vitalitou dokáže překvapit. Bohužel se nesnese s dalšími
psy a jinými zvířaty, proto ji doporučujeme do rodiny jako psího jedináčka.
Nejlépe do rodinného domu. Bude-li mít možnost častého pohybu, s hodným
pánem zvládne být i v  bytě. Kontakt: Městský útulek Načeratice, tel.:
602 307 801, www.utulek-naceratice.blog.cz

Na Přímce vás naučí kouzla
z ovoce a zeleniny

Chcete-li se stát mistry carvingu,
neváhejte a navštívte SOU a SOŠ Pří-
mětická ve Znojmě, a přihlaste se na
kurz pro začátečníky. Uskuteční se
21.–22. 6. 2016.

Carving, v tomto případě nezname-
ná druh sjezdového lyžování, ale pod
stejným názvem se skrývá umění
vyřezávání různých motivů
do ovoce azeleniny. Původ umě-
leckého carvingu pochází z oblas-
ti Asie a opravdovými mistry
tohoto umění jsou Číňané, Thajci
a Japonci.

Kurz vám rozšíří gastrono-
mické obzory, získáte nové prak-
tické dovednosti, které můžete
využít jak na školních akcích či
rodinných oslavách, nebo si
můžete vyřezávat jen tak pro
radost. Vaši ruku na kurz carvin-
gu odborně povede osoba nejpo-
volanější a to Luděk Procházka,
vítěz Světové kuchařské olympiá-
dy IKA v  kategorii kuchařské
artistiky a držitel pěti zlatých
medailí ze světových kuchař-
ských výstav. Mistr Procházka je
autorem odborných publikací

pro carving a sám se podílí na vývoji
nářadí pro vyřezávání.

Absolvováním kurzu získá každý
účastník účastnický list, případně cer-
tifikát Carvingové akademie. Zájemcům
o kurz veškeré dotazy rádi zodpoví pří-
mo na škole (tel. 537 020 555). lp

■ Ozdobné vyřezávání ovoce a zeleniny, tak jak ho
umí na znojemské střední škole. Foto: Archiv školy

Testy krve dárců zaplatili rotariáni a exekutoři
Znojemský Rotary klub uhradil

testování vzorků krve novým dárcům
starším 35 let, kteří vstoupili do Čes-
kého národního registru dárců kostní
dřeně na prvním Ježíškově Garage
designu v prosinci minulého roku. 

Ve Znojmě se na této akci zapsalo
do registru během jediného dne úcty-
hodných 112 lidí, z nichž více než dvě
desítky věkovou hranici pětatřiceti let
překročily.

„Stát ani zdravotní pojišťovny
žádným dárcům bohužel testování krve,
které přijde na patnáct set korun a bez
kterého nemohou do registru vstoupit,
neplatí. Registr tak prostřednictvím
Nadace pro transplantace kostní dřeně
shání pro dárce ve věku 18 až 35 let dob-
rovolné dary na jejich testy, což není
vůbec jednoduché. Když ale projeví
zájem vstoupit do registru člověk, který
určenou věkovou hranici 35 let překro-
čí, musí si buď testy uhradit sám, nebo
najít někoho, kdo to udělá za něj,“
vysvětlila Iveta Hlobilová, zakladatelka
projektu Znojemsko na dřeň. 

Velkou pomocí je proto i dar za -
měst nanců exekutorského úřadu na
Rooseveltově ulici ve Znojmě, kteří
darovali částku 6 000 korun. „Ta bude
použita pro dárce starší 35 let, kteří se
teprve do registru přihlásí,“ vysvětlila

Iveta Hlobilová, jejíž malý syn Adam
byl jedním z těch, kterému transplan-
tace kostní dřeně od nepříbuzného dár-
ce dala naději na nový život.

„Velký náš díky patří nejen exekuto-
rům, ale i znojemským rotariánům, se

kterými jsme se navíc domluvili na spo-
lupráci na dalších akcích našeho dlou-
hodobého projektu zaměřeného na
získávání nových dárců krvetvorných
buněk na Znojemsku,“ doplnila na zá-
věr Hlobilová. lp

■ Z Ježíškova Garage designu zleva Adam Hlobil, slečna Kateřina – stá dárkyně, která během akce vstoupila do registru dárců kostní 
dřeně a vrchní sestra hematologicko-tranzfúzního oddělení znojemské nemocnice Elena Voznicová. Foto: Archiv IH

Chcete-li darovat kostní dřeň,
více informací získáte na
www.znojemskonadren.cz
nebo na tel. 602 395 544.
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Denisa Berková (Přímětice)

Michal Zifčák (Tasovice)

Šárka Pavelková (Dobšice)

Petr Pelán (Jevišovice)

Renata Malenovská (Načeratice)

František David (Kasárna)

Pavla Pekárková (Znojmo)

Marek Zajíc (Dobšice)
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Dvoudenní festival Cesty světem
vnese 22. do 23. ledna do Znojma
vůni dálek, dobrodružství, tajem-
ství, osobní odvahy a cestovatelské-
ho nadšení, množství vyprávění
a také jeden poklad nedozírné hod-
noty.

O své zážitky z cest po mořích
a oceánech se podělí například slavný
mořeplavec Rudolf Krautschneider,
který staví lodě, stará se o narkomany
i děti z dětských domovů, brázdí svě-
tové vody sám i s přáteli.

Někdejší kastelán Milan Svoboda
bude vyprávět o hledačích pokladů
a na jeden poklad nedozírné hodnoty
si budete moci možná i sáhnout.
„Milan a dva zástupci zámku Bečov
nad Teplou přivezou model relikviáře
sv. Maura. Pro nevidomé připraví hap-
tickou prohlídku této unikátní památ-
ky a oni sami budou od pátku do
sobotního dopoledne odpovídat na
všechny všetečné otázky,“ uvedl hlavní
organizátor Cest světem Bronislav
Mikulášek. I on přidá do programové
nabídky své zážitky z cestování po
Ománu, kam vyrazil s celou rodinou.
O tom, jaké je to být uprchlíkem bude
hovořit jeden z nich a připraven je

i blok příspěvků znojemských studen-
tů Gymnázia Karla Polesného.

Součástí zajímavého programu po
oba dva dny bude i možnost darovat
kolo potřebným. Ve spolupráci s o. p. s.
Kola pro Afriku proběhne sběr daro-

vaných kol pro africkou Gambii. Dárci
je mohou přivést rovnou na festival, kde
bude sběrné místo. Poté se odtud kola
„rozjedou“ do Afriky. Každý  dárce kola
obdrží od pořadatelů  cyklo-lékárničku
od Cykloklubu Kučera Znojmo a bude
zařazen do slosování o zajímavou cenu. 

Všechny přednášky se uskuteční
na SVŠE. Stačí si jen zakoupit na TIC
(Obroková ul.) vstupenky. lp

■ Mořeplavec Rudolf Krautschneider (uprostřed) s dětmi z dětského domova. 
Foto. Archiv RK

Navštivte Cesty světem. Nesou k vašim
uším neskutečné zážitky 

Pátek 22. ledna
16.00 Zahájení festivalu

STUDENTSKÝ BLOK
Soutěžní příspěvky studentů znojemského Gymnázia
K. Polesného a SOU Přímětická.

18.00 RUDOLF ŠVAŘÍČEK: BHÚTÁN – POSLEDNÍ ŠANGRI-LA
Známý dobrodruh, cestovatel, průvodce, 
majitel CK Livingstone, vyhledávající místa na světě, 
kam se vydává opravdu málokdo.

19.00 MILAN SVOBODA: POKLAD ZVANÝ RELIKVIÁŘ SV. MAURA
Někdejší kastelán zámku Nelahozeves, 
propagátor české kultury a památek organizoval setkání
hledačů pokladu sv. Maura.

20.00 PŘÍBĚH UPRCHLÍKA
Výjimečný příspěvek uprchlíka, který se podělí o svůj životní
příběh. Součástí bude i představení projektu Organizace pro
pomoc uprchlíkům v Gruzii.

Sobota 23. ledna
10.00 LIBOR A KAMILA HNYKOVI: PATAGONIE 2015 

Výprava do země s prastarými pralesy, pod jejichž korunami
ve tvaru deštníků se proháněli dinosauři.

11.00 MIKULÁŠKOVI: OMÁNEM S DĚTMI
Organizátor festivalu Bronislav je amatérský cestovatel
a milovník cizích zemí, kultur, přírody. 
Se svými dětmi Julií a Jakubem navštívil Omán.

12.00–13.00 OBĚDOVÁ PAUZA (zajišťuje SOU Přímětická Znojmo)
13.00 RUDOLF KRAUTSCHNEIDER: MOŘE MÉHO ŽIVOTA

Stavitel jachet a mořeplavec, spisovatel a dřevorubec bude
hovořit o letech trávených v loděnici, na moři i na souši,
o samotě i obklopen lidmi či dětmi s dětských domovů.

15.00 PAVEL SVOBODA: SEDM MĚSÍCŮ NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU
Autor své cesty směřuje převážně do horských 
a velehorských oblastí.

16.00 PATRIK KOTRBA: PĚŠKY DO SANTIAGA DE COMPOSTELO
Cesta do Santiaga může být ryzí cestovatelský svátek. 

17.00 MICHAL POKORNÝ: ALJAŠKA, ZEMĚ MÝCH SNŮ
Michal si splnil klukovský sen – koupil srub na Aljašce, aby
byl co nejblíže panenské přírodě se všemi jejími dary.

18.00 ZLATUŠE KNOLLOVÁ: SRÍ LANKA – OSTROV ČAJE
Čaj není pouze nápojem, ale cestou, která proměnila život
Zlatuše nejen v pohledu na tento nápoj, ale i na lidi a svět
kolem.

19.00 MARTIN ŠKORPÍK: ÍRÁN – MÝTY OPŘEDENÁ PERSKÁ ŘÍŠE
Povídání o přírodě, poměrech a lidech v severním Íránu.

20.00 PŘEDÁNÍ CEN, ZAKONČENÍ

PROGRAM – CESTY SVĚTEM 

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

PLAVÁNÍ PRO VEŘEJNOST V LEDNU
Pondělí 10.00–13.00 18.00–20.00
Úterý 18.00–21.00
Středa 18.00–20.00
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 
Sobota 9.00–12.00, 15.00–20.00 
Neděle 9.00–12.00

SAUNA PRO VEŘEJNOST
Pondělí–sobota 18.00–20.00
Nutná objednávka: tel. 515 211 027 
e-mail: bazen@zsprim.cz
Cena 2 hod. 400 Kč/max. 6 osob.

Sáhněte si na skutečný poklad. 
Prozradí vám, jak ho hledali.

Vinobus podpořily
další dvě obce

Tasovice a Chvalovice přispěly na
rozjezd a fungování Vinobusu. 

Zapojily se tím do projektu vinař-
ského turistického autobusu VOC
Znojmo, jehož cílem je přilákat návštěv-
níky a přispět k lepšímu vývoji cestov-
ního ruchu na Znojemsku. Vinobus,
který má v obou obcích zastávku, tak
získal další podporu obcí regionu.

Myšlenka Vinobusu se hned od
začátku těšila velké podpoře. lp
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Svět podle Prota uvede divadlo
jako K‐PAX. Ráno i večer

Divadelní hra 
K-PAX, kterou uvede
znojemské divadlo
10. února hned dva-
krát, pojmenovává
laskavým humorem
neduhy naší společ-
nosti, zamrazí svojí
přesností a překvapí
naprosto nečeka-
ným vyústěním pří-
běhu. 

Děj je zasazen do
moderní psychiatric-
ké léčebny, kam je při-
jat záhadný pacient,
který o sobě tvrdí, že
je mimozemšťan
z planety K-PAX.
Jeho pobyt na psy-
chiatrii obrátí naruby život nejen všem
spolupacientům, ale i zdravotnímu
personálu, včetně ošetřujícího lékaře,
který se snaží odhalit pravou totožnost
záhadného cizince. 

Divadelní hra K-PAX Gena Bre-
wera vznikla na základě literární před -
lohy téhož autora. Brewer napsal
knižní trilogii, kterou nejvíce prosla-
vilo filmové zpracování uváděné v čes-
kých kinech pod názvem Svět podle
Prota v hlavních rolích s Oscary ověn-
čenými herci  Jeffem Bridgesem
a Kevinem Spaceym. Film americké
provenience v režii Iaina Softleyeho
dostal od kritiků vysoké hodnocení
a tak není divu, že román přilákal
i divadelní umělce.

Do Znojma s ním přijede společ-
nost StageArtCz a místní divadlo ji

uvede v jediném dni 10. února dva-
krát – od 10.00 hodin pro studenty
a večer od 19.00 hodin pro další divá-
ky. V hlavních rolích jako doktor Bre-
wer se představí Radim Fiala (známý
z televizní Ordinace v růžové zahra-
dě) a v roli Prota mu bude sekundovat
Petr Halberstadt. Ústřední dvojici
doplní Marika Procházková / Markéta
Plánková, Petr Bláha, Michal Bum-
bálek a další.

Vstupenky je možné zakoupit
v Turistickém informačním centru na
Obrokové ulici. Městské divadlo ve
Znojmě, vedle výše zmíněného, chystá
pro návštěvníky další zajímavá před-
stavení. Mezi různými žánry od kome-
die, pohádek přes muzikál, koncerty
až po drama si určitě vybere každý
divák. lp

Hokejové Znojmo si zajistilo play‐off,
divácký zájem trhá rekordy

Paráda! Toto slovo bylo nejčas-
těji slyšet na tribunách i v kabině zno-
jemského stadionu po infarktové
bitvě proti Villachu. Těsné vítězství
3:2 definitivně pojistilo Orlům účast
mezi šesti nejlepšími celky meziná-
rodní Erste Bank Eishockey Ligy a tím
i přímý postup do vyřazovacích bojů.
Dopomohlo k němu i tradičně skvělé
znojemské publikum, které na sta-
dion míří v  rekordních počtech.
Zápas s Vídní v předvečer Tří králů
dokonce prolomil osm let staré
divácké maximum.

Situace v  tabulce byla během
Vánoc velmi dramatická a vypadalo
to, že se Znojmo bude muset o umís-
tění v první šestici bít až do posledního
kola. Na čtyři zbývající postupová mís-
ta si zálusk dělala hned šestice soupeřů,
které v tabulce dělily pouhé dva body.
Nakonec ale místo napjatého očeká-
vání můžou hráči i realizační tým
pomalu spřádat plány na nadstavbo-
vou část. Před ní se všem týmům vynu-
lují bodová konta, startovací čára tak
bude pro všechny téměř totožná (ti
nejlepší dostanou malý bodový
bonus). 

Motivace pro co nejlepší umístění
v nadstavbě jsou především dvě: účast
v Lize mistrů, nejprestižnější hokejové
soutěži Evropy, kde se utkávají ty nej-
lepší klubové celky starého kontinentu.
A také výhodnější umístění pro násled-
nou volbu soupeře pro čtvrtfinále.

4353! Divácký rekord padl
Není pochyb o tom, který sport se

ve Znojmě těší nejvyššímu diváckému
zájmu. Orli Znojmo a EBEL každoročně
lákají na tribuny více a více diváků.
V aktuální sezoně se průměr na jedno
utkání už nyní blíží třem tisícům. To 
je víc, než v  posledních sezonách
 Znojma v české extralize. Derby proti

Vídni v úterý 5. ledna pak na zaplně -
ném stadionu sledovalo úctyhodných 
4353 diváků. To je nejvyšší návštěva ve
Znojmě nejen za dobu působení v EBEL,
ale dokonce nejvíc od února 2007.

„Nikdy v životě jsem takové fa -
noušky jako tady nezažil. Je to skvělé,“
popisuje také kanadský útočník s in -
dián skými kořeny ve službách Orlů
Colton Yellow Horn. „Dává nám to na
ledě motivaci navíc. Doufám, že nás
budou takto podporovat i nadále,“ přeje
si. Liga kvapí dál a Znojmo se už s jis-
totou účasti ve čtvrtfinále v kapse může
chystat na další cíle.

Rozpis nadstavbové části EBEL
Čísla týmů níže v rozpisu značí

jejich umístění po základní části. Znoj-
mo obsadilo 3.–6. místo v závislosti na
výsledcích posledních dvou kol, která
byla sehrána po uzávěrce vydání. Začát-
ky domácích utkání ve všední dny jsou
v 18.30, o víkendu v 17.30, pokud není
stanoveno jinak.

pátek 22. 1.: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4 
neděle 24. 1.: 5 – 1, 4 – 2, 6 – 3 
pátek 29. 1.: 1 – 4, 2 – 3, 5 – 6 
neděle 31. 1.: 3 – 1, 6 – 2, 4 – 5 
úterý 2. 2.: 2 – 1, 4 – 6, 5 – 3 
pátek 5. 2.: 1 – 2, 6 – 4, 3 – 5 
neděle 7. 2.: 1 – 3, 2 – 6, 5 – 4 
úterý 16. 2.: 4 – 1, 3 – 2, 6 – 5 
pátek 19. 2.: 6 – 1, 5 – 2, 4 – 3 
neděle 21. 2.: 1 – 5, 2 – 4, 3 – 6

Volba soupeřů pro první kolo
play-off proběhne v pondělí 22. února
v živém vysílání SERVUS TV. Čtvrtfi-
nálové série začínají v pátek 26. února,
hracími dny jsou pátek, neděle a úterý.
Všechny série jsou hrány na čtyři
vítězné zápasy. Mistr EBEL bude znám
nejpozději 14. dubna 2016.

Lukáš Peroutka

■ Radim Fiala jako doktor Brewer. Foto: Archiv ZL

Zástupci Okrašlovacího spolku
ve Znojmě a zástupkyně pivovarnic-
kého koncernu odhalili v domě na
Kovářské ulici pamětní desku připo-
mínající sládka Hostana. 

Historická osobnost města je úzce
spjata s vařením piva ve středověkém
Znojmě, ale především si jeho jméno
vybral jako marketingovou značku
znojemského piva v šedesátých letech
20. století František Koukal. Do
výtvarné podoby ji převedl výtvarník
a keramik Miloslav Smutný starší. Slá-
dek Hostan byl úctyhodný občan měs-
ta Znojma, kterému v roce 1363 patřil
právovárečný dům se šenkem, který
stával na Kovářské ulici. Na stejném
místě nyní zdobí fasádu domu jeho
pamětní deska. lp

Sládek zdobí fasádu domu

■ Pamětní desku sládka Hostana najdete
na fasádě rohového domu ulic Kovářská
a Dolní Česká. Foto. Archiv ZL

ZVEME VÁS DO DIVADLA
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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:
říjen–duben po–so 10.00–17.00, 
ne 13.00–16.00 (poslední vstup je
hodinu před zavírací dobou).

ZNOJEMSKÝ HRAD
Hradní 10, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 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. 
Otevřeno pouze v červenci a srpnu.

ROTUNDA
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,
mimo sezonu: 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, 
e-mail: 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 sezonu: 515 282 211, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz,
www.znojmuz.cz.
Zavřeno do 1. května.

CORNŠTEJN – zřícenina hradu, 
tel.: 604 891 875, 
mimo sezonu: 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: listopad–březen 9.00–17.00
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@znojemskabeseda.cz,
www.znojemskabeseda.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: 
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.

22. 1. CHLAP NA ZABITÍ
Francouzská komedie o tom, jak se
profesionální zabiják stane obětí
sebevraha. Hrají: Filip Blažek,
Alžběta Stanková, Jaroslav Šmíd
a především Miroslav Vladyka. 19.00.

25. 1. MANŽELSKÝ
ČTYŘÚHELNÍK
Neobvyklá výměna manželů na jedné
silvestrovské oslavě. Hrají: Daniel
Rous, Dana Homolová, Martin Kraus
a Michaela Badinková. 19.00.

26. 1. REVIZOR
Klasická groteska N. V. Gogola. 
Hrají a alternují: J. Nosek, 
V. Zawadská a další. 9.00, 11.15.

3. 2. LENI
Hra o fiktivním setkání dvou
skutečných lidí – moderátora
Johnnyho Carsona a kontroverzní
Leni Riefenstahlové, „dvorní
režisérky“ Adolfa Hitlera. Vilma
Cibulková získala za roli Leni Cenu
Thálie 2014 za mimořádný jevištní
výkon. 19.00.

5. 2. NEBE NA ZEMI
Divadelní studio Martiny Výhodové /
Voskovec & Werich
Hra, k níž hudbu složil Jaroslav Ježek,
se odehrává na Olympu a v malém
městě kdekoliv. 18.00.

10. 2. K-PAX / SVĚT PODLE
PROTA
Světový bestseller a filmový hit
v divadelním provedení a české
premiéře. Kouzelný příběh lidí,
které možná navštívila bytost
z hvězd.
V 10.00 hod. je program určen pro
středoškoláky a žáky 9. tříd základních
škol, kteří se zajímají o to, jak se dělá
divadlo. Představení bude předcházet
beseda s autorem scény scénografem
Jaroslavem Milfajtem. 
Od 19.00 hod. večerní představení.
Hrají: Radim Fiala, Marika
Procházková, Petr Halberstadt a další. 

15.–19. 2. GULLIVEROVY CESTY
Gulliverovy cesty jsou jedno
z nejznámějších děl světové literatury,
imaginární cestopis, který nastavuje
zrcadlo lidské zlobě a zkaženosti.
V nabízeném ztvárnění se cestovatel
ocitá v říši liliputánských trpaslíků
a později v zemi obrů. Děti se budou
skvěle bavit, dospělé děj přinutí
k zamyšlení. Předplatné ZŠ1.

19. 2. MAM´ZELLE NITOUCHE
Slavná hudební komedie. Světec
Célestin a světák Floridor, k tomu
zbožná klášterní schovanka Denise.
Hrají: Otakar Brousek ml., Jiří
Wohanka, Hana Czivišová a další.
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
23. 11.–19. 2. CHLADNÁ KRÁSA
Minoritský klášter – výstava o historii
nožířství a fenoménu damascénské oceli.

3. 12.–20. 2. RETROGAMING –
počátky osobních počítačů u nás
Dům umění – interaktivní putovní
výstava, její součástí je možnost
vyzkoušet si historické počítače. 

15. 1.–18. 3. DOMÁCÍ LOUTKOVÁ
DIVADLA
Minoritský klášter – výroba loutek
patří k české tradici. Výstava Muzea
Hraček v Rychnově nad Kněžnou.

KONCERTY
20. 1. KONCERT 
LUBOŠE POSPÍŠILA
VŠ klub HARVART 
(Václavské nám. 6). 19.30.

6. 2. SONGFEST.CZ 2016 – VÍTÁNÍ
ROKU OPICE
Znojemská Beseda – koncertní turné
s oslavou, ve které účinkují Feng-yün
Song, Jaroslav Dušek, Jan Burian,
Martin Zbrožek a další. 19.00.

9. 2. BALET
ČESKOSLOVENSKÉHO
ROZHLASU + KALAN (AT)
Dům Na Věčnosti – brněnská
alternativa a ecstatic worldmusic
z Vídně. 20.30.

DALŠÍ
21. 1. ZDRAVÉ BYDLENÍ
RC Maceška – stavební medicína
a Feng Shui z jiného pohledu,
přednáší Petr Makeš. 16.00.

22.–23. 1. CESTY SVĚTEM
SVŠE (Loucká 21) – setkání
cestovatelů ve Znojmě. Dvoudenní
festival pro veřejnost s přednáškami
profesionálních i amatérských
cestovatelů. Podrobnosti na str. 12
a na www.cestysvetem.cz

6. 2. IV. REPREZENTAČNÍ PLES
ZŠ JUDr. MAREŠE
Dukla – konferenční a společenské
centrum Znojmo. 19.30.

11. 2. PORUCHY PAMĚTI VE
VYŠŠÍM VĚKU
Městská knihovna Znojmo – KLUB
ZDRAVÍ. Fungující paměť je
zásadním předpokladem kvalitního
života každého z nás. Přednášející:
Jana Kucková. 17.00. 

PORTÁL KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU 

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

Tvorba s tématem Znojma je v Domě porozumění do 29. ledna
Vítězné a další vybrané kreativní práce žáků základních škol, které soutěžily
vloni v listopadu na prvním ročníku veletrhu Znojmo rukama šikulů, jsou
nyní vystaveny v Domě porozumění.
Soutěžící museli zpracovat zadání Znojmo a věcí pro Znojmo typických, a to
jakoukoliv technikou, nápadem i originalitou. Zúčastnilo se celkem devět
projektů ze základních škol ze Znojma a okolí a tři projekty zpracovali žáci
ze základní školy Jemnice. 
Jak se nelehkého úkolu děti kreativně zhostily, můžete vidět v Domě poro-
zumění na Slepičím trhu (budova znojemského podzemí). Výstava potrvá
do 29. ledna 2016 (otevřeno: každé pondělí, středu a pátek od 10.00 do
15.00 hod.). lp

■ VÝSTAVA

Domácí loutková divadla uvidíte v klášteře
Jihomoravské muzeum ve Znojmě zve malé i velké ná-
vštěvníky na výstavu domácích loutkových divadel. Od
15. ledna jsou k vidění v minoritském klášteře, kam je
až do 18. března zapůjčilo Muzeum hraček z Rychnova
nad Kněžnou.
Loutky a loutková divadla patřily dříve ke kulturnímu vy-
žití dospělých a později hlavně dětí. Během své více jak
stoleté historie loutkové divadlo stále plní svoji hlavní
úlohu – působí pozitivně na dětskou emocionalitu, pod-
poruje estetický zážitek a je vynikajícím prostředkem výchovy dětí. Navští-
víte-li s nimi výstavu, jistě se o pravdivosti těchto slov přesvědčíte. lp

■ ŠIBŘINKY

Sokol láká na maškarády a zábavu
Ve čtvrtek 4. února od 16.00 hodin se mohou rodiče s dětmi bavit ve zno-
jemské sokolovně. Zváni jsou na dětské sokolské šibřinky čili tradiční maškarní
karneval. „Přijďte se pobavit, zacvičit si a vyzkoušet nějaké řemeslo. Máme
pro vás připravenou tombolu se štěstíčky. Na občerstvení budou mimo jiného
opět i výborné domácí koláčky. Jen si prosím, vezměte boty na přezutí,“ po-
zvala veřejnost náčelnice znojemských sokolů Věra Macounová. lp

■ PLESY

Roztančete sezonu na plese školy JUDr. Mareše
Vedle tradičně lednového Plesu města Znojma 23. ledna si mohou milovníci
nablýskaných parketů, elegantních rób a zábavy zatančit také 6. února na
VI. REPREZENTAČNÍM PLESE JUDr. MAREŠE. Konat se bude od 19.30 v Dukle
– konferenčním a společenském centru Znojmo, kde čeká návštěvníky hu-
dební skupina Habakuk a bohatá tombola. Ples se koná pod záštitou města
Znojma. 
Vstupenky lze zakoupit v kanceláři Základní školy JUDr. Mareše na Vídeňské
ulici. lp

■ FOTOSOUTĚŽ

Vaše fotografie přírody může být součástí kalendáře
Městské lesy Znojmo vyhlásily  celoroční fotosoutěž Každý den
s přírodou. Z vybraných dvanácti fotografií fotonadšenců bude sestaven
kalendář na rok 2017. Hlavní roli v něm bude hrát krása lesa a život v něm
očima jeho návštěvníků. Pokud se chcete pochlubit svými záběry zachycu-
jícími znojemské lesy a přírodu v průběhu celého roku, neváhejte a pošlete
své výtvory do 31. září 2016 Městským lesům Znojmo. 
Podrobnější informace k  podmínkám soutěže najdete na webových
stránkách www.lesyznojmo.cz. lp

NENECHTE SI UJÍT14. 2. JAK HONZA S DUCHEM ZATOČIL
Znojemská Beseda – cyklus NEDĚLNÍ
POHÁDKY: Divadlo Million uvádí
pohádku pro nejmenší. 15.00.

XXXVI. PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS
JIHOMORAVSKÉHO MUZEA VE
ZNOJMĚ
Dům umění, vždy ve čtvrtek od 19.00
(www.znojmuz.cz, 515 282 211). 

21. 1. Posuny v poznání netopýrů
jihozápadní Moravy v posledním
desetiletí.
Přednášející: RNDr. Antonín Reiter,
Ph.D. (JMM Znojmo)

790 let města Znojma
28. 1. Kostel Bičovaného Spasitele
v Milfroni (Dyji)
Přednášející: Mgr. Jana Oppeltová,
Ph.D. (FF UP Olomouc)

790 let města Znojma
4. 2. Architektonické pojetí historické
budovy Besedy Znojemské 
jako regionálního symbolu 
evropské občanské humanistické
kultury 2. poloviny 19. století

Přednášející: PhDr. Jan Kozdas (NPÚ
Brno)

11. 2. Jaro na Znojemsku: 
Nástin zvyků a obyčejů z horáckého
Dolska, jižního Podhorácka
a Podyjí od masopustu až do
Velikonoc.
Přednášející: Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.
(JMM Znojmo)

790 let města Znojma
18. 2. Rok 1848 na Znojemsku. Další
milník ke svobodě?
Přednášející: Mgr. Martin Markel,
Ph.D. (FF MU Brno)

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS SPRÁVY
NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
Dům umění – vždy v úterý od 19.00.

9. 2. BARMA – ZEMĚ TISÍCŮ PAGOD
Přednášející: Tomáš Besta (Agentura
ochrany přírody a krajiny).

16. 2. KAMBODŽA – CHUDOBA
S VŮNÍ VANILKY
Přednášející: Hana Urbanová 
(Ministerstvo životního prostředí ČR).

Soutěž začala výstavou
Poznáváme Znojmo 

Odstartovala putovní výstava
doprovázející soutěž pro znojemské
středoškoláky na škole GPOA
v budově na ulici Pontassievská.
Výstava je tam studentům k prohléd-
nutí až do konce týdne.

Výstava se koná v rámci soutěže
Poznáváme Znojmo, aneb 790 let krá-
lovského města.

Od ledna do poloviny března bude
po všech znojemských středních ško-

lách putovat výstava reprodukcí obra-
zů a grafik ze sbírky Jihomoravského
muzea ve Znojmě, zachycujících naše
město. 

Úkolem přihlášené třídy bude
zpracovat třídní projekt
vztahující se k vystavova-
ným dílům, například
fotografie mapující sou-
časnou podobu zobraze-
ných lokalit, video
o památkách, zachycení
výpovědí pamětníků a dal-
ší. Jednotlivci se pak
mohou zapojit do literár-
ní, výtvarné nebo dějepis-
né sekce soutěže. 

Organizátory soutěže
jsou Jihomoravské mu -
zeum ve Znojmě a SOU
a SOŠ SČMSD, Znojmo,
s.r.o. za podpory města
Znojma, Znojemské Bese-
dy a dalších partnerů. 

Uzávěrka soutěže je
31. března a slavnostní
vyhlášení výsledků pro-
běhne v rámci letošního
Majálesu 4. května. zp

Více informací najdete na
www.znojmuz.cz/soutez 
nebo na
www.facebook.com/poznavameznojmo.



16 Sport ZNOJEMSKÉ LISTY | 21. LEDNA 2016

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

Grafická úprava a sazba, tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s. Brno. Distribuce: IMEX Znojmo. Registrační číslo: 371300196.

Běžci měli na přelomu roku čtyři pohárové závody

Přelom roku nebyl pro znojemské
sportovce jen ve znamení vánočních
svátků a silvestrovských oslav, ale na
své si přišli ivyznavači běhání. Vobdo-
bí od 19. prosince do 9. ledna měl dese-
tidílný seriál závodů Znojemský
běžecký pohár na programu hned čtyři
akce a přiblížil se tak do svého finále,
které se uskuteční dvěma závody
v dubnu.

Ještě před Vánocemi běžci poměřili
síly v desetikilometrovém Běhu pod
Pálavou. Hlavní kategorii v Perné vyhrál
brněnský Robert Míč, ženám kralovala
Martina Vévodová z AK  Perná. 

V pátek 25. prosince se pak běžel
ve Znojmě tradiční Vánoční běh. Jed-
nalo se už o 35. ročník této akce, která
napsala svůj prolog v roce 1981. A do
historie se zapsala i tentokrát rekordním

počtem účastníků. Těch se na start hlav-
ního závodu na 10 580 m postavilo rov-
ných 215. Z nich nakonec doběhl jako
první brněnský Lukáš Soural časem
37:14, jen těsně za ním proběhl cílem
znojemský Josef Michalec. „Měl jsem
rok závodní pauzu, takže to pro mne
bylo dost těžké. Byl to můj teprve druhý
závod po návratu, ale běžel jsem od
začátku s Lukášem Souralem, střídali
jsme se a rozhodl závěrečný kopec, kde
mi trochu utekl,“ hodnotil Vánoční běh
Josef Michalec. Třetí za ním už s větším
odstupem skončil Tomáš Nováček.
Ženám opět dominovala mladá Raku-
šanka Sophie Grabner, která vytvořila
ženský traťový rekord 39:02. Na trati ji
předběhli pouze čtyři muži. 

Už na silvestra se pak běžel sedmý
závod v Třebíči. Tam zvítězil Ondřej

Novotný z Brna a mezi ženami Slo -
venka Patrícia Puklová ze Šport 
Teamu Hritz.

Perných dvacet dní, během kte-
rých absolvovali čtyři závody pak běžci
zakončili Znovín krosem v sobotu
9. ledna, který se běžel ve Znojmě Pod
obří hlavou. Tam si dva nejlepší závod-
níci z Vánočního běhu pořadí proho-
dili. Zvítězil Josef Michalec, druhý
skončil Lukáš Soural, který je i v čele
průběžného pořadí Znojemského
běžeckého poháru. Třetí byl Karel
Fučík z Černína. Mezi ženami na Zno-
vín krosu zvítězila znojemská Michae-
la Navrkalová před Hanou Fučíkovou
z Černína a Nikolou Navrkalovou.
 Celkově ženám vévodí Kateřina Doub-
ková. 

Výsledky Vánočního běhu Elektrokov 
MUŽI
Absolutně
1. Lukáš Soural (VSK UNI Brno) 37:14,
2. Josef Michalec (TJ Znojmo) 37:20,
3. Tomáš Nováček (Atletic Třebíč)
37:55, 4. Tadeáš Mahel (Atletic Třebíč)
39:01, 5. Jiří Hrůza (Znojmo) 39:59.
40–49
1. Karel Fučík (Černín) 40:42,
2. Bedřich Čermák (Atletic Třebíč)
42:52, 3. Herwig Grabner (LC Waldvi-
ertel) 44:46, 4. Karel Hrubý (Znojmo)
44:55, 5. Leoš Dvořák (Znojmo) 45:09.
50–59
1. Pavel Kratochvíl (Atletic Třebíč)
40:41, Petr Motálek (Spartak Třebíč)
44:35), 3. Karel Podzimek (TK Znoj-
mo) 44:52, 4. Jaroslav Měřínský (AK

Perná), 47:10, 5. Zdeněk Varhaník
(Oleksovice) 49:52.
60–69 
1. Luděk Gross (GPOA Znojmo) 44:57,
2. Lubomír Pokorný (LPL) 45:44,
3. Arnošt Koreš (Atletic Třebíč) 47:22,
4. Josef Bobek (TJ Znojmo) 47:28,
5. Josef Pilař (Orel Únanov) 54:27.
Nad 70
1. Friedrich Hirschböck (ULC Horn)
1:05,11. 

ŽENY
Absolutně
1. Sophie Grabner (VAB Athletics)
39:02, 2. Veronika Vávrová (Znojmo)
44:16, 3. Barbara Grabner (LC Wald -
viertel) 46:04, 4. Kristina Nachtneblo-
vá (Moravany) 46:45, 5. Radka
Březinová (Spartak Třebíč) 47:42.
35–44
1. Barbara Grabner (LC Waldviertel)
46:04, 2. Kristina Nachtneblová
(Moravany) 46:45, 3. Romana Smol-
ková (Znojmo) 52:57, 4. Iva Blažková
(Znojmo) 53:18, 5. Kateřina Mahelová
(Rabbits Znojmo) 56:43.
Nad 45 
1. Andrea Schiffer (LC Wladviertel)
50:42, 2. Jitka Mahelová (Atletic Tře-
bíč) 51:32, 3. Jana Valášková (Znojmo)
55:37, 4. Ivana Březinová (Třebíč)
56:47), 5. Tamara Bulantová (Znojmo)
56:56.

DOROSTENCI
1. Jan Truna (TCV JH) 40:00, 2. Tomáš
Kříž (Spartak Třebíč) 40:17, 3. Tomáš
Severa (Únanov) 44:22. eks

■ Každý z 215 běžců a běžkyň se ze sebe na trati Vánočního běhu snažil vydat vše. Foto: eks

Krize je zažehnána, mohli si
oddechnout florbalisté TJ Znojmo
Laufen CZ po sobotní výhře nad
favorizovaným Ústím nad Labem.
Po sérii proher se zvedli už před
Vánocemi, kdy dokázali porazit
vysoko Svitavy na jejich palubovce
a venkovní utkání jim svědčilo i v pří-
padě pražského FbC Start. Také
v jeho hale v Kunraticích se Znojem-
ským dařilo. Po vyrovnaném průbě-
hu utkání si neustále udržovali
mírný náskok, který zpečetili
v poslední pětiminutovce dvěma
brankami a vyhráli 5:2. 

Start byl v té době podobně jako
Znojmo na hraně postupové osmičky
a tato výhra poslala Znojemské do ní,
zatímco Pražany zanechala pod ní. 

Ještě lepší závěr zápasu pak Znoj-
mo předvedlo v domácím zápase proti

třetímu Ústí nad Labem. Hosté v prů-
běhu utkání několikrát vedli, naposledy
necelých šest minut před koncem. Ale
znojemští hráči prokázali nezměrnou
bojovnost a čtyřmi góly v závěrečných
minutách otočili na konečných 8:5 ve
svůj prospěch a posunuli se po tomto
vítězství na 6. místo v tabulce.

„Už v Kunraticích na Startu, který
hraje poměrně dobře na to, že je až devá-
tý, jsme podali disciplinovaný a taktický
výkon. Doma proti Ústí nad Labem, kte-
ré patří k nejlepším týmům ligy, jsme
to ještě vylepšili. Po dlouhé době to byl
z naší strany zápas, který měl parametry
play-off. V nasazení, bojovnosti, důrazu
a v neposlední řadě i ve florbalové kva-
litě. Přitom náš kádr není úplně vpořád-
ku. Někteří hráči jsou zranění, jiní
musejí hrát i přes zranění, takže si
zaslouží za tu bojovnost pochvalu. Hráči

plní taktické pokyny, které si řekneme
na předzápasové poradě a ty dvě výhry
po Novém roce jsou zasloužené. Hráči
vidí, že když se snaží dělat, co si řekneme,
nese to svoje ovoce,“ konstatoval zno-
jemský trenér Jan Šťastník. 

Nejlepším hráčem zápasu s Ústím
byl vyhlášen třígólový střelec Pavel Palát.
„Není důležité, kdo ty góly dá, hlavně že
se vyhrálo. Do sestavy se vrátili někteří
kluci, ikdyž zranění nás trápí pořád. Ale
ta základní sestava už se ustálila. A mys-
lím si, že už před Vánocemi iběhem nich
se všem v hlavě rozleželo, co se může
stát, pokud se do toho neobujeme. Určitě
bychom nechtěli končit sezonu bojem
o záchranu,“ uvedl Pavel Palát. 

Znojemský tým podle něj nyní
vrhne všechny síly, aby se udržel na příč-
kách zaručujících play-off. „Dostali jsme
se na dno, od něj jsme se odrazili a teď,

myslím, makají všichni na dvě stě pro-
cent. Musíme za každou cenu udělat
play-off a nehledět na to, jestli budeme
sedmí, osmí nebo čtvrtí. Hlavní je, aby-
chom se dali pro play off dohromady
po zdravotní stránce a mohli se v něm
porvat o to, abychom šli co nejdál,“
dodal Palát. eks

■ Pavel Palát patřil ve vítězném utkání
s Ústím k nejlepším hráčům Znojma.

Foto: eks

Florbalisté překonali krizi a posunuli se na 6. místo
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