Zpravodaj města Břeclavi

RADNICE
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květen 2015

Na Facebooku
města Břeclavi naleznete
mnoho snímků
a fotoreportáže z akcí
ve městě
Na úvodní straně
www.breclav.eu klikněte
na modrou ikonu „F“

Město v dubnu ocenilo pedagogy
Vedení města Břeclavi ocenilo v dubnu pětadvacet učitelů. Především za dlouholetou
a obětavou práci v oblasti předškolního a školního vzdělávání. Rovněž pak za dlouhodobé
výborné výsledky v pedagogické praxi. Oceněni byli především učitelé mateřských,
základních i středních škol,
nechybělo ale ani ocenění za
dlouholetou práci v zájmové
činnosti s dětmi a mládeží.
Starosta města Pavel Dominik společně s místostarostou Milanem Vojtou předali
ocenění Janě Bartolšicové, Jarmile Veithové (obě MŠ Na Valtické), Haně Karafové, Zdeňce
Stráníkové (obě MŠ Okružní),
Danuši Šedové, Marianně Bednářové (obě MŠ Osvobození), PaedDR. Evě Hanušové (ZŠ Komenského), Mgr. Marii Kudlíkové, Mgr. Lence Horníčkové (obě ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky),
Mgr. Miloslavě Soškové, Mgr. Jitce Maťašovské (ZŠ a MŠ Kupkova), Mgr. Ivaně Filipské, Mgr. Ivaně Šperkové (ZŠ Na Valtické), Mgr. Elišce Ščukové
(ZŠ Slovácká), Evě Kudlíkové (ZUŠ Křížkovského), Karlu Miklíkovi (MŠ a ZŠ Herbenova), Ing. Vieře Sucháčové (Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická), Mgr. Jiřímu Laškovi, Mgr. Janě Příkazské (Gymnázium Břeclav), Zdeňku Kaštanovi, Pavlovi Pospíšilovi, Vladislavu Pavlačkovi,
Mgr. Františkovi Olehlemu, Mgr. Jitce Oulehlové (všichni SPŠ a OA Břeclav) a Bc. Vlastimilu Kubátovi (CVČ Duhovka).
(dav, foto ewi)
Zveme obyvatele města na

SETKÁNÍ STAROSTY
S OBČANY,
které se uskuteční ve všech
městských částech.
Proberte s vedením města témata
týkající se Vaší městské části.
KD Na Obecní Stará Břeclav
pondělí 1. 6. od 18.00 h
Sokolovna Charvátská Nová Ves
úterý 2. 6. od 18.00 h
KD Poštorná
pondělí 15. 6. od 18.00 h
MěÚ Břeclav (zas. č. 39)
středa 17. 6. od 18.00 h

Autisté putovali po proudu
Putování po proudu. Tak se
jmenuje projekt, který si klade za
úkol šířit osvětu na poli autismu.
Putování podpořilo také město
Břeclav. Místostarosta Jaroslav
Válka tak na konci dubna u Lichtenštejnského domu symbolicky
odstartoval jednu z etap putování,
která začala právě v Břeclavi. Celá
411 km dlouhá trasa štafetového
pěšího pochodu, která vedla Moravou a Slezskem, byla protkaná
také mnoha přednáškami. A právě ty měly pomoci zvýšit informovanost veřejnosti o autistech.
Autisté denně ušli i 40 kilometrů. Více informací o projektu naleznete na www.adventor.org.
(Autismus je vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objevuje se
už v ranném dětství – pozn. red.).
(dav)

www.alcaplast.cz

Od 1. 4. (do 31. 10.)
přechází sběrný dvůr
společnosti TEMPOS
v Břeclavi na „letní režim“
Otevřeno je denně
(kromě neděle)
od 8 do 17 hodin

Jak se zachovat
při blackoutu nebo
jiné nebezpečné
situaci?
Poradí Vám Krizport

www.krizport.cz
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Oprava silnice I/55 bude Centrum Břeclavi
na jaře prohlédlo
hotová v půli června

Nový povrch dostane několik set metrů dlouhý úsek silnice první
třídy ve Staré Břeclavi, jejímž správcem je Ředitelství silnic a dálnic.
A to v úseku od křižovatky Jana Moláka po vjezd do areálu DEK TRADE
(bývalý celní úřad). Už 18. dubna začala firma s frézováním silnice
a pokládkou nového povrchu. Oprava komunikace se uskutečňuje po
třetinách. Jezdit budou řidiči vždy v jednom pruhu, a to oboustranně.
Hotovo by mělo být do 17. června 2015.
(red)

Úpravna vody zahájí
zkušební provoz v květnu

Do konce května by měla být hotová rozsáhlá rekonstrukce části
centra Břeclavi. Původní chodník od Tropi baru až k Shopping centru
nahradilo nové předláždění. Chodník se navíc rozšířil, což znamená
zvýšení komfortu pro pěší. Rozšířeného vjezdu se dočkalo také stávající parkoviště a to včetně odstranění problematických ostrůvků, které
oddělovaly jednotlivá stání. Parkoviště se navíc propojilo se sousedícím
revitalizovaným prostorem k parkování.
(red)

Upozornění pro občany
– opravy komunikací
Upozorňujeme obyvatele Břeclavi, že v pondělí 11. 5. budou
zahájeny stavební práce na opravách komunikací a chodníků ul.
Karla Čapky, Fleischmannovy a části ul. Denisovy. Práce jsou sladěny s rekonstrukcí plynovodu, kterou v oblasti provádí RWE.
Před zahájením prací na opravách zde ještě společnosti ITSELF
v rámci koordinace prací pokládala chráničky pro datové kabely. Prosíme proto obyvatele Břeclavi o shovívavost při případných omezeních souvisejících s opravami.
(red)

Senior Point od května
na nové adrese
Rekonstrukce úpravny vody v Kančí oboře je ve finále. Od května
chtějí Vodovody a kanalizace Břeclav začít se zkušebním provozem.
„Zkušební provoz předpokládáme v období od května do října 2015.
Po dobu šesti měsíců zkušebního provozu bude do vodovodní sítě dodávána i nadále kvalitní pitná voda, u které však může dojít vzhledem
k nutnosti odzkoušení a seřízení nové technologie ke krátkodobému
zvýšení sledovaných hodnot nad obvyklé hodnoty,“ uvedl ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav Jan Cabal, který prosí odběratele
pitné vody o shovívavost. Jak doplnil, o ukončení zkušebního provozu
bude společnost odběratele opět informovat.
(red)

POZOR!

KONČÍ SPLATNOST POPLATKŮ ZA ODPADY
Poplatek z komunálních odpadů ve městě Břeclavi
je splatný do 31. května 2015!
Poplatníky jsou fyzické osoby uvedené ve vyhlášce
Poplatek je 480,- Kč, občané nad 65 let a děti do 6 let 300,- Kč
Zaplatit můžete bezhotovostně na účet města 526651/0100,
Přes SIPO nebo na pokladně města
(variabilní symbol: rodné číslo poplatníka)

Břeclavský Senior Point, který od svého vzniku v roce 2011
sídlil v budově Charity, se od května 2015 stěhuje. Novou adresou
je ulice Národních hrdinů 43, Břeclav – Centrum služeb. Kromě změny adresy dochází také k rozšiřování služeb: Nově bude
vždy 1× měsíčně ve spolupráci se Sdružením obrany spotřebitelů – asociací, přítomna paní právnička, která zdarma poskytuje
poradenství v oblasti spotřebitelské problematiky (nevýhodné
nákupy, odstoupení od smluv, reklamace…) a sociální a rodinné
problematiky. Do poradny je nutné se předem objednat u pracovnice Senior Pointu.
Nadále pokračujeme v pořádání přednášek nejen pro seniory, chceme oslovit také jiné skupiny. Proto již 15. 5. od 10.30
proběhne přednáška Finanční vzdělávání, aneb jak se vyznat
v nástrahách spotřebitelských smluv našeho partnera – Sdružení
českých spotřebitelů, o.s. Přednáška se uskuteční v Centru služeb
na ulici Národních hrdinů 43, vstup je zdarma.
Kontaktní údaje:
Senior Point Břeclav
Národních hrdinů 43
breclav@seniorpointy.cz
http://www.seniorpointy.cz

Máme pro Vás otevřeno:
Pondělí 12.00 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 12.00
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Se starostou na téma
Vážení obyvatelé Břeclavi,
rok se s rokem sešel a rada města i zastupitelst vo
pře d s e b ou
mají nelehký
úkol rozdělení
dotací do sociální, kulturní a sportovní oblasti. Břeclav vždy hrdě
a ráda podporovala vyžití mladých
lidí. Děti jsou naše budoucnost

a i my chceme, aby raději trávily smysluplný čas v kroužcích,
vzdělávaly se, získávaly nové kamarády, než aby se jen bez cílů
potulovaly městem, kouřily, pily
alkohol nebo braly drogy.
Letos vůbec poprvé zájemci
o dotace do sportu předstoupili
před sportovní komisi, aby představili své projekty. Přestože tuto
novinku iniciovali Mladí a Neklidní, aby se dotace více zprůhlednila, ze strany veřejnosti byl
o veřejné slyšení minimální zá-

jem. Bohužel. Přesto jsme každou
udělenou dotaci opravdu pečlivě
zvažovali.
V současné chvíli jsou již
schváleny drobnější dotace do
50 tisíc korun, které má v kompetenci rada města. Zastupitelstvo,
které se schází až po uzávěrce
tohoto čísla, bude pak rozhodovat o milionech korun pro sport
i kulturu.
Mohu za sebe i své koaliční
partnery říct, že jsme se snažili rozdělit veřejné peníze oprav-

du správně. Město chce a bude
sport a kulturu podporovat. A to
i se stále napjatějším rozpočtem,
který přichází o peníze z důvodu
výpadku daní a peněz za hazard.
Statisíce korun jsme i letos
rozdělili na pořádání kulturních,
společenských a sportovních
akcí, které nám především během
sezony zpříjemní slunečné dny.
nabídky si vybere skutečně
každý.
Ing. Pavel Dominik
Starosta Břeclavi

Veteráni převzali ruská ocenění
lupracují a kterých si veteráni
váží. Následně se delegace Ruské
federace, města Břeclavi, veteránů a dalších přesunuly do parku
k soše rudoarmějce a k památní-

kům na břeclavských hřbitovech,
kde uctili památku padlých. Čestnou stráž i salvu v parku obstarali
členové KVH Břeclav.
(dav)

S princem probírali,
jak zatraktivnit město

Ruská federace udělila v Břeclavi několika válečným veteránům ocenění za jejich odvahu ve
válce. Stalo se tak u příležitosti
výročí sedmdesáti let od konce
druhé světové války. „Veteráni
byli za války mladí lidé. Sami se
museli rozhodnout, zda půjdou
bojovat nebo zůstanou doma.
Právě válečným veteránům vděčíme za to, jak dopadla válka.
Máme vůči nim velký morální dluh,“ uznale pronesl ruský
konzul v Brně Andrej Šaraškin.
Veteránů z 2. světové války je
každým rokem méně. K dneš-

nímu dni jich na Moravě nejsou
už ani tři stovky. „Na jejich odvahu nesmíme zapomenout. Je
potřeba si uvědomit, co všechno
obětovali, aby pro nás vybojovali lepší budoucnost. Právě veteránům z 2. světové války vděčíme
za to, že je v našem státě oficiální řečí čeština a ne jiný jazyk,“
potvrdil starosta Břeclavi Pavel
Dominik.
Český svaz bojovníků za svobodu poté udělil čestná uznání, pamětní medaile a pamětní
plakety. A to nejen veteránům,
ale i lidem, kteří s veterány spo-

Úzkokolejka, miniatury, břeclavský zámek nebo Josef Hardtmuth. To byla témata, o kterých
v dubnu diskutoval starosta
Břeclavi Pavel Dominik a místostarosta Milan Vojta společně
s lichtenštejnským princem Wolfgangem a historikem Pavlem Juříkem. „Odkazu Lichtenštejnů si
velmi vážíme a uděláme vše, co
budeme moci, abychom jej dále
rozvíjeli. Rádi bychom využili obrovský potenciál miniatur,“
zaznělo z úst starosty. Právě potenciál miniatur by chtěl rozvíjet také historik. „Jsou to přesné
unikáty, všechny lichtenštejnské
stavby z Lednicko-valtického areálu (LVA) na jednom místě. To je
rarita, která by se měla více propagovat,“ dodal Juřík s tím, že
elektronická podoba miniatur,

kterou město rovněž vlastní,
může být v budoucnu promítána
třeba na noční oblohu.
Místostarosta s princem poté
zavedli řeč na téma oprav břeclavského zámku a jeho možného využití. Vedení města zaujala také
možná výstavba úzkokolejky, která by do Břeclavi mohla přilákat
větší množství turistů. Neméně
atraktivní bylo téma pořádání
výstavy spjaté se jménem Josefa
Hardtmutha. Ten je v Břeclavi
a okolí známý více než vynálezce dnešní tužky jako projektant
mnoha významných staveb LVA.
Už nyní všichni zúčastnění plánují další schůzky, na kterých
podrobněji proberou plány na
zatraktivnění Břeclavi pro turisty
i místní.
(dav)
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Radnici navštívila místopředsedkyně parlamentu
Obchvat, hazard, ale i dotace na cyklostezky nebo podpora obcí. Město Břeclav v dubnu
navštívila 1. místopředsedkyně
poslanecké sněmovny Jaroslava
Jermanová. S vedením radnice
diskutovala na ožehavá témata,
která město trápí. Evergreenem
číslo jedna byla samozřejmě doprava a s ní spojená výstavba obchvatu. „Víme, že mnohá města
potřebují obchvaty nebo dálniční
napojení. Opravdu děláme vše, co
můžeme, aby se obchvat Břeclavi stal brzkou realitou,“ potvrdila místopředsedkyně sněmovny.
Společně s přítomným poslancem Miloslavem Janulíkem
diskutovali s vedením radnice
také o řešení hazardu v městech.
„V současné době se snažíme vyřešit situaci, do které nás dostalo
minulé vedení města. Tedy jak

nahradit příjem desítek milionů,
o které městská pokladna přišla
právě kvůli celoplošnému zákazu hracích automatů,“ vysvětlil
Jermanové starosta Břeclavi Pavel Dominik. Místopředsedkyně potvrdila, že ztráty nemalých

Kamerové body už hlídají
sídliště Na Valtické
Zlepšení a zkvalitnění života obyvatel sídliště. To je hlavní důvod instalace kamer v jeho
prostorách. „Právě chybějící kamerový systém byl totiž hlavním
problémem z hlediska zajištění bezpečnosti obyvatel a jejich
majetku na sídlišti Na Valtické.
Díky kamerám se tak lidem na
největším břeclavském sídlišti
zvýší vnímání pocitu bezpečí,
což samozřejmě pozitivně ovlivní
pohodu bydlení v oblasti,“ vysvětlil starosta Břeclavi Pavel Dominik.
Projekt Městský kamerový
dohledový systém zóna Valtická,
Břeclav - CZ.1.06/5.2.00/07.09674
se zaměřil na vybudování moderního kamerového systému, který tvoří šest kamerových bodů.

„Ty jsou umístěny na vytipovaných problémových místech se
zvýšeným rizikem trestné činnosti. Systém proto umožňuje
efektivní monitoring a usvědčení
případných vandalů, výtržníků
a dalších,“ dodal.
Ke kamerám bylo potřeba doplnit technologie v rámci dohledového centra v budově Městské
policie Břeclav a vytvořit datový
uzel v budově ZŠ Na Valtické.
Umístění kamerových bodů volila radnice ve spolupráci s Městkou policií Břeclav a na základě
veřejného projednání. Většina
finančních prostředků město
čerpalo z evropských fondů (85 %
z celkové částky), zbytek dofinancoval a břeclavská radnice.
(dav)

zdrojů financí právě z výherních
automatů jsou jablkem sváru ve
více obcích s tím, že téma hazardu lze řešit i jinými způsoby, než
totálním zákazem.
Společnou řeč našlo vedení
města s Jermanovou a Janulíkem

na téma Státního fondu dopravní infrastruktury. Kvůli jednomu
z pravidel fondu je totiž prakticky
nemožné získat dotace na některé
cyklostezky v Břeclavi. Poslanec
s předsedkyní přislíbili prozkoumání celé záležitosti.
Jermanová by rovněž ráda
podpořila větší místní podnikatele nebo plánované opravy břeclavského zámku. „Budu ráda za
každý podnět. Naše akční pracovní skupina ambasadorů se na
dodané podněty zaměří a ihned je
začne dál zpracovávat,“ potvrdila.
V Břeclavi se účastnila také jednání zástupců obcí v rámci meziobecní spolupráce ORP Břeclav,
kde s nimi živě diskutovala nejen
o chybách v některých nově přijatých zákonech s příslibem brzkého návratu do Břeclavi.
(dav)

Zbavili Břeclav tun odpadků

Ukliďme Česko. Tak se jmenovala dubnová akce, do které se
zapojilo město Břeclav, ale také
třeba břeclavská Církev adventistů sedmého dne. Zatímco lidé
pod hlavičkou radnice vysbírali části Poštorné včetně dětského hřiště
u kostela, ul. Hájová a mnohé cesty kolem PKZ Keramika, při akci adventistů desítky účastníků uklidily několik tun odpadků nejen v lesích
u centra plných medvědího česneku. „Chci poděkovat všem, kteří se akce
zúčastnili pod hlavičkou města. Rád bych jednotlivě jmenoval paní Psotovou, Herinkovou s dcerou Aničkou, paní Klimovičovou, Jungovou,
Bačovou, Kokorskou, Schejbalovou s dcerou Ivou a pana Veselého. Rovněž děkuji pracovníkům břeclavské radnice a účastníkům z místní věznice. Mé velké poděkování samozřejmě patří také lidem, kteří vyčistili
lesy u centra města. Věřím, že příští rok se do akce zapojí lidí mnohem
více, “ vyjádřil se břeclavský místostarosta Jaroslav Válka, který se akce
účastnil společně s dalším místostarostou Zdeňkem Urbanem. (dav)

Centrum města posílily další kamery
Nejen Na Valtické přibyly nové kamerové body. Zvýšení bezpečnosti se týká také centra Břeclavi, kde radnice stávající kamerový
systém doplnila o nové kamery.
Cílem projektu bylo rozšíření
stávajícího kamerového systému
(dotační číslo 114D082004026).
Nové body tak sledují městský
park (ul. Sady 28. Října), křižovatku ulic Národních hrdinů a Kupkova a ulici třída 1. Máje. Město
Břeclav rozšířilo kamerový systém
kvůli dalšímu zvýšení bezpečnosti obyvatel města, ale i návštěv-

níků Břeclavi. Díky vybudování
předchozího systému v minulých
letech se snížila trestná činnost
a ubylo přestupků. Drobná trestná činnost se však přesunula jen
„o pár metrů dále“, kam kamerové
body nedohlédly.
Nové kamery tak výrazně přispěly ke zvýšení pocitu bezpečí
v centru města a v lokalitách, kde

se shlukovali sociálně nepřizpůsobiví občané. Bezpečněji se tak
obyvatelé Břeclavi mohou cítit
třeba v městském parku ul. Sady
28. října, u obchodních center nedaleko náměstí T. G. Masaryka,
kde je zvýšená koncentrace lidí,
a u základní školy na ul. Kupkova
spolu s pokrytím ulice Národních
hrdinů. Město Břeclav má nadále

v plánu kamerovou síť rozšiřovat
a pokrýt co možná největší území
města. Pořízení a provoz kamer
je dlouhotrvající hodnotou, která
bude vedle pochůzkové činnosti
městských a státních policistů nedílnou součástí celkových bezpečnostních opatření ve městě. Projekt
podpořilo částkou 300 000 Kč
Ministerstvo vnitra ČR.
(dav)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Koupaliště je připraveno na sezonu
Skvěle vypadající trávník, natřené bazény, ale i novinky. Údržba
letního koupaliště před otevřením je v plném proudu. Tereza mimo
to nachystala další letní novinky. O některých jsme Vás informovali už v minulé Radnici.
Zaměstnanci Terezy nejprve
upravili trávníkové plochy tak,
aby před vegetačním obdobím
dostaly všechny potřebné živiny.
Naplno se zavlažuje a proti loňskému roku, kdy byly všechny plochy
pokryté hlínou, je dnešní pohled
na celý areál mnohem veselejší.
„Po pracích na trávníku jsme začali opravovat poškozené plochy
v bazénech a znovu po roce jsme
obnovili chlórem vybělené nátěry. Současně jsme prošli a zkontrolovali všechny klapky, čerpadla,
atrakce, potrubí, filtry a další sou-

části technologií,“ vysvětlil vedoucí provozu letního koupaliště
Alexander Herman. Podle předpovědi počasí se do několika dní
začnou napouštět venkovní bazény. Připraveno na otevření bude
koupaliště už 20. května. Tedy
v případě, že přijdou tropická horka. Oficiálně se otevření plánuje
na začátek června.
Důležité jsou i změny v ceníku vstupného. Od nové sezóny
bude zavedeno rodinné vstupné 2 dospělí a maximálně 4 děti
do 15 let. Cena je stanovena na

160,- Kč (Tereza jej tedy ještě
o 5 korun snížila oproti původně
avizovaným 165 korunám). Děti
do 15 let musí předložit na vyžádání kartičku pojišťovny. „Pokladní
bude mít právo kontrolovat totožnost dle občanského průkazu
a kartičky pojišťovny. Velkou změnou je SENIORKARTA pro důchodce. Jedná se o permanentku 10
+ 3 vstupy za 300,- Kč, která bude
sloužit pouze pro kondiční plavání v ranních a večerních hodinách. Ranní kondiční plavání bude
probíhat v čase od 9 do 10 hodin,
večerní plavání vždy poslední 2 hodiny provozní doby,“ řekl Herman
s tím, že permanentka bude platná
pouze od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
a nevybrané vstupy se nebudou

vracet ani převádět. „Pro ubytovatele návštěvníků Břeclavi jsme připravili zvýhodněný voucher 1+1 na
krytý bazén, saunu či koupaliště. Je
platný pouze s razítkem penzionu
nebo hotelu a zájemci díky němu
budou moci využít našeho velkého
areálu,“ dodal.
Kromě těchto změn nabídne
letní koupaliště i letos spoustu
sportovních aktivit. „Lidé si mohou užít plážový volejbal, fotbal,
golf, badminton nebo stolní tenis.
Nebude chybět cvičení pro ženy
aquazumba, powerjoga nebo různé sportovní víkendové akce pod
vedením zkušených instruktorů.
Uspořádáme turnaje v plážových
sportech a pro děti sportovní a zábavné akce,“ doplnil.
(dav)

Dotace na prevenci
Kontejnery na oblečení
kriminality: 100% úspěšnost v centru Břeclavi
Město Břeclav se od roku 2008 aktivně zapojuje do programů
prevence kriminality, které vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Letos se radnice zapojila od Programu prevence kriminality třemi
dílčími projekty:
1. Asistent prevence kriminality (APK), jehož hlavním smyslem bylo zřízení funkce asistenta
prevence kriminality z řad občanů
v sociálně vyloučené lokalitě. Ten
by měl navázat kontakty a pomáhat lidem s jejich problémy. Musí
rovněž spolupracovat s městským
strážníkem, který jej pracovně
povede a bude jej kontrolovat.
V současné době působí čtyři
APK v lokalitách Krátká, Na Zahradách, Riegrova, Na Valtické
a Poštorná. Tito jsou do listopadu
2015 financovaní z prostředků
EU OP LZZ (85 %) a z prostředků
MV ČR (15 %). Poskytnutá dotace
z MV ČR umožní dofinancovat
tyto APK do konce roku 2015.
2. Domovník, jehož hlavním
smyslem je zřízení (pokračování)
funkcí čtyř „Domovníků“ v sociálně vyloučené lokalitě. Doplní

APK se zaměřením na chod bytových domů a „výuku řádného
hospodáře“. Vytvoří provázanost
obyvatel s městem v rámci údržby
a správy majetku s přihlédnutím
na mezilidské vztahy. Spolupracují s majetkovým odborem města.
3. Rozšíření MKDS (městského kamerového dohlížecího
systému). V roce 2015 je v plánu
rozšíření stávajícího MKDS o další tři kamerové body a to v lokalitě J.Palacha, Lidická a U stadionu.
Cílem je zvýšení bezpečnosti obyvatel i návštěvníků města a zamezení páchání drobné trestné
činnosti v monitorované lokalitě.
Ministerstvo vnitra zafinancovalo projekty částkou 727 tisíc korun, tedy celkovou sumou,
o kterou na dotacích město Břeclav zažádalo. Podíl města na těchto
projektech činí min. 10 %.
(vk)

Oblastní kolo dopravní soutěže
klepe na dveře
Už 21. května se v dopoledních hodinách na dopravním hřišti
v Břeclavi uskuteční oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky 4. – 9. tříd základních škol a gymnázií. Své znalosti
a dovednosti budou žáci prokazovat ve 4 soutěžních disciplinách,
a to v jízdě podle pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti,
testech zaměřených na znalost dopravních předpisů a praktické
dovednosti poskytování první pomoci. Soutěží se ve dvou kategoriích. Žáci ve věku 10 - 12 let a 13 – 16 let. Tři nejlepší družstva
z obou kategorií se 28. 5. na břeclavském dopravním hřišti utkají s vítěznými družstvy z Mikulovska a Hustopečska o postup do
krajského kola této soutěže. Více informací získáte na břeclavském
Odboru správních věcí a dopravy (tel. 519 311 426).
(red)

Odložené svršky a jiný použitý textil může od poloviny dubna
v daleko vyšší míře prospět potřebným v Břeclavi, ale i mimo ni.
Do jednotlivých částí města charita AIDED-EU umísťuje sběrné
nádoby na textil, obuv a hračky
s označením červeného srdíčka s křížkem a názvem AIDED.
V polovině dubna schválila Rada
města Břeclavi zkušební umístění
nádob na stanovištích U Lidlu, ve
Staré Břeclavi u Domu seniorů,
v Poštorné u parčíku na Rovnici
a vedle sídliště Slovácká – u parku
v ulici Riegrova.
Darované oděvy můžete rovněž odložit v pracovní dny do

ozdobené nádoby ve dvorním
traktu, kde sídlí Komunitní centrum Majáček, knihovna a Česká
pošta v Charvátské Nové Vsi na
ulici Lednická. Svým přístupem
můžete pomoci nejen potřebným
spoluobčanům, přispět na sociální program AIDED (výchova
k mezigenerační empatii a lásce k přírodě), odloženým zvířatům v městském útulku zajistit
pohodlnější a zdravější život, ale
tento sběr má efekt pro každého
z nás. Textil by se neměl objevovat
ve směsném odpadu! Jeho ukládání do země ohrožuje kvalitu
pitné vody.
(aided)

Město Břeclav nabízí k pronájmu
volné kancelářské prostory různých velikostí v lokalitách:

Dům školství, 17. listopadu 1A, Břeclav
Administrativní budova na náměstí TGM 10, Břeclav
Více informací: Odbor majetkový - Vítězslav Vala
Tel.: 731 428 206, vitezslav.vala@breclav.eu

Blokové čištění 2015
Sídliště U Splavu (od ul. Kupkova po ul. Haškova)
Na Valtické od MŠ Duhovka po točnu Bors
Slovácká před blokem 21 – 37
Sídl. Dukelských hrd. (od ul. Sovadinova po ZUŠ)
Růžičkova a Pyskatého
Nová
Bří Mrštíků 17-19
Libušina a B. Němcové
Herbenova od ul. Lidická po pěšinu
Mládežnická

12. 5.
13. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.
23. 6.
30. 6.
4. 7.
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Sportuje celá Břeclav. Město hledá partnery
Otevřené bazény, sportovní
areály, fitcentra. Praktické ukázky tréninků fotbalu, stolního
tenisu či veslování. A k tomu závody dračích lodí. Takový bude
pilotní ročník akce nazvané Sportuje celá Břeclav. Uskuteční se od
19. do 21. června po celé Břeclavi.
„Chceme Břeclavanům i návštěvníkům města ukázat, jak

širokou a pestrou sportovní nabídku tady máme. Rodiče s sebou
mohou vzít děti a vybrat pro ně
ideální sport. Ostatní si zase vyzkouší to, na co třeba ještě neměli odvahu,“ prozradil informace
o nové akci v Břeclavi místostarosta Zdeněk Urban. Zároveň
vyzývá všechny provozovatele
sportovních zařízení, aby se do

Cambridge v Břeclavi
Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav navázala spolupráci
s agenturou Cambridge P. A. R.
K., což v praxi znamená, že se
břeclavská průmyslovka stala
prvním poskytovatelem vzdělávání za účelem získání mezinárodně platných certifikátů

Cambridge English Language
Assessment na okrese. Konkrétně se jedná o přípravu na zkoušky KET, PET a FCE. Kurzy jsou
otevřeny pro studenty školy i pro
veřejnost, výuka začne během
letních prázdnin 2015. Pro více
informací o studiu kontaktujte e-mail cambridge@spsbv.cz.

Dárky pro Agátu.
I po Vánocích

konce března ozvali, zda se také
do akce chtějí zapojit a zdarma
zájemcům představit svou nabídku.
Jak jej doplnil předseda sportovní komise Zbyněk Chlumecký, areály v majetku města budou
také k dispozici.
Předběžný program akce:
– pátek 19. 6. 2015: otevřená
sportoviště (cca od 14:00 do
večera)
– sobota 20. 6. 2015: otevřená
sportoviště po celé Břeclavi
• představení sportů v rámci
Slováckého veslařského klubu
(veslování, tenis, badminton
a další sporty)

• závody dračích lodí v areálu
Nad Splavem + doprovodný
kulturní program
– neděle 21. 6. 2015: prezentace
všech sportovních oddílů, které se chtějí představit – areál
Lokomotivy (14:00 – 18:00)
„Těšíme se na spolupráci
a založení nové tradice v Břeclavi.
Sportu zdar,“ dodává s úsměvem
místostarosta Urban.
Kontaktní údaje:
Ing. Markéta Sýkorová
e-mail: marketa.sykorova@breclav.eu
telefon: 519 311 236

Čtyři království
v Lichtenštejnském domě

Vánoční strom pro Agátu na sklonku loňského roku měl velký úspěch.
A tak když letos na ples města přišel dar do tomboly opožděně, rozhodla se firma věnovat kuchyňský robot právě do Domova sv. Agáty. „Maminky i děti měly o Vánocích z dárků opravdu radost a do kuchyně pro
všechny se jim takový pomocník více než hodí,“ usmíval se starosta Pavel
Dominik, který dárek za firmu Autohandl Motors, s.r.o, předal spolu
s radním Tomášem Mrázem. Na oplátku se jim dostalo pozvání na oběd
či večeři, při jejichž přípravě maminky kuchyňský robot využijí. (ewi)

Dětský den v nemocnici
Přijďte se svými ratolestmi
na dětský den do areálu nemocnice

Čtyři království aneb základní podmínky života. Tak se jmenovala výtvarná soutěž pro děti. Vyhlášení výsledků soutěže spojilo městské
muzeum společně s břeclavskou radnicí v druhé polovině dubna v prostorách Lichtenštejnského domu s vernisáží všech obrázků. Zajímavou
výstavu na téma přírody si můžete v podkroví Lichtenštejnského domu
prohlédnout až do konce srpna.
(red)

v sobotu 30. 5. od 13.00 hod.
Těšit se můžete na ukázky techniky složek IZS JMK
nebo Městské policie Břeclav
Pro děti jsou připraveny různé hry a soutěže
Akci pořádá město Břeclav ve spolupráci
s břeclavskou nemocnicí a složkami IZS JMK

Inspektor kvality 85 Kč/hod.
Lehká manuální práce na 3 směny,
vhodná pro muže i ženy.
Požadujeme: pečlivost, dobrý zrak, zručnost.
Nabízíme: DPP, příplatky za noční, víkendy a svátky.
Kontakt: personalni@h ive.cz, tel.: 702 107 773

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Parkování v Břeclavi má nová pravidla. Od května
Rada města Břeclavi schválila 15. dubna 2015 dokument Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet. Nařízení č. 1/2015
platí od 10. května 2015 na celém území města Břeclav.
Parkovací karta je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny placeného stání, pro kterou byla vydána a je dokladem o zaplacení
ceny za užívání komunikací pro stání jednoho silničního motorového vozidla. Karta musí být umístěná lícovou stranou za předním sklem vozidla.
Rezidentní parkovací karty vydávané fyzickým osobám s trvalým pobytem v dané oblasti
a vlastníkům nemovitostí
1. Fyzická osoba – místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování
v rámci zóny placeného stání
– doklad o místě trvalého pobytu (originál)
2. Vlastník nemovitosti – nemovitost se nachází v příslušné zóně rezidentního/
a b o n e nt n í h o p a r k o v á n í
v rámci zóny placeného stání – výpis z katastru nemovitostí (originál ne starší
6 měsíců)
3. Žadatel musí mít právní
vztah k vozidlu – tedy je vlastníkem, užívá jej na základě
leasingové smlouvy, má jej
dlouhodobě zapůjčeno, má jej
zaměstnavatelem svěřeno do
soukromého užívání, je společníkem nebo členem orgánu
právnické osoby a užívá vozidlo na základě rozhodnutí, je
cizincem s pracovní smlouvou
se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti vyslaný
do české pobočky - potřebné doklady prokazující tyto
skutečnosti

Cena příslušné karty musí
být uhrazená v plné výši.
Abonentní parkovací karty vydávané právnickým subjektům,
fyzickým osobám podnikajícím
K získání parkovací karty
musí být sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby
podnikající nebo nemovitost fyzické osoby v příslušné zóně parkovacího stání.
1. Právnické a fyzické osoby
podnikající - předkládají výpis z obchodního rejstříku ne
starší než 6 měsíců nebo zřizovací listinu či výpis z živnostenského rejstříku (originál či
ověřenou kopii)
2. Osoby podnikající podle
zvláštních předpisů
a. notář (doklad o jmenování
notářem s určením sídla)
b. advokát (osvědčení o zápisu advokáta do seznamu
advokátů)
c. lékař (dok lad o zřízení
zdravotnického zařízení
vydaný Jihomoravským
krajem)

nebo provozovatel. Pokud je uvedeno jen rodné číslo a nikoliv
IČ, musí osoba prokazatelně doložit, že je provozováno za účelem podnikání podle zvláštních
předpisů.
Servisní parkovací karty
Parkovací karty jsou vystaveny pouze na registrační značku
vozidla společnosti či organizace. Držitele tohoto typu parkovací
karty opravňuje ke stání vozidla
na území města vždy v době od
7.00 do 17.00.
K získání je nutné splnit následující podmínky. Jedná se o:
a. organizace zajišťující na území města pečovatelské, charitativní a zdravotnické služby
b. příspěvkové organizace zřízené městem Břeclav
c. právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového fondu

ve stanovených rezidentních
zónách
Nutné předložit: zřizovací listinu, popřípadě stanovy, výpis
z obchodního rejstříku ne starší
než 6 měsíců nebo zřizovací listinu nebo výpis z živnostenského rejstříku.
Předplatní parkovací karty
1. Přenosné – pro lokality návštěvnického parkování –
nutné předložit občanský
průkaz žadatele či živnostenské oprávnění nebo výpis
z obchodního rejstříku nebo
zřizovací listina
2. Nepřenosné – pro parkoviště
u cukrovaru a Domu školství
- nutné předložit občanský
průkaz žadatele či živnostenské oprávnění nebo výpis
z obchodního rejstříku nebo
zřizovací listina, technický
průkaz
Vydání náhradní parkovací karty a výměna
Nařízení města upravuje také postup při ztrátě, odcizení a poškození
parkovací karty. Stejně
tak důvody pro bezplatnou výměnu karty.
Plné znění nařízení
města č. 1/2015 včetně
příloh najdete na webových stránkách města
v sekci Občan a správa –
Manuál občana – městská policie.
(ewi)

Nutné předložit technický
průkaz, kde je žádající subjekt
uvedený jako vlastník vozidla

Dopadený sprejer, cyklista
se třemi promile a zachráněný pes
Díky kamerovému systému se
na konci dubna podařilo břeclavským strážníkům zadržet sprejera. Vše se událo na tř. 1. máje,
kde si operátor kamerového systému městské policie všiml mladíka nalíčeného po vzoru filmové
postavy Jokera z legendárního
Batmana. Ten vytáhl ze svého batohu sprej, kterým postříkal elektrický rozvaděč. Vyslaná hlídka
zjistila, že na rozvaděči je čerstvý
větší nápis barevným sprejem.
Na místě přítomný devatenáctiletý Břeclavan se k činu přiznal
a k dalšímu šetření jej strážníci
předali Policii ČR.
S pomocí asistenta prevence
kriminality se v uplynulých dnech
podařilo strážníkům břeclavské
městské policie dopadnout třináctiletého školáka, který si čas před

začátkem výuky krátil kouřením
marihuany. Nezletilý se marihuaně oddával s takovou náruživostí,
že si ani nevšiml, že je asistentem
prevence sledován. Když zjistil, že
přece jenom není asi něco v pořádku, raději kvapně zmizel do
školy. Díky osobní a místní znalosti asistenta však strážníci šli do
školy tzv. najisto. Chlapec se hlídce ke konzumaci marihuany přiznal. Kde a od koho drogu získal,
zjišťuje republiková policie, které bylo šetření případu předáno.
Slepého a hluchého psa zachraňoval před sražením auty
jedoucími po frekventované silnici strážník břeclavské městské
policie. V druhé polovině dubna
v poštorenské ulici Osvobození
si okrskář všiml po silnici pobíhajícího psa. Ten projíždějící

automobily vůbec neregistroval
a nereagoval ani na jakékoli slovní povely. Psík následně vběhl
na velmi frekventovanou silnici
tř. 1. máje, po které se vydal na
stejně frekventovanou silnici v
Hlavní ulici. Upozornit řidiče na
možné nebezpečí musel strážník
pomocí služebního vozidla s výstražným majákem. Když automobily zastavily, strážníkovi se
psa podařilo z vozovky odchytit
a přenést do bezpečí. Následně
se zjistilo, že se jedná o šestnáctiletého nevidomého a hluchého
psa, který se i s vodítkem chvíli
před tím vytrhl z ruky jeho majiteli při venčení. Riskantní běh po
silnici tak měl pro smyslově handicapovaného psího veterána díky
pohotovosti strážníka s územní a objektovou odpovědností i

díky ohleduplnosti řidičů šťastný konec.
Na nemalé problémy si kvůli
předchozímu požití alkoholu zadělal cyklista kontrolovaný břeclavskými strážníky. Pozornost hlídky
na sebe upoutal na tř. 1. máje hned
dvěma způsoby: jízdou na neosvětleném kole a také tím, že jízdní
pruh vyhrazený pro cyklisty mu
byl málo široký. Podezření strážníků, že cyklista je zřejmě pod vlivem
alkoholu, se záhy potvrdilo. Pětatřicetiletý muž nadýchal bezmála
tři promile. Své jednání, kterým
ohrožoval sebe i ostatní účastníky silničního provozu, shrnul výmluvně: „Omlouvám se, že jsem
řídil opilý“. Vzhledem k míře „nadýchané“ hodnoty bude mít noční
jízda dohru v podobě přestupkového správního řízení.
(zno)

8 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Břeclavské školy v době okupace
a osvobozovacích bojů

Zničená budova školy mlynářské, pekařské a živnostenské na Komenského nábřeží v Břeclavi.
I když v Břeclavi převažovalo naprosto české obyvatelstvo,
Břeclav byla zařazena mezi obce
tzv. pátého pásma a 8. října 1938
v odpoledních hodinách obsazena. Po oznámení dva dny
před osudov ý m d atem, ž e
bude zabrána, na břeclavských
středních školách se spěšně
balilo, především úřední spisy, ale i některé zařízení laboratoří, při čemž pomáhali
i studenti. Tato práce byla ukončena ráno v sobotu 8. října,
a tak v 10 hodin odjížděli profesoři, ale i studenti místních
středních škol posledním evakuačním vlakem do Hodonína.
Ludislava Šuláková v knize Město Břeclav uváděla, že
po okupaci města „byly všechny č e ské š koly u z av řeny…
Nakonec bylo povoleno otevřít k 1. 9. 1939 jednu českou
obecnou školu. Byla pětitřídní, krátce se učilo na škole průmyslové a poté v židovské škole
a v budově české mateřské školy
ve Staré Břeclavi.“ O záměrech
německé správy svědčí i výrok,
uváděný rovněž L. Šulákovou,
který měl pronést německý školní
inspektor: „České děcko nemusí
do školy chodit, protože to nebude nikdy potřebovat“.
Budovy škol přestaly sloužit
dětem, staly se z nich vojenské
kasárny a sklady. Školní pomůcky
byly zničeny, portréty T. G. Masaryka a E. Beneše byly odstraněny, žákovské i učitelské knihovny
s česk ý mi k nihami zrušeny

a spáleny stejně jako všechny
učební pomůcky připomínající
Československou republiku a její
kulturu a historii. S pokračující
válkou se z některých z nich staly
nakonec vojenské lazarety.
Jakmile válka skončila, bylo
třeba nejprve vyčíslit škody, bu-

dovy vyčistit, odhmyzit a desinfikovat a nahradit zničené učební pomůcky a knihy. Zanedbání
výuky byl nemalý problém, a proto bylo cílem vedení města i pedagogů ihned po skončení války
zahájit vyučování. Opět citujme
L. Šulákovou: „…Byl vyhlášen

zápis do českých škol a 26. 4. 1945
vyučování zahájeno. Do obecné
školy se přihlásilo 260 dětí, do
měšťanských 271. Následky války byly tristní, a to jak v úrovni
vědomostí dětí, které bylo nutné
až do konce školního roku učit
základům tak, aby mohly být do
příštího školního roku vůbec zařazeny do tříd, kam věkově patřily, tak i materiálně. Učit se dalo
jen na měšťanské škole na Kupkově ulici, kde se tedy dopoledne
učili žáci školy obecné, odpoledne žáci školy měšťanské…“
O materiá lních škodách
vypovídají archivní prameny
v tabulce.
Sečteme-li uvedené materiálové škody bez školy měšťanské,
živnostenské, mlynářské a pekařské, což je dnešní průmyslovka,
pak škody na vybavení a budovách škol dosáhly 16 165 496 Kčs.
Po skončení války bylo z fotografií zachycujících škody na
školních budovách břeclavských
škol vytvořeno album, které tehdejší místní národní výbor zaslal
ministerstvu školství do Prahy.
Bohužel se v dochovaných archiváliích Národního archivu nenašlo. Proto také fotografie z této
oblasti v podstatě chybí…
PhDr. Emil Kordiovský

Reálné gymnázium

škody na ředitelně, sborovně, třídách, kabinetech,
chodbách, dílnách a učebních pomůckách

2 447 415

Škola živnostenská, mlynářská a pekařská,
čp. 1126 a 2104 na Komenského nábř.

„Při leteckém náletu dne 20./11. 1944 byly budovy škol
zasaženy větším množstvím leteckých těžkých bomb
a utrpěly velké škody.“

?

Obchodní akademie

třídy, kabinety, kanceláře a chodby, tělocvičnu a školní
pomůcky, stavební škoda

1 970 780

Veřejná škola pro ženská povolání

prostory a vnitřní zařízení školy

Učňovská škola na ul. Dra. Čermáka 1

učebny, kabinety a chodby, dílny a školní pomůcky

1 774 125

Základní odborná škola na Smetanově nábřeží 1224

vybavení školy

1 396 400

Městská hudební škola

vnitřní zařízení včetně harmonia a dvou klavírů ve
výši, stavební škody

829 755

Kupkova škola

třídy, kabinety, kanceláře a chodby, tělocvičnu a školní pomůcky

672 000

Měšťanská škola Komenského nábř.

vybavení tříd, kanceláře, kabinetů a chodby, tělocvičny se šatnami, dílen a školních pomůcek

1 829 605

Obecná chlapecká škola Vítězná ul. č. 1
(Dukelská škola)

třídy, kabinety, kanceláře a chodby, tělocvičnu a školní
pomůcky, stavební škody

2 076 149

Obecná dívčí škola Vítězná ul. č. 3

třídy, kabinety, kanceláře a chodby, tělocvičnu a školní pomůcky

1 032 085

Obecná škola smíšená ve Staré Břeclavi

třídy, kabinety, kanceláře a chodby, tělocvičnu a školní
pomůcky, stavební škody

1 136 016

Mateřská škola na Nové ulici

učební pomůcky, vybavení třídy a kuchyně

Mateřská škola Řádek č. 52

učební pomůcky a vybavení tříd

45 570

Mateřská škola Hřbitovní 8

učební pomůcky a vybavení třídy

33 800

Židovská škola

pouze škody stavební

48 103

817 240

56 452
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Yarin Janota: Wůdstock bude o pohodě
Jeden z největších festivalů v republice, kde se střetnou neznámé
kapely s legendami. Pohodová atmosféra, skvělé zabezpečení, ale
také spousta parkovacích míst a dobrá organizace. Tak prezentuje
organizátor Yarin Janota festival, který rozezní břeclavské letiště
začátkem srpna. Partnerem festivalu je i město Břeclav.
Jak Vás pořádání tak velké akce napadlo a proč zrovna
v Břeclavi?
Sami se podobných akcí často
účastníme, nejenom v Česku, ale
i v zahraničí. Navíc v našem věku
už cítíme určitou povinnost pobavit lidi ve městě více, než tomu
bylo dosud. Jsem patriot a Břeclav mám rád. Proto právě Břeclav.
Určité pokusy, a mnohdy i zdařilé, v Břeclavi byly, a my na ně
hodláme navázat a posunout jejich úroveň ještě výš. Věřím, že se
to mojí agentuře Apollo jihomoravská podaří. Název Břeclavský
Wůdstock jsem zvolil jako odkaz
na pohodový životní styl. Zvlášť
v dnešní hektické době je potřeba,
aby lidé občas mohli „vypnout“.
A právě to jim na festivalu chceme
nabídnout. Pohodovou atmosféru. Kvůli tomu jsme dokonce šli
cestou jednoho pódia. Chceme,
aby lidé v klidu hudbu vstřebali.
Celou akci, která se opravdu ponese ve značně pohodovém du-

chu, si navíc s kolegou budeme
sami moderovat.
Jak bude Wůdstock zabezpečený? Ve světle událostí, které se
dějí ve světě, s myšlenkou bezpečnosti masových akcí koketuje
stále více lidí.
Bezpečnost festivalu je naší
hlavní prioritou. Právě kvůli
tomu, že bude mnoho lidí koncentrovaných na jednom místě,
bude na pořádek a bezpečnost
dohlížet kvalitní bezpečnostní
agentura. Součástí vstupů budou
detektory kovu, lidé si sebou nesmí nosit sklo, pití ani jídlo. Vše
zkrátka bude zabezpečeno tak,
aby celý festival probíhal opravdu
hladce. Na místě bude množství
občerstvení i restaurace, stejně
jako dostatek umyvadel nebo
toalet. Lidé navíc budou moci
z oploceného areálu kdykoliv
odejít a zase se vrátit díky vstupenkám s čárovými kódy, které
toto umožňují.

Jaký byl klíč pro výběr interpretů?
Celou dramaturgii festivalu si
dělám sám. Chtěl jsem, aby zde
dostaly příležitost skvělé břeclavské kapely, ale samozřejmě je
také zapotřebí kvalitních zvučných jmen. Lidé tak uvidí třeba
Yantar, Rosénku a další Břeclaváky. Nebude chybět nová evropská vycházející hvězda z Česka,
kapela Ginger. Z těch známějších jmenujme třeba Martu Kubišovou, Davida Kollera, Martina
Maxu s cimbálkou Hejtmani,
Portless, Ewu Farnu, Blue Effect
a další. Všechny interprety navíc návštěvníci uslyší s tím nejkvalitnějším ozvučením, které je
v Česku dostupné. Kompletní
program lidé najdou na breclavskywudstock.cz.

Jak se Vám spolupracovalo
s břeclavskou radnicí?
Vedení současné radnice nám
vycházelo ve všem vstříc. Stejně
tak zástupci břeclavského aeroklubu. Festival nikterak nezatíží
městskou kasu. Všechny administrativní formality jsme vyřídili
naprosto bez problémů. Současné
vedení břeclavské radnice je také
jedním z důvodů, proč jsme s naší
agenturou začali s městem spolupracovat a jsem velmi rád, že radnice může být jedním z hlavních
partnerů festivalu. Wůdstock navíc děláme nejen pro přespolní,
ale hlavně pro Břeclaváky. Wůdstock je jedním z dalších kroků
k oživení břeclavské kultury.
Chtěli bychom v této aktivitě pokračovat i v příštích letech.
(red)

Přijďte se podívat na

Příměstské tábory na Majáčku!

BUCHTAFEST 2015

Připravili jsme pro Vás letos velmi zajímavou možnost, a to, jak Vaše
děti o letních prázdninách nejen zabavit, ale leccos nového je naučit,
zajistit jim nové kamarády, nová dobrodružství a zážitky …

aneb Sladký den dě na Majáčku
ve čtvrtek 30. 5. od 14 hodin
Srdečně zveme všechny milovníky dor ků,
koláčků, buch ček…
Zkrátka sladkého pečiva všeho druhu k ochutnávce,
hodnocení i možné prezentaci vlastních výrobků

na dvůr Komunitního centra Majáček
do Břeclavi - Charvátské Nové Vsi
(sídlo knihovny a úřadovny České pošty,
vchod boční brankou z uličky)
Více info. na tel. 774 868 141, 731 595 869

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...

6.7. - 10.7.

Z pohádky do pohádky

20.7. - 24.7.

Cesta kolem světa

17.8. - 21.8.

Veselý farmář

24.8. - 28.8.

Cesta časem

Na děti čeká celodenní tvůrčí a zajímavý program: tematické hry, soutěže, tvoření, výlety i vycházky. V ceně je svačinka a oběd, pitný režim
po celý den, vstupné, jízdné, pojištění, materiál do tvůrčích dílen ad.
Pište, volejte, přijďte se informovat nebo přímo zapsat!!!
Více informací na e-mailech petra.majacek@centrum.cz, olga.majacek@centrum.cz, nebo tel.: 774 868 141, 731 595 869.
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Břeclavská „ZUŠka“ slaví devadesátiny
Letos je tomu 90 let, co vznikla
Základní umělecká škola v Břeclavi. Začátek školy v roce 1925
byl spojený s otázkou kulturního rozvoje města, ale i s otázkou
národnostní. Ke zmírnění germanizačního úsilí byla v roce
1906 zřízena samostatná pobočka
Ústřední Matice školské v Praze
– Matice břeclavská, která podporovala české školství v Břeclavi.
Až v roce 1918 vznikali české státní školy. Zřízení městské hudební
školy bylo povoleno 5. dubna 1924
a studentům se otevřela 1. února 1925. Prvním ředitelem se stal
Ladislav Slováček, škola byla provizorně umístěna v šatně hotelu
Koruna.

V roce 1926 se ředitelem
školy stal Vladimír Ambros,
žák Leoše Janáčka. Škola získala vhodnější místnosti pro
výuku. Jako ředitel působil
Ambros do roku 1938. Téhož
roku byl do funkce ředitele
jmenován Jan Chovanec, který
od roku 1925 ve škole působil jako
učitel. Tato výrazná osobnost své
působení v roce 1938 přesunula
při okupaci Břeclavi do Hodonína i s celým učitelským sborem.
Po osvobození 1945 se Jan Chovanec vrátil s celou školou zpět do
Břeclavi. Tradice byla obnovena
vybudováním nové školy na Křížkovského ulici, kde zahájili výuku
v říjnu 1949. Sgrafita se slováckým

námětem na budově školy navrhl
a provedl akademický malíř Rudolf Gajdoš. Od roku 1963 působil
ve funkci ředitele Jindřich Vlček,
od roku 1967 Ferdinand Mucha,
dále od roku 1990 Leoš Chovanec, který se zasloužil o definitivní současnou podobu školy díky
rekonstrukci v letech 2006-2007.
Současným ředitelem je od
roku 2011 je Radek Pudelka.

K významnému jubileu školy se připravuje Výroční koncert,
který se uskuteční 28. května 2015
v 17 hodin v KULTURNÍM DOMĚ
DELTA. Představí se zde všechny
obory, které jsou ve škole zastoupeny: hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. Vystoupení se
aktivně zúčastní bývalý absolventi, žáci a pedagogové školy. Celým
slavnostním podvečerem Vás provedou žáci literárně dramatického
oboru. Případný zájem a rezervaci
o účast na této události najdete na
níže uvedených kontaktech:
ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4,
690 02 Břeclav, tel.: 519 371 545,
e-mail: zus.breclav@tiscali.cz ,
www.zusbreclav.info

Letní tábory na Duhovce:
Umělecký salon
Avatar, Hobit nebo Trosečník v cukrovaru počtvrté
Letní tábory jsou v naší republice fenoménem, který nám
mnohde ve světě závidí. Duhovka
- středisko volného času Břeclav
nabízí v rámci okresu nejširší nabídku jak příměstských, tak pobytových táborů. Ty pokrývají celou
plochu hlavních prázdnin a jejich
nabídka je opravdu pestrá.
Duhovka připravila příměstské tábory jak na hlavním pracovišti na ulici Lidická, tak na ZŠ
Na Valtické. Tematicky jsou velmi
pestré – děti zažijí např. dobrodružství se zvířátky, mezigalaktické putování za Avatarem či
pobyt v hotelu Transylvánie. Mezi
specifičtěji zaměřené příměstské tábory můžeme počítat veselé
opakování angličtiny, cyklotábor,
softballové Hřiště snů, veslařský
kemp či tábor zaměřený na dnes
tak populární triky s yoyem.
Pobytové tábory jsou určeny
příznivcům pestré prázdninové
zábavy, která vychází z české táborové tradice tak, jak ji znají rodiče
ze svého dětství. Nabízejí profesionální organizační zajištění,
spolehlivé jednání a individuální

přístup ke každému táborníkovi.
Na malé i velké účastníky čekají neuvěřitelné zážitky v inspirativním prostředí. Naši zkušení
vedoucí s dlouholetou praxí jsou
zárukou, že se všichni táborníci
skvěle pobaví a v pořádku se vrátí
domů se spoustou nových zážitků.
Namátkou lze jmenovat např.
tábory na turistické základně
Apollo – Scooby Doo, Hobit a Pohádkový les. Zajímavá dobrodružství lze zažít také na klasickém
táboře Klubu lesní moudrosti,
cyklistickém putování po jižní
části republiky, velkém pobytovém táboře Trosečníci v Podhradí
nad Dyjí nebo tanečních soustředěních skupin E. M. Dancers
a Amira Belly Bance.
Specifikem letošní nabídky je
zážitkový kurz v Lipnici nad Sázavou. Duhovka jej úspěšně pořádá již 8 let pro mládež, letos
však vyhověla nemálo žádostem
a uspořádá je pro věkovou skupinu 18 – 45 let.
Veškeré pod robné informace naleznete na stránkách
www.duhovka.cz.
(lč)

Pravidelné Chovatelské trhy Břeclav v hale bývalé tržnice
Každou 3. neděli v měsíci od 6 do 10 hodin
Králíci, holubi, drůbež, okrasné ptactvo, pomůcky pro chovatele
www.ovcschbv.ic.cz

Malby, grafiky, plastiky, fotografie nebo třeba keramické sochy
– to vše nabídne IV. Břeclavský
umělecký salon. Již po čtvrté se
tak v Břeclavi sejdou umělci z Česka, Rakouska a Slovenska, aby
ukázali svá díla veřejnosti a také
konfrontovali své umělecké vyjádření na mezinárodní úrovni.
Přehlídka zahájí slavnostní
vernisáží v pátek 22. května 2014
v 17 hod již tradičně v tzv. Reně
bývalého cukrovaru. Salon je fórum široké, a tak přivítáme nejen
zkušené tvůrce, ale i mladé umělce, kteří ještě studují nebo začínají vystavovat. Překvapením budou
jistě hosté z příhraničního rakouského regionu Weinviertel, který je
letos početně výrazně zastoupen.
Umělci přivezou převážně malby
a sochy. Slovenští tvůrci ukážou
sochy a Česko zastoupí několik
sochařů, keramiků a fotografů, jejichž práce podtrhnou členové pořádajícího Sdružení břeclavských
výtvarníků. To se představí skupinovou instalací z nejnovější tvorby.
Sa lon je otev řené fór u m
a stalo se dobrým zvykem, že

návštěvníci přímo kontaktují vystavující umělce a hovoří s nimi.
Výstava je také prodejní a tak lze
právě zde objevit krásný kus do
soukromé sbírky. Nutno říct, že
Salon se koná především díky vytrvalému úsilí a nadšení břeclavských výtvarníků, kteří prostor
bý valého cukrovaru zkrášlují již od května 2012. Tehdy zde
odstartovali komunitní projekt
„Cukrovar žije uměním“, v jehož
rámci nabídli veřejnosti rozsáhlé
výstavní expozice, výtvarné dílny, divadlo či koncerty. Vybudovali také závěsný systém, čímž
podstatně zlepšili podmínky této
poměrně nestandardní galerie.
Břeclavský salon se již trvale
začlenil do výstavního kalendáře
nejen regionálního, ale i celostátního a mezinárodního rozměru.
Výstava potrvá do 28. června, otevřeno bude vždy v sobotu a neděli 13-17 hod. Pro školy
a jiné zájmové instituce lze sjednat individuální termín v pracovních dnech přímo se Sdružením
břeclavských výtvarníků.
(viactrix)

Břeclavský sochař František Varga
vystavuje v Senátu ČR
Výstava Moje dřevěné a kovové
potrvá od 26. 5. do 8. 6.

múzy

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Chlapi pletli žile,
Kroj je nejzábavnější
malérečky zdobily kraslice s nůžkami v ruce
Některé věci nebo nápady se urodí z ničeho nic. Žádná zima a vlezlé
aprílové počasí ve mě vzbudilo touhu
po jaru. Asi proto jsem navrhl, že bychom mohli začít to jaro nějak přivolávat. Blížily se Velikonoce a k nim patří
pletení žil a malování kraslic. No a nápad byl na světě. Ukážeme, jak se pletou žile a pozveme tatínky a kluky, aby
se to naučili. Chlapi nařezali vrbové
proutí a najednou se přihlásilo i několik děvčat, které malují kraslice. V přísálí poštorenského kulturního domu
jsme připravili stoly a malérečky tam
vystavily své kraslice. Některé dokonce
předváděly svou osvědčenou metodu.
Chlapi mezi tím roztřídili pruty a začalo se plést. Pletlo se z osmi s košíčkem nebo bez košíčku, z deseti a došlo
i na tu největší žilu - kocar. Pletení žil řídil nejzkušenější pletař Jirka
Pihar st., ostatní chlapi se učili plést menší žile.
František Schulz

Vzhůru na Noemovu archu
4. ročník oslav Mezinárodního dne dě
Trampolína, táborák, nafukovací hrad,
Hry uvnitř i venku, hooping, pečení preclíků…
31. května 2015 od 14 hodin
Nám. Svobody 14 (v kostele ČCE a na přilehlé zahradě)
Sbor Českobratrské církve evangelické Vás srdečně zve
k programu připravenému při příležitosti Noci kostelů
v pátek 29. května do kostela ČCE, nám. Svobody 14.

Folklor je zábava, tak si
pojďte hrát. Tímto heslem se
řídí autorky neobvyklé publikace, nebo spíše hračky –
Folklorních vystřihovánek.
Po vzoru letité dětské hry, vystřihovaných panenek, kterým
se měnily šatičky, vydaly edici
vystřihovánek s lidovými kroji z charvátské části Podluží.
Pod hlavičkou Slováckého krúžku Poštorná – Koňaré
na vystřihovánkách pracoval mezinárodní tým. Rodilá
Poštoranka Tereza Grandičová, rakouská ilustrátorka Solmaz
Farhang a švédská grafička Marianne Stålhös. Jako první vydaly
edici ženského kroje. Kombinovat
z jednotlivých krojových částí lze
nejen slavnostní hodový oděv, ale
například všední variantu nebo
méně známý obřadní kroj.
„Je to zábava nejen pro děti,
ale také pro jejich rodiče a prarodiče, kteří se znovu vrátí ke hře,
kterou měli rádi jako děti. Není
lehké zůstat folkloru věrný, a tak
bychom chtěli nalákat všechny,
kteří v kroji kdysi chodili, aby
se znovu přišli podívat na hody
a rezervovali si stůl na slováckém

plese. Turistům ukážeme, že kroj
není naškrobená rekvizita z muzea, ale živý organismus, krásný
a zábavný způsob, jak vyjádřit
sám sebe a svůj vztah k místní
komunitě,“ slibuje Grandičová.
Vystřihovánky jsou k prodeji
v turistických informačních centrech v obcích Lednicko-valtického
areálu a na internetových stránkách
www.folklornivystrihovanky.cz.
Do budoucna tým počítá také
s edicí krojů mužských, mužáckých a dětských. Umělkyně by
rády vytvořily také sérii speciálních pohlednic s dalšími krojovými doplňky.
(les)

16.00 – 19.00 h Volná prohlídka funkcionalistického kostela, kde se
mohou zájemci seznámit také s historií místního evangelického sboru.
19.00 – 20.00 h Koncert Břeclavského komorního orchestru.
Diriguje Markéta Melkusová. Vstup zdarma.

Sbor Českobratrské církve evangelické
Vás srdečně zve na cestopisnou besedu
Silvie a Zdeňka Sommrových
B H Ú T Á N - země štěstí 16. 5. 2015 v 17.00 hod.
v dolním sále evangelického kostela v Břeclavi
(nám. Svobody 14 - u autobusového nádraží)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA VE VÝROBĚ!
•
•
•
•
•

Hledáte práci?
Jste ochotni pracovat ve výrobním provozu?
Chcete využít svou manuální zručnost?
Akceptujete práci na směny?
Jste pracovití, spolehliví a zodpovědní?

V případě kladných odpovědí pošlete životopis s kontaktními údaji na
adresu kariera@gumotex.cz. Více informací na www.gumotex.cz
v sekci „Kariéra“ – „Volná pracovní místa“ nebo na telefonním čísle
519 314 104 (Mgr. Kateřina Skřivánková). Pracovní místa obsazujeme
prostřednictvím agentury práce. Po půl roce je možné přejít do
kmenového stavu akciové společnosti GUMOTEX.
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MORAVSKÉ DNY JSOU ZA DVEŘMI
Už v příš Radnici přineseme celý program letošních
Moravských dnů. Ty se uskuteční o víkendu 27. a 28. 6.
Poslechnout si můžete country skupiny, folk nebo rock.
Na SOBOTU je plánovaná přehlídka minipivovarů
(od 14 hodin), která bude pokračovat i v neděli.
V NEDĚLI přibude vína, pivní fes val navíc doplní folklorní
vystoupení místních Slováckých krúžků.
Nedělní program začne průvodem
od Moravské orlice k zámku ve 13 h.
Pod zámkem mimo jiné zahrají Melody Gentlemen.

Deset let divadla:
Oslavy jako řemen

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

KULTURNÍ LÉTO NA SCHODECH
opět před kulturním domem Delta
Ani letos nepřijdete o pravidelné
kulturní neděle v Břeclavi.
V době od 16.30 do 18 hodin si v červenci a srpnu
vychutnáte country, folk, rok, cimbálku i dechovku.
Kompletní program akce, na které spolupracuje
město Břeclav s agenturou Apollo jihomoravská,
zveřejníme v příš Radnici.
Akce se koná za každého počasí
(v případě nepřízně počasí se přesouvá
do vnitřních prostor KD Delta)

V dubnu oslavilo divadlo Bedřicha Kaněry své desáté výročí. Za město
Břeclav nechyběl místostarosta Zdeněk Urban. Na slavnostní zahájení
přišla i žijící legenda Jana Kaněrová, zástupkyně ředitele SPŠ E. Beneše
a OA Jana Dyčková a samozřejmě vedoucí souboru Dana Vilímková.
Následovaly živé ukázky ze všech deseti inscenací Kaněrovců obohacené
vstupy herců s osobními zážitky. Pro všechny bylo nachystáno občerstvení v podobě rautu a baru.
Během deseti minut se aula přestavěla na sál v podobě velké kavárny
a přišel Štěpán Tomešek se svým programem Stand up. Historky z představení a akcí nebraly konce, diváci se nestačili divit a po půl hodině
smíchu nastoupila cimbálová muzika Olina se skvělým vystoupením.
Hráli a bavili všechny příchozí téměř do půlnoci. Pak přišlo překvapení
v podobě půlnočního tancování. Soubor si tanec připravil pro ty, kteří
ještě vydrželi. A tancovali všichni. I ti nejstarší. Závěrečná afterparty
také neměla chybu. Oslavy desátého výročí souboru proběhly důstojně,
měly spád a byly velmi dobře připravené. A za to patří všem dík. Pořadatelům i všem účastníkům, kteří tak přispěli svou přítomností ke skvělé
zábavě.
(dv)

Talentové zkoušky na ZUŠ
Základní umělecká škola v Břeclavi zve všechny
zájemce o studium hudebního, tanečního, výtvarného
nebo dramatického oboru k talentovým zkouškám,
které se uskuteční ve dnech 22. – 25. června 2015
v době od 14.00 do 17.00 hod. v budově ZUŠ na
Křížkovského ul. č. 4.
Více informací zveřejníme v příštím čísle Radnice.
Veškeré informace o talentových zkouškách získáte
na ředitelství školy, tel. 519 371 545,
e-mail: zus.breclav@tiscali.cz
www.zusbreclav.info.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 13

Městská knihovna Břeclav připravuje na květen
Jak zkoumáme Velký třesk
Smrtící medicína v literární
kavárně
Na velmi úspěšnou literární
kavárnu Doba jedová navazujeme podobným tématem nazvaným Smrtící medicína. V úterý
12. května a ve čtvrtek 14. května zveme opět do malého sálu
knihovny, kde si budeme od
16 hodin povídat o jedovatých
lécích, korupci a praktikách velkých farmaceutických koncernů
a vedlejších účincích očkovaní.
Vstup volný.

Galerie 99 prodlužuje výstavu „Pod májú“ s obřím vajíčkem
– kraslicí. Výstava potrvá do
pátku 15. května 2015. Výstavu
prodlužujeme, protože vzbudila
velký zájem a přivádí do galerie
více návštěvníků z našeho města,
z celého kraje, ba i ze vzdálených
míst. Kraslice Pálava byla zapsána do České knihy rekordů jako
největší obří kraslice pomalovaná
jedním člověkem.
Nová připravovaná expozice
– výstava obrazů je nazvaná Návrat v čase. Pracovní a původní
název zněl „staré obrazy nepatří do popelnice“. Vystavíme jen
zajímavá, dobrá a kvalitní díla.
Tyto staré obrazy z 1. pol. 20. století mají své kouzlo, a nejen to,
ale i hodnotu. Řada lidí to chápe,
oceňuje a mají takovou tvorbu
rádi. Starší obrazy jsou součástí
jejich interiérů. Na výstavě najdete cenná díla, ale také díla neznámých autorů. Setkání u skleničky
vína se uskuteční 19. května 2015

LiStOVáNí Odpadem
Andyho Mulligana
Ve čtvrtek 21. května budete mít možnost ve velkém sále
knihovny od 18 hodin zhlédnout
představení Odpad na motivy
knihy Andyho Mulligana, populárního a oceňovaného autora
knih pro mladé publikum. Rafael
bydlí spolu se dvěma kamarády
Gardem a Krysou na skládce
odpadu v nejmenované zemi
připomínající Brazílii. Jednoho
dne najde mezi odpadky tašku,

v níž je 1100 peset, obrázek a klíč.
Tento nález v chlapcích zažehne
touhu po dobrodružství, a tak se
rozhodnou přijít na to, komu věci
patří. Když to zjistí, dozvědí se
i o boji jednoho člověka se strašnou nespravedlností. To se však
dozvědět neměli – brzy začne jít
o život i jim. Jestli máte děti stejně
odvážné, jako jsou i hrdinové tohoto strhujícího a zároveň hořce
zábavného příběhu, vezměte je na
toto thrillerové LiStOVáNí.
Jak se rodí hvězdy
Dalším tématem pokračuje
v knihovně cyklus přednášek
s tématem astronomie. Druhým
přednášejícím bude Mgr. Richard
Wünsch, PhD., vědecký pracovník Oddělení galaxií a planetárních systémů Astronomického
ústavu AV ČR s tématem Zrození hvězd. Tvorba hvězd nezačne
probíhat vždy samovolně, ale ob-

čas bývá také něčím nastartována, jinak též řečeno indukována.
Přednáška se uskuteční v pondělí
25. května v 18 hodin ve velkém
sále knihovny.
Rozšířené možnosti půjčování
elektronických knih
Již přes rok je možné si
v knihovně vypůjčit čtečky elektronických knih s nahranými volně šiřitelnými e-knihami. Díky
grantu Ministerstva kultury ČR
budeme moci od června půjčovat
nejen elektronické knihy od klasiků, jakými jsou Karel Čapek, Vladimír Vančura nebo Bořena Němcová, ale i nově vydávané knihy,
včetně bestselerů např. od Jo Nesba, J. K. Rowlingové nebo Kateřiny Tučkové. Podrobné informace
včetně možnosti zaškolení do používání čteček, mechanismu elektronických výpůjček atd. budou
k dispozici na stránkách knihovny
www.knihovna-bv.cz.
(jč)

Číňané v Břeclavi:
Jung Man Ova
v 16 hodin. Přijďte si zavzpomínat
na staré časy.
Galerie nabízí stálou expozici
šperků ze dřeva, více než sto grafických děl, veškeré služby související s poradenstvím a výtvarným
uměním, oceňování obrazů, restaurování, atd.
Otevřeno: úterý až pátek od
14.00 do 17.00 hodin, případně po telefonické domluvě kdykoliv. 519 372 118, 723 930 015,
723 887 977. Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

Konečně je jaro. Ve své plné
kráse. Rozkvetlé a občas aprílově rozmarné. Toto počasí přímo
vyzívá k procházkám. Rád se toulám našim městem a se psy prošmejdíme kdejaký kout. Loudání
a courání ulicemi, to je to pravé
ořechové. Chůze mi zatím problémy nedělá. Jistým zádrhelem
je to, že zapomínám názvy ulic
a uliček. A mám i problémy s jejich praktickou lokalizací. Třeba
minulé úterý. Někdo mně slíbil
oplégr od vzrostlého libečku. A já
si jak naschvál nezapsal jméno
ani adresu ochotného dárce. Byla
to Horní nebo Dolní luční? Nevzpomínám si.
Přiznávám, že jsem poněkud
zapomnětlivým. Z mé řešetovité
paměti mizí jména, čísla i termíny. Ztrácí se mi deštníky, rukavice, sliby i dobrá předsevzetí.
No, lepší už to nebude. Něco se
mi tam však uhnízdilo natrvalo. Například, že jsem celé dětství a dospívání prožil na Řádku
č. 37. To mám pevně vypáleno na
svém šedivém harddisku. Za císaře pána se naše ulice jmenovala Zeile. A místem našich her byl
plácek zvaný Hliníky. Dnes je to
park Petra Bezruče. V současné
době pro změnu bydlím v tiché
ulici nesoucí jméno českého básníka a fejetonisty Jana Nerudy.
Před léty jsem žil s rodiči
v ulici, které dnes nikdo neřekne jinak než Čechovka. Názvy

břeclavských ulic odráží nejen
historické kotrmelce, ale i jejich tvar a vlastnosti. Například
u nádraží jsem našel zpola zatřenou cedulku s názvem Marxovy
sady. Nepředpokládám, že by se
cestou z Vídně Karel chvíli procházel parkem v bouřlivé diskuzi se stejně zarostlým Bedřichem.
Podle svědectví mé babičky Hedviky se po Černém chodníku spíš
procházely dívky lehké a povětrné. Seriózní měšťan mohl u parku
častěji narazit na železničáře než
na zadumaného filosofa. Dnes je
park rekreační plochou pro občany všech barev pleti. Kdybych měl
říct, který název či jméno ulice
mám nejraději, tak mým favoritem je ulička Na Zbrodku. Apropos, nevíte co je to ten Zbrodek?
Na rozdíl od něj je původ ulice
Hřbitovní každému jasný. A pak
je tu ulice Hrnčířská, byť z ní zůstalo jenom torzo.
Některé ulice mají názvy po
významných osobnostech. Například náměstí T. G. Masaryka,
nebo ulice Denisova. Víte, včera
jsem měl zvláštní sen. Obsadili
nás Číňani a hned přejmenovávali ulice i náměstí. Někdy jim
to šlo jak po másle. Třeba ideální
pro ně byla ulice Jung Man Ova.
Jistý problém před ně ale postavila ulice pojmenovaná Písníky.
A jak to vyřešili? Nevím, už jsem
to zapomněl.
Karel Křivánek
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Folklor je živý, ukázala konference.
Odborníci se radili, jak mu pomoci
Dvacítka odborníků, kteří
mají vztah k tradicím. Tak vypadala konference nazvaná Živý
folklor, kterou v břeclavské městské knihovně uspořádala spolu
s Městem Břeclav, knihovnou
a Malovaným krajem Jihomoravská komunitní nadace. Projekt,
který se začal rýsovat na sklonku loňského roku, přilákal do
Břeclavi desítky lidí. Ti chtějí dál
folklor rozvíjet a napomoci mu
prosadit se i v 21. století navzdory všem nástrahám.
Lidé v sále měli možnost vyslechnout si informace o časopise
Malovaný kraj, o krojích či obnově lidového oděvu, odborníci
jim poradili i s tím, jak se dostat

sku obnovil chasu a podělil se
s přítomnými o těžkosti tohoto
kroku, nebo pak Milana Studeného z Poštorné, jenž povyprávěl
o běžných starostech krúžkařů.
A nejsou to pouze peníze.
Konference se nesla v pohodovém duchu, který zpestřily
i babičky v tradičních krojích či
Zuzana Osako. Ta na papír zachycovala střípky ze sálu. V malém
sále pak měli lidé možnost zhlédnout ukázky
úspěšných projektů, například omalovánky Dáši
Benešové či vystřihovánky. Ty také nakonec autorka Tereza Grandičová
v sále pokřtila.
(ewi)

do médií či jak využívat sociální
sítě. Velký ohlas pak sklidila řeč
Filipa Húšťavy, který na Sloven-

Městské muzeum a galerie informuje

Velká válka v muzeu
V roce 1915 měla první světová válka již rok za sebou. Před sto
lety se v i Rusku začala formovat
idea na vytvoření samostatného československého státu, a to
mezi našimi krajany v carství,
kterých se odhadovalo na téměř
100 000. Česká družina v počtu
800 mužů byla ruským velením
povolena již v říjnu 1914, ale teprve díky organizovaným jednáním zástupců čs. spolků na
Rusi (jejich 1. sjezd se konal právě 7. – 11. března 1915 v Moskvě) se postupně podařilo získat
povolení náboru od vznikajících
čs. jednotek z řad zajatců i uznání budoucí české samostatnosti.

Zlom ve formování legií v Rusku znamenala zborovská bitva
(2. července 2017), do podzimu
tohoto roku se podařilo vybudovat i z dnešního hlediska úctyhodnou armádu čítající kolem
50 000 vojáků. Vytvoření armády neexistujícího státu čítající
několik desítek vojáků bylo silným argumentem v rukou vedení zahraničního odboje.
Právě boje na východní frontě, připomenutí velké anabáze čs.
legionářů na Rusi je hlavní osou
muzejní výstavy Městského muzea a galerie Břeclav, která je připravena ve spolupráci s Klubem
vojenské historie Břeclav. Dio-

Festival muzejních nocí
v Břeclavi – 23.5 2015
Městské muzeum a ga lerie Břeclav se i pro tento rok
stává aktivním účastníkem již
XI. ročníku Festivalu muzejních
nocí, pořádaných při příležitosti
Mezinárodní dne muzeí. V termínu od 15. května do 13. června 2015 je pořádána napříč celou
Českou republikou řada doprovodných i kulturních programů
a muzea stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků.
Místem letošního konání tohoto festivalu v Břeclavi bude
v květnovou sobotu 23. 5. zámeček Pohansko. V rámci odpo-

ledního programu věnovanému
zejména hravým účastníkům
můžete vyzkoušet různorodá
pravěká řemesla, umlít si vlastní mouku anebo jen přihlížet
schopnostem mistrů. Od 17:00
v ystoupí k poslechu hudební
skupina z Dolních Dunajovic
Modrá pečeť. V podvečerních
hodinách se Vám nabízí možnost návštěvy zámecké věže s vyhlídkou na noční Břeclav. Dveře
objektů Městského muzea a galerie Břeclav jsou Vám otevřeny
- zdarma, račte vstoupit.
Mgr. Gabriela Dreslerová

rama bojových zákopů, ležení
ruských legionářů představí činnost klubu a atmosféru 1. světové války dokreslí vystavené
ukázky uniforem a výzbroje válečných stran. Velmi cennou kolekci zbraní na výstavu zapůjčilo
Východočeské muzeum v Pardubicích – palné zbraně přelomu 19. a 20. století (např. italské
Mannlicher Carcano, německé
Mauser, japonské Arisaky, francouzské Berthier či rakousko-uherské Roth-Steyer a další).

Zbraně a uniformy doplňují
i předměty denní potřeby či suvenýry, které si zejména ruští legionáři přiváželi do již osvobozené
vlasti, Československé republiky.
Jejich návrat se uskutečnil v několika transportech mezi lednem
1919 a podzimem 1920.
Výstava „Velká válka“ bude
zahájena vernisáží s dobovým
programem a ochutnávkami polní kuchyně ve čtvrtek 21. května
v 17 hodin a potrvá do 13. září.
PhDr. Alena Káňová

Koncert na Pohansku
Městské muzeum a galerie
Břeclav a Břeclavský komorní orchestr zve již podruhé posluchače
do areálu zámečku Pohansko na
koncert pod širým nebem „open
air“. V první části programu zazní v podání BKO (umělecká
vedoucí Markéta Melkusová) oblíbené hudební kusy, které provedou posluchače proměnami
hudby od renesance až po současnost. Vedle velikánů baroka se
tak objeví i velikáni muzikálové
a filmové hudební scény: Leonard
Bernstein, Nino Rota a Hans
Zimmer. Od populární milostné písně Greensleeves se tak dostaneme k tragickému příběhu
Romea a Julie – jednou v náladě
renesanční, podruhé s divokým
portorikánským temperamentem z muzikálu West Side Story.
Nebudou chybět ani fenomenální

Zimmerovi Piráti z Karibiku s tématem kapitána Jacka Sparrowa.
V části druhé se představí školní hudební uskupení ze
ZUŠ Břeclav pod vedením Emila
Čapky, a to JazzFone se zaměřením na funkovou muziku. Závěr
koncertu bude patřit společné
produkci BKO a Big Bandu, opět
pod taktovkou Emila Čapky.
V úplném závěru večera posluchače pozveme na prohlídku zámečku s poslechem smyčcového
kvarteta.
Koncert je pojatý jako neformální „květinový“ koncert
na konci jara a v případě dobrého počasí se uskuteční v sobotu
6. června v 18 hodin. Podrobnosti
o akci i o možnosti zakoupení
vstupenek budou na stránkách
MMG Břeclav. Srdečně zveme.
PhDr. Alena Káňová

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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EX MACHINA

POLTERGEIST

Dva muži a dívka tvoří součást velmi neobvyklého vztahového trojúhelníku…
Režie: Alex Garland. Hrají: Alicia Vickander, Oscar Isaac.

Legenda hororového žánru Sam Raimi přichází s úplně novým zpracováním klasického příběhu o rodině, jejíž poklidný
život se obrátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci. Útoky děsivých bytostí se stále stupňují.
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ZVONILKA A TVOR NETVOR
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
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Láska a sex nám umí udělat ze života nebesa i peklo.
Britská romantická komedie plná omylů a chyb, které prostě děláme, ať se snažíme jakkoliv.
Režie: Christian Ditter. Hrají: Lily Collins, Sam Claflin
Komedie, VB, 2015, titulky, přístupný, 102 min., 100,- Kč
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MARNÁ OPATRNOST
Celovečerní balet Fredericka Ashtona je jednou z jeho nejradostnějších kreací, inspirován láskou ke krajině Suffolku.
Hudba: Ferdinand Hérold. Dirigent: Barry Wordsworth
Délka trvání: 135 minut včetně jedné přestávky. Balet ve 2 dějstvích

Vstupné: 250,- Kč
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SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU
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DÍTĚ ČÍSLO 44

S LÁSKOU ROSIE



Horor, USA, 2015, titulky, od 12 let, 92 min., 110,- / 130,- Kč

Cestopisné promítání a povídání s CK Kudrnou Brno

KŘÍŽEM KRÁŽEM NOVÝM ZÉLANDEM
Dana Růžičková

vstupné. 40,- Kč
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AVENGERS: AGE OF ULTRON
Povstane zlovolný Ultron a jenom Avengers mu mohou zabránit v uskutečnění ábelských plánů. Nová křehká spojenectví
a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného akčního dobrodružství globálních rozměrů.
Režie: Joss Whedon. Hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth

Lev Děmidov je válečný hrdina, jeho svědomitá práce pro sovětskou tajnou policii mu zajistila postavení,ale je degradovaný
a ve vyhnanství navzdory stalinistickému režimu pátrá po sériovém vrahovi. Ohrožuje tak na životě sebe, svou ženu i
každého, kdo by mu jen trochu pomohl. Film byl nátáčen převážně v ČR.

Drama/ thriller, USA, 2015, titulky, od 15 let, 137 min., 120,- Kč
*'.=6A6,=;5;;

LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
„V armádě jde o život, v lásce o přežití.”
Zdá se, že Arnaud stráví pokojné léto v kruhu své rodiny. Jednoho dne si však všimne krásné, ale drsné Madeleine,
ztělesňující čistou energii a neustálý pohyb, která ho svým nevhodným a někdy násilným jednáním záhadně přitahuje.
Režie: Thomas Cailley. Hrají: Adèle Haenel, Kévin Azaïs.

Komedie/romantický, Francie, 2015, titulky, od 15 let, 98 min., 110,- Kč
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SAN ANDREAS
Poté, kdy o sobě dá vědět nechvalně známý tektonický zlom San Andreas a vyvolá v Kalifornii zemětřesení o síle 9
Richterovy stupnice, vydávají se pilot průzkumného a záchranného vrtulníku a jeho bývalá manželka na cestu z Los
Angeles do San Francisca zachránit svou jedinou dceru... Režie: Brad Peyton. Hrají: Dwayne Johnson, Alexandra Daddario

Katastrofický, USA, 2015, titulky, od 12 let, 110,-Kč
*,'*!?6A64&*!@6A6,<B5;;

SEDMERO KRKAVCŮ
Pohádkový příběh vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Je to příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také o síle slova,
pravdě a opravdové lásce... Režie: Alice Nelis. Hrají: Martha Issová, Lukáš Příkazký.

Pohádka, Česko/Slovensko, 2015, přístupný, 120,- Kč

Akční USA, 2015, DABING, od 12 let, 141 min., 2D -130,-/105,- Kč, 3D -165,-/140,-Kč
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ŠPIÓN

JE PROSTĚ BÁJEČNÁ

Komedie, USA, 2015, DABING, přístupný, 120,- Kč

Živelná komedie plná zmatků a dobře mířených facek. Nebudeme si nic nalhávat, Isabel je lehká holka. Nejstarší profesí se
snaží našetřit, aby se mohla stát herečkou, ostatně jako každý v New Yorku.
Režie: Peter Bogdanovich. Hrají: Owen Wilson, Jennifer Aniston.

Ženská s koulema a povolením zabíjet? Režie: Paul Feig. Hrají: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law

Komedie, USA, 2015, titulky, od 12 let, 93 min., 110,- Kč
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ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na
osamělou pou . Narazí však na skupinu, prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní
Imperator Furiosa. Režie: George Miller. Hrají: Charlize Theron, Nicholas Hoult.

Sci-fi/akční, Austrálie, 2015, titulky, od 15 let, 120 min., 120,-/140,- Kč
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Pohádka pro celou rodinu
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PÍRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
… někdy, když hledáte přátelství a lásku, je důležitější cesta než její cíl.
Tak roztáhněte křídla a vydejte se na pohádkový let plný humoru a nadhledu z ptačí perspektivy.

Divadlo pro děti

HODINÁŘSKÁ POHÁDKA
Divadlo Matýsek Nový Bor
Vstupné: 80,- Kč

Animovaný, USA, Francie, 2014, DABING, přístupný, 90 min., 110,- Kč
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ZABIJÁCI
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd a znásilnění? Všechny stopy vedou ke skupině studentů prestižní internátní školy,
jako pachatel byl však odsouzen místní podivín…
Režie: Jussiho Adler-Olsena. Hrají: Nikolaj Lie Kaas, Fares Fares

 7$,%( /'$

Thriller/krimi, Dánsko, 2014, titulky, od 15 let, 112 min., 90,- Kč
*(=;6@6*,'*!=<6@6,<B5;;

LADÍME 2
Mají skvělé hlasy, dokonalá těla (až na výjimky) a jsou královnami zpívání a capella, takže ve svých vystoupeních
nepoužívají hudební nástroje. Celá Amerika jim leží u nohou a dokonce je pozvou, aby zazpívaly prezidentu Obamovi k
narozeninám. Režie: Elizabeth Banks. Hrají: Anna Kendrick, Skylar Astin, Rebel Wilson

Komedie/hudební, USA, 2015, titulky, od 12 let, 113 min., 110,- Kč
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ŽIVOT JE ŽIVOT

 

Manželský pár řeší v komedii milostné a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní. Za snímkem stojí
autoři úspěšné veselohry Láska je láska, oproti „Lásce“ ale „Život“ slibuje více humoru, fantazie a bláznivých situací. Jak už
to tak v životě bývá. Režie: Milan Cieslar. Hrají: Ondřej Vetchý, Simona Stašová.

Komedie, Česko, 2015, od 12 let, 95 min.,120,- Kč
*'.=A6@6,=;5;;P 100

KLUB RVÁČŮ
Filmová ikona konce devadesátých let o absolutní ztrátě hodnot, anarchistických hlubinách v každém z nás a životě
v permanentním déjà vu konzumní společnosti. Režie: David Fincher. Hrají: Edward Norton, Brad Pitt.

Drama, USA/Německo, 1999, titulky, od 15 let, 139 min., 100,- Kč
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KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
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Vycházející hvězda stolního tenisu MSK
Po odchodu Jana Vašíčka z Břeclavi do ostravského vrcholového střediska má oddíl stolního tenisu MSK Břeclav další výraznou mladou tvář.
Raketově se výkonnostně zlepšil Tomáš Bruckner, který má zřejmě ještě
větší předpoklady k tomu, aby se dokázal prosadit na celostátní úrovni.
Do výkonnostní kvality začal
pronikat později. Vašíček (ročník
1999) patřil mezi tři nejlepší hráče
ČR již v kategorii nejmladšího žactva a výsostnou pozici si držel i mezi
mladšími a staršími žáky. Nyní je
aktuálně jednadvacátým nejlepším
dorostencem ČR podle žebříčku ke
14. dubnu 2015. Bruckner (ročník
2002) je poslední sezónu mladším žákem, od příští sezóny přejde
do vyšší věkové kategorie starší-

ho žactva. Závěr sezóny 2014-2015
měl tento talentovaný stolní tenista
MSK hodně podařený. Vyhrál s převahou poslední tři krajské bodovací
turnaje mladšího žactva (v Mikulčicích, v Moravském Krumlovu
i v Hodoníně), přičemž si poradil
i s hráči, kteří jsou před ním na celostátním žebříku. Pro dokreslení
těchto úspěchů, např. v Hodoníně startovalo 91 hráčů. V rámci
družstva dorostu MSK Břeclav byl

Bruckner na začátku sezóny v pozici náhradníka a skončil jako jeho
nejlepší hráč, bez něhož by nebyl
obhájen titul regionálního přeborníka. V semifinále proti Sokolu Klobouky u Brna (5:3) i ve finále proti
Sokolu Kobylí (5:4) získal plný počet
tří bodů, proti Kloboukům dokonce
bez ztráty setu. Jen díky tomu celek
MSK dosáhl na prvenství, protože
Dominik Vališ, Stanislav Krejčiřík
a Jan Vacek zůstali v hlubokém stínu svého mladšího kolegy.
Tomáš Bruckner má vytříbený
cit pro míč, a když se pustí do forhendových topspinů, je jen těžko
bránitelný. Zatím ještě nedokáže

své přednosti uplatňovat ve stabilizované podobě, nevyhne se slabším
chvílím nižší koncentrace, povolení
v tlaku, podcenění průběhu zápasu
a rezervy má i v pohybu za stolem.
To ho při startech na bodovacích
turnajích ČR stálo lepší výsledky.
Dokázal přední hráče ČR v dílčích fázích zápasů doslova drtit,
občas ale koncovky setů uspěchal,
nechal se překonat jistou, chytrou
hrou zkušenějších soupeřů a přicházel tak o výraznější konečná
umístění. Ve svých dvanácti letech
je však teprve na začátku své sportovní kariéry.
(jh, foto J. Hýbner)

Mladí Lvi v úspěšné sezoně
břeclavských odchovanců i hráček v nejvyšších extraligových
dorosteneckých či juniorských
soutěžích, ve kterých se prosazují nebo účast našich žáků v krajských i republikových výběrech.
1. a 2. třídy jsou nejmladší
břeclavskou hokejovou kategorií.
Systém soutěže je turnajový a děti
této kategorie se utkávají na malém hřišti v tzv. minihokeji. Po
těžkých začátcích zaznamenala
nejmladší Lvíčata největší progres a vrcholem byla dvě 2. místa

SLEVY

Hokejová sezóna 14/15 byla
pro břeclavský mládežnický hokejový klub již 4. v pořadí. Během
let se podařilo vybudovat fungující organizaci, která si klade
za cíl výchovu sportovně talentované mládeže, zpřístupnění
ledního hokeje široké veřejnosti
a v neposlední řadě umožňuje výuku bruslení předškolní a školní
mládeže. I v letošní sezóně se podařilo dosáhnout v kvalitní konkurenci výrazných sportovních
úspěchů. Za zmínku stojí účast

KONČÍME !
Nyní až o
minus

80 %

Je to fantastické! Nyní můžete zakoupit jakoukoliv kravatu se slevou
naprosto šokujících 80%, jakoukoliv košili se slevou 50% a jakýkoliv
oblek se slevou 20%! Stačí při placení odevzdat tento inzerát. Na tento
jeden vystřižený kupon lze zakoupit 1x kravata, 1x košile, 1x oblek nebo
jen jeden nebo dva druhy z uvedeného zboží. Přijďte výhodně nakoupit!
Nabízíme opravdu perfektní sortiment zboží! Těšíme se na Vás!
Platnost tohoto kuponu je 10 dnů.

www.modaprostejov.cz

BŘECLAV, U Tržiště 24, č.p. 3164
u průchodu k Úřadu práce

na mezinárodním turnaji v Uherském Ostrohu.
Kategorie 3. tříd hraje svoje soutěže turnajovým systémem
v minihokeji. Třeťáci navázali na
své výkony z předchozí sezóny
a patřili na všech turnajích k nejlepším celkům. Výborných výsledků dosáhli společně se čtvrťáky
v mezinárodní Eurominilize, které se účastní družstva ze Slovenska
a Rakouska. Lvíčata se této soutěže účastnila již 4. rokem a probojovala se do vídeňského finále. Na
tomto turnaji ovládli třeťáci svoji
skupinu a z pěti utkání ve čtyřech
zvítězili a v jednom remizovali.
V kategorie mladšího a staršího žactva se již zápasy bodují.
V letošní sezóně se představil nový
hrací model, kdy je od začátku
soutěže spojen Zlínský a Jihomoravský kraj. Zahraniční soupeři
(letos z Rakouska a Slovenska) oživují průběh soutěže. Mladší žáci
skončili v nástavbě čtvrtí z osm-

nácti celků. Starší vybojovali v nástavbě páté místo.
Břeclavský mladší dorost ve své
2. sezóně v Mistrovství Rakouska ml. dorostu (U16) dosáhl opět
na play-off. Před závěrem soutěže
byli Lvi třetí, v posledních utkáních však i vlivem zranění mírně ztratili a nakonec z toho bylo
i tak výborné šesté místo. V těžké
konkurenci bohatých hokejových
akademií, Lvi jako jediný český
zástupce v soutěži výborně reprezentovali nejen město Břeclav, ale
i český hokej. Největším úspěchem
bylo domácí vítězství nad slavnou
akademií Red Bull Salzburg. I v letošní sezóně Lvi přivítali v Břeclavi
v rámci kvalitních vztahů Anglickou akademii.
V květnu a červnu čeká mladá Lvíčata inline sezóna, kdy se
účastní pod Českou asociací inlinehokeje svazových turnajů v kategoriích přípravky a mladšího
žactva.
(jr)

Helešic vítězí mezi muži
Břeclavský veslař Lukáš Helešic
exceloval na Mezinárodním MČR
v dlouhé dráze, které se konalo na
kanále mezi Vraňany a Hořínem.
Prvním rokem v kategorii mužů
zvítězil na této šestikilometrové
zrádné trati ve své disciplíně dvojce bez kormidelníka s novým kolegou Jakubem Podrazilem.
Lukáš, který nyní startuje
v dresu Dukly Praha a trénuje
v Břeclavi (zatím, než dokončí maturitní ročník), zvítězil o 2,5 vteřiny před kolegy z Dukly Praha.
Dobře se vedlo i Petru Rampulovi, který skončil na skifu mezi
muži lehké váhy do 23 let na pátém místě časem 24:27 minut. Jeho
bratr Richard startoval také na skifu, ale jelikož nesplňuje hmotnost
pro kategorii lehké váhy, startoval

i s úřadujícím mistrem světa Ondřejem Synkem.
Ač Richard zaostal za svým bratr
pouze o 6 vteřin, výsledkově skončil v druhé polovině startujícího
pole, stejně jako ve skifu žen Anežka Buzrlová a Markéta Nedělová.
Svou formu potvrdil Helešic
i na kontrolních závodech nejlepších českých veslařů v Račicích,
kde se startuje se pouze na skifech
a dvojkách. Z nejlepších závodníků
se poté tvoří vyšší posádky - čtyřky a osmy. Lukáš Helešic na kontrolních reprezentačních závodech
zvítězil se svým kolegou Jakubem
Podrazilem z Dukly Praha ve dvojce bez kormidelníka a zajistil si tak
účast na I. kole světového poháru
na jezeru Bled ve Slovinsku a také
na mistrovství Evropy.
(ak)
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Běh kolem Dyje přilákal stovky lidí
Stovky běžců přilákal první
ročník Běhu kolem Dyje. Mezi
závodníky byly děti i dospělí. V mužích kraloval domácí
Roman Paulík, v ženách pak
Katarína Kuťková. V mnoha
dalších kategoriích nešlo jen
o to, kdo zvítězí, i když soutěživost ke sportu patří. Cílem
organizátorů bylo zejména přilákat mladé ke sportu. „První ročník Racio běhu kolem
Dyje je za námi. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem
sponzorům a organizátorům.

Byl jsem překvapený počtem
účastníků a kvalitou časů. Byl
to první ročník a samozřejmě, že se našly i nedostatky,
které se určitě budeme snažit
do příštího ročníku napravit.
Už na místě jsme se domluvili
s firmou Racio a EON na spolupráci v příštím roce. Opět to
bude v dubnu a tak už můžete
začít trénovat,“ potvrdil po závodě Zbyněk Chlumecký z pořádajícího atletického oddílu
TJ Lokomotiva.
(dav)

Děti na tretře podpořil legendární diskař

Diskařská legenda Imrich Bugár podpořil závodníky na Čokoládové
tretře v Břeclavi. Stříbrný medailista z olympiády v Moskvě v roce 1980
a světový šampion z Helsinek 1983 se stal patronem atletických závodů) pro děti jen několik dnů po svých šedesátých narozeninách. Mladší
generace si výkony špičkového sportovce připomněla i díky jeho účasti
v televizní taneční soutěži Star Dance.
Skvělý zážitek pro všechny příchozí připravil pořádající atletický oddíl
TJ Lokomotiva Břeclav. Podpořit malé závodníky přišlo i vedení města
Břeclavi. Závody byly tradičně určené dětem do 13 let, které chtějí předvést
své výkony a zabojovat o ojedinělou zkušenost, o účast ve finále, které se
uskuteční před plným stadionem na Zlaté tretře Ostrava. Tedy na dráze,
na které běhává i Usain Bolt a další hvězdy světové atletiky.
(red)

V Břeclavi trénovala
česká reprezentace
Začátek dubna patřil na břeclavském zimním stadionu nadějným českým hokejistům. Nejprve tady trénovala reprezentační osmnáctka, která
si jako pověstnou třešničku na dortu na konec nechala přátelské utkání
proti slovenským hokejistům. Poté jste mohli na
ledě vidět reprezentační dvacítku. Také letos se
můžete těšit na prázdninový Memoriál Ivana
Hlinky.
(red)

Krems si v Břeclavi neškrtl
Sotva Břeclavané doma rozdrtili Krems v rámci
Landesligy 32:0
a potvrdili tak
svoji vzrůstající
formu, čekaly je
další zápasy. Po
uzávěrce Radnice
bojovali břeclavští
ragbisté na Pastvisku na turnaji
v rámci Mistrovství ČR v sedmičkovém rugby. Do Břeclavi tak měly zavítat ragbyové kluby z Karlových
Varů, Prahy, Sedlčan nebo Rumburka.
(red)

Cykloterasa s občerstvením
Pořádání firemních
a soukromých akcí
Možnost grilování
a zajištění rautů
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
691 41 Poštorná
Tel: +420 776 280 507
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V Břeclavi začne “hokej pro patrioty“
Pro hokejové fanoušky se na
zimním stadionu na příští sezonu chystá novinka. Odchovanci břeclavského mládežnického
hokeje se rozhodli spojit síly a od
září tohoto roku chtějí změřit své
síly se soupeři v krajském přebo-

ru. Na soupisce je už dnes dvacet
hokejistů, ovšem na její zveřejnění si budeme muset ještě chvíli
počkat. V těchto dnech probíhají
jednání k tomu, kdo se stane lodivodem nového týmu. Jisté zatím
je, že až na výjimky budou za toto

Přihlaste se na
1. ročník Memoriálu Ivana Blaha
(V dubnové Radnici rovněž avizovaný jako Florbalový turnaj
o moravský pohár)
Amatérský turnaj ve florbalu odstartuje 27. 6. 2015
Poprvé na moderní in-linové ploše zimního stadionu
Přihlášky družstev posílejte do 31. 5.
na e-mail herman@tereza-breclav.cz
Hraje se podle upravených turnajových pravidel
V každém družstvu musí být na hřišti vždy alespoň 1 žena
Hraje se ve smíšených družstvech (5+1), věk od 14 let
Startovné: 1 000,- Kč na družstvo; organizátorem je Tereza Břeclav
*Ivan Blaho byl břeclavským místostarostou,
proslulý optimismem a humorem. Právě svůj
nakažlivý optimismus přenášel na všechny lidi
ve svém okolí. V mládí byl aktivním veslařem
a skautem. Po listopadu 1989 pracoval na úřadu
práce, byl šéfem městské organizace Tereza a na
břeclavském zimním stadionu působil i později.
Také jako předseda hokejového klubu. Právě
břeclavský hokej byl pro Ivana Blaha obrovskou vášní. Zemřel
v roce 2012 ve věku 55 let. Vedení městské organizace Tereza se
proto rozhodlo florbalový turnaj pojmout jako 1. ročník memoriálu
Ivana Blaha.

mužstvo, které dostalo pracovní
název "B-tým", nastupovat břeclavští odchovanci, kteří z různých
důvodů nenastupují v jiných soutěžích. Prostor tak dostanou nejen zkušení matadoři, kteří pro
plnění pracovních povinností
už nemohou hrát druhou ligu.
Nabízí se i příležitost pro mladé
břeclavské hokejisty, kteří dosahují horní hranice mládežnických
kategorií a nemají zatím možnost
nastupovat v juniorském týmu.
"Vzhledem k tomu, že za poslední čtyři roky docházelo ke
značnému úpadku břeclavského
hokeje, nemáme zatím možnost
postavit kompletní juniorský tým
a nemáme ani starší dorostence.
I proto jsme zvolili tuto variantu. Kluci, kteří mají hokej opravdu rádi, se tak mohou začlenit
do mužstva a postupně vytvořit

jeho nové, zdravé jádro. Ti nejšikovnější pak dostanou příležitost
ochutnat atmosféru druhé ligy.
Pokud se budou chtít hokeji věnovat opravdu naplno, jsou tady
pro ně dveře otevřené dokořán.
Věříme, že v několika málo letech
se mládežnický hokej opět doplní
o chybějící kategorie. Jejich absolventi se pak mohou rozhodovat,
jestli budou i nadále reprezentovat Břeclav, nebo se vydají do
světa," doplnil ředitel břeclavské
TEREZY Dymo Piškula.
Projekt má podporu organizace Tereza i vedení města. Vypadá
to tedy, že se po čtyřletém úpadku
břeclavského hokeje začíná blýskat na lepší časy. V B týmu navíc
budou působit i hráči, kteří v letních měsících reprezentují Břeclav v in-line hokeji.
(red)

Strongmani zápolili
s počasím

Actiwity DC opět bez konkurence
Tanečníci Actiwity DC excelovali na
prestižní taneční
soutěži EMCO Taneční skupina roku
2015 ve Zlíně, kterého se zúčastnilo kolem 130 choreografií.
Ve velké konkurenci
moravských tanečních skupin břeclavské studio Actiwity
DC vybojovalo hned
7 zlatých a 2 stříbrné medaile. První místo náleželo choreografiím dětské skupiny s názvy
Být stále mlád a Karlík a továrna na čokoládu. Juniorské reprezentantky získaly zlato za choreografie In the Jungle a Faust 2015, skupina tzv.
věkového mixu vyhrála zlato za taneční zpracování věčného příběhu
o Romeovi a Julii. První místa vyhrály také choreografie hlavní věkové
kategorie s názvy Cirkus a Vězni. Na soutěži se prezentovala i brněnská
pobočka Actiwity DC, která získala dvě stříbrné medaile za choreografie
Soutěž ve slalomu na čemkoli a Velký Getsby.
Břeclavští tanečníci se navíc předvedli i na celorepublikové soutěži
v Třebíči, kde byli pětkrát zlatí a dvakrát stříbrní. V současnosti se tanečníci Actiwity DC připravují na světový šampionát, který se bude konat v chorvatské Poreči v druhé polovině května.
(red)

Už pošesté mezi sebou zápolili siláci v rámci Czech Army Strongmana.
Soutěže se účastnili nejen vojáci a policisté, ale také „civilové“. Pořádající
oddíl silového trojboje Power Břeclav v čele s dnes už legendárním břeclavským silákem Radovanem Kaděrou připravil pro účastníky tradiční
bench press na čas, přenášení těžkých břemen nebo třeba hod koulí. Kvůli
studenému větru a zimě silákům před výkony doslova tuhla krev v žilách,
část soutěže (mrtvý tah) se proto přemístila z areálu MSK do posilovny
břeclavského oddílu. Letos poprvé si navíc zasoutěžily i ženy.
(dav)
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Šéftrenér malých fotbalistů: Dětem chybí pohyb
učit kluky základy fotbalu,
týmovou hru a snahu navzájem se podporovat. Pro děti
by to měla být hlavně zábava. Větší profilace hráčů by
měla následovat v dalších
kategoriích.

Základem každého fotbalového klubu by měli být ti nejmenší. Z malých fotbalistů si
totiž klub může vychovat naděje, které přes mládež a dorost
půjdou až do mužské kategorie,
kde by měli tvořit kostru týmu.
Právě těm nejmenším fotbalovým nadějím v Břeclavi se už
roky věnuje Martin Marták s kolektivem dalších trenérů.
Jak dlouho se už mládežnickému hokeji v Břeclavi věnujete? Které věkové kategorie máte
na starosti?
Mládežnickému fotbalu se
věnuji již pátým rokem. Práce
s dětmi mě velmi baví. Začalo to
v době, kdy měl syn necelých šest
let. Rád kopal do míče, šli jsme
se tedy podívat na trénink MSK.
Z původní role asistenta tehdejšímu trenérovi Richardovi Struškovi jsem se stal hlavním trenérem.
Nakonec jsem převzal roli hlavního vedoucího všech přípravek.
Sám trénuji společně s Luďkem
Knefelem kluky ve věku 10 a 11 let.

Daří se podle Vás v MSK vychovávat nové nadějné fotbalisty? Jaký je klíč k úspěchu?
V každém týmu se najde někdo, kdo určitými dovednostmi
vyčnívá nad ostatními. Hlavním
cílem v této kategorii je však na-

Děti jsou dnes obecně
méně fyzicky zdatné než
dříve. Platí to i u fotbalistů? Je složité najít dostatek
talentů?
Ano, souhlasím. A myslím, že i ve škole by mohly děti mít více tělocviku.
Často se setkáváme s tím,
že děti neumí ani kotoul.
Základem všeho je vývoj
společnosti. Ruku v ruce
s technologickým pokrokem a nástupem mobilů,
tabletů a herních konzolí tráví
děti spoustu času doma za stolem,
místo aby běhaly po venku. Tímto bych rád apeloval hlavně na rodiče, aby raději děti podporovali
v jakýchkoliv sportovních aktivitách, než je nechali sedět doma.

Jak vnímáte dospělý fotbal
v Břeclavi. Na čem je potřeba
zapracovat, kde vidíte rezervy? Je podle Vás reálná šance,
že se břeclavský fotbal v blízké
době odrazí ode dna „k lepším
zítřkům“?
Jakýkoliv dospělý fotbal,
a tedy i ten v Břeclavi se vždy
odvíjí od dostatku finančních
prostředků.
Jednak něco stojí provoz zázemí, ale s rostoucí výší soutěže
rostou i nároky na platy hráčů,
trenérů, soutěžních poplatků
apod. Vzhledem k předchozímu
čtyřletému období „půstu“, kdy
minulá radnice sport nepreferovala, se klub jen velmi těžce
rozvíjel, spíše se snažil zachovat
„udržitelný“ stav. Nyní věřím, že
současná radnice má ke sportu
mládeže, ale i dospělých mnohem
blíže, a pokud to bude možné, tak
se bude snažit pomáhat více, což
by mohlo vést i ke zmiňovaným
„lepším zítřkům“.
(dav)

Hledáme nové hráče do fotbalové přípravky
Fotbalové přípravky MSK
Břeclav se neustále rozšiřují
a nyní se rozdělují dle věku již
do 5 skupin. Nejstarší přípravka
trénuje kluky ve věku 10-11 let,
nejmladší přípravka se snaží pracovat s hráči již od 4 let. V přípravkách jsou převážně chlapci,
ale poslední dobou se objevují
i děvčata. S těmi nejmenšími je
to zejména o trpělivosti trenérů,
snaží se děti naučit pracovat ve
skupině a hlavně si hrát. Kromě
fotbalu se baví mnoha komplexními sportovními dovednostmi,
pohybovými cvičeními, koordinací a rozvojem fyzické zdatnosti.

Lvíčata fotbalové přípravky MSK Břeclav
pořádají nábor hráčů r. 2004 – 2010
Více info. na mskbreclav@seznam.cz, tel. 724 153 217
Starší přípravky se zaměřují převážně na fotbal, spolu s rozvojem
dynamiky, technických dovedností, taktiky apod. Trénuje se
2-3 krát týdně a většina přípravek se zapojuje do okresních nebo
krajských soutěží a do mnoha
turnajů. Rádi mezi námi přivítá-

me nové hráče s láskou k fotbalu
a chutí zapojit se do této skvělé
hry. Pokud se chceš stát jedním
z nás, přijď se podívat na náš trénink každé pondělí, středu a pátek, těšíme se na Tebe!
Ing. Martin Marták
Šéftrenér přípravek MSK Břeclav

SLOVÁCKÝ VESLAŘSKÝ KLUB BŘECLAV VÁS ZVE NA 6. ROČNÍK ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ

BŘECLAVSKÝ DRAK 2015 V SOBOTU 20. 6. 2015
Chcete se dobře pobavit a zkusit něco nového? Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži novou disciplínu na vodě!
Zúčastněte se závodů o Pohár města Břeclavi
Dračí loď má tvar kanoe o délce 12,5 m na špici s dračí hlavou a na zádi s dračím ocasem.
Je to týmový sport, kde skupina jednotlivců má společný zájem a žije společným cílem.
I úplný začátečník pocítí sílu kolektivního nadšení po každém projetí cíle.
Posádka: 16 - 20 pádlujících v sedě (muži i ženy) + bubeník
- mezi pádlujícími musí být minimálně 4 ženy, ale může jich být i více - bubeník udává rytmus pádlování a sedí na špici lodě
- pro každou posádku bude připraven zkušený kormidelník zodpovědný za řízení lodě
Místo: areál Slováckého veslařského klubu Břeclav - Nad splavem
Trať: 200 m a 1000 m na řece Dyji ve vytyčené dráze
Kategorie: posádky přátel - FUN, firemní posádky
Startovné: posádka přátel 5.000,- Kč, firemní posádka 10.000,- Kč, ve startovném je zahrnuto:
- trénink na dračí lodi s instruktorem den před závodem
- start v sobotních závodech o Pohár města Břeclavi, věcné ceny
- zapůjčení lodě včetně pádel, bubnu a zkušeného kormidelníka
- účast na večerní DRAGON PARTY
Nezapomeňte zvolit originální název pro Vaši posádku! Večer po závodech DRAGON PARTY koncert v areálu SVK
Info k závodu a přihlášky na www.breclavskydrak.cz, e-mail: dracilode@svkbreclav.cz telefon: +420 602 731 691
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OKNA V KVÜTNU SE SLEVOU 50 %
UDÜLEJTE SI SVÉ NOVÉ JARO ZA VAŠIMI NOVÝMI OKNY

OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

LET s Vámi

NOVINKA ROKU 2015

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA

osmikomorové provedení
90 mm stavební hloubka
systém těí tÝsnÝní

OKNA, DVEĚE, VRATA, FASÁDY

PLASTOVÉ OKNO SPACE 8

PRAMOS, poboÏka Běeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444

NAVÍC V KVÜTNU PARAPETY K OKNİM ZDARMA
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v cenÝ od 19.990 KÏ vÏetnÝ dopravy, montáže a DPH.

mobil: 777 035 925, 777 555 925, e-mail: breclav@pramos.cz

více na www.pramos.cz
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