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

Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně
Břeclav se může pyšnit
jedním z nejmodernějších
železničních uzlů v České
republice. Druhou etapu
stavby, která byla dokončená v závěru minulého roku,
před měsícem slavnostně
otevřeli zástupci Správy
železniční dopravní cesty
(SŽDC) společně s vedením
města Břeclavi a zástupci
zhotovitelů.
Stavbaři položili přes
pět kilometrů nových kolejí. Ty spojilo na sedmdesát výhybek. Výrazně se
tak zrychlil průjezd vlakových souprav z Vídně na
Brno i na Přerov a naopak. Zatímco v minulých letech vlaky

projížděly maximálně padesátkou, v současnosti do výhybek

na břeclavském přednádraží
mohou soupravy vjíždět až sto-

kilometrovou rychlostí, na
průjezdné koleji mohou jet
až 120 km/h. V budoucnu
úpravy umožní i průjezd
vysokorychlostních vlaků
rychlostí 140 km/h i více.
Kromě toho došlo k obnovení trakčního vedení
a instalace elektronického
zabezpečovacího zařízení třetí generace. Vedení
SŽDC kvitovalo loňské
otevření terminálu, který
v Břeclavi dopomohl ke
zvýšení komfortu cestujících. Břeclavský starosta
Pavel Dominik na akci vyzdvihnul důležitost Břeclavi jako železničního uzlu.
(dav)

Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny
Příjezd k Janohradu je po
mnoha měsících opět kratší. Po
loňské sezoně, kdy si cyklisté
i pěší nemohli kvůli proboření
lávky zkrátit cestu k oblíbené
památce přes dřevěný most, vyslyšeli především Ledničtí jejich
prosby a sehnali peníze i potřebná povolení na opravu. Už několik týdnů tak všem slouží zcela
nová dřevěná lávka. Tu spolu otevřeli starostové dotčených obcí
s hejtmanem Michalem Haškem.
A navíc pokřtili Výletní noviny
Lednicko-valtického areálu.
„Dříve tady stával most, který
nám zanechali filmaři. Doufám,
že nám nová lávka vydrží déle
a hlavně bude stabilní a bude všem
dobře sloužit. Rád bych poděkoval
panu hejtmanovi i Jihomoravskému kraji za peníze, které jsme dostali v rámci podpory cyklostezek.
A samozřejmě i starostům z Břeclavi a Podivína i dalším obcím

dobrovolného svazku za zbývající
potřebné peníze na obnovu mostu,“ uvedl starosta Lednice Libor
Kabát s tím, že dík patří i úředníkům, kteří byli velmi vstřícní.

www.ED-FOTOATELIER.cz
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www.alcaplast.cz

Břeclavský starosta Pavel
Dominik ocenil snahu svého
lednického kolegy. „Vím, že bylo
hodně těžké novou lávku postavit. Nebránily tomu ani tak pe-

níze jako spíše naše legislativa.
Jsem rád, že jsme se tady sešli
a doufám, že bude lávka sloužit
nejen místním, ale i turistům,“
zmínil starosta Dominik. Lávku
na Janohrad totiž ke svým výletům kromě turistů využívají
často i Břeclavané, kteří jezdí na
cyklovýlety k této památce přes
Kančí oboru celoročně.
Po přestřižení pásky následoval ještě křest Výletních
novin Lednicko-valtického areálu. Jde již o třetí společný ročník Dobrovolného svazku obcí
Lednicko-valtického areálu, ve
kterém se představuje všech
deset obcí a navíc i dvě z Rakouska. Noviny mají 32 stran
a vyšly v nákladu 50 tisíc kusů.
K dostání jsou zdarma v turistických informačních centrech
a na dalších hojně navštěvovaných místech.
(ewi, foto dav)

Chcete vědět více
o městské policii
v Břeclavi?
Navštivte
webové stránky

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

www.mpbv.cz

www.krizport.cz

2 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Nové sociální bydlení v Břeclavi? Nejspíš už příští rok
Rozv íjet
sociální bydlení, podporovat mladé
rodiny, seniory a hendikepova né, a le
ta ké v y t vořit koncepci
městských sociálních malometrážních bytů.
Právě to jsou jedny z bodů programového prohlášení rady
města.
Právě nové sociální byty by
mohli začít využívat lidé možná
už příští rok. „Sociální proble-

matice jsem se věnoval už před
jmenováním do funkce místostarosty. Kromě toho, že je sociální tématika jedním z bodů
prohlášení městské rady, mám
osobní zájem na tom, aby se ve
městě žilo lépe i sociálně znevýhodněným skupinám,“ vysvětluje místostarosta Jaroslav Válka.
Vedení radnice tak dělá veškeré kroky proto, aby dostupné byty vznikly co nejdříve. „V
současné době pokračují jednání
ohledně získání ubytovny policie do majetku města směnou za
hasičskou zbrojnici. Po získání
tohoto objektu požádáme o fi-

nance na zabezpečení přestavby
ubytovny na objekt pro sociální
bydlení a začneme tak plnit svou
povinnost v rámci připravovaného zákona o dostupném bydlení,“ doplňuje místostarosta.
Zákon o dostupném bydlení je cestou jak lidem pomoci
zpátky do života nebo je v životě udržet. „Domácností, které na nájem vydávají více než
čtyřicet procent svých čistých
příjmů, je podle statistik v nájemních bytech 273 tisíc, a celkem se jedná asi o půl milionu
lidí. Právě čtyřicet procent výdajů na nájem z čistého příjmu má

být přitom stanoveno jako limit
při posuzování bytové nouze.
Jde o seniory či vdovy a vdovce,
kteří s odchodem partnera často nečekaně přišli o významnou
část rodinných příjmů, osamělé rodiče, zdravotně postižené,
děti z dětských domovů a další. Dostupné bydlení tak pomůže obcím účinněji řešit sociální
problémy svých obyvatel. Ušetří
peníze státu na dávkách nebo pomůže při prevenci kriminality.
Součástí zákona je totiž povinná sociální práce s těmi, kteří ji
potřebují,“ dodal.
(dav)

Uher: Zaměřím se na rozvoj a zvelebení i údržbu města
Břeclavský
odbor rozvoje
a správy nově
ve de M i l a n
Uher. Na úřad
přišel ze soukromého sektoru. Rád by
využil svých
dosavadních
zkušeností a znalostí i při práci
s novým týmem.
Přišel jste na úřad ze soukromé
sféry, co Vás vedlo k tomu jít pracovat pro město?
Zaujala mě informace o výběrovém řízení na pozici vedoucího
odboru rozvoje a správy zveřejněná na internetových stránkách
města. Přemýšlel jsem o něm,
zvažoval a nakonec jsem to vzal
jako výzvu a do výběrového řízení se přihlásil. Byla v tom chuť
zkusit něco nového, pokusit se
implementovat něco z bohatých
zkušeností získaných v prostředí průmyslového podniku do

sféry činnosti městského úřadu.
V neposlední řadě stála za tímto
rozhodnutím i skutečnost, že je
to práce na rozvoji města, ve kterém od dětství bydlím a ve kterém
bydleli i moji rodiče a prarodiče,
a ke kterému mám vztah.
Na úřadu jste již měsíc, zaskočilo vás něco?
Byl jsem překvapen rozsahem činností, které odbor svou
činností pokrývá a zároveň mile
překvapen profesní úrovní pracovníků odboru. Překvapila mě
také obtížnost mnohých jednání a koordinace činností při
přípravě některých investičních
akcí. Např. realizace akce v ulici Na Zahradách, kde proběhne
rekonstrukce vozovky, která je
ve velmi špatném stavu a město
plánovalo opravu na příští rok.
Může však začít nejdříve v roce
2018, protože RWE není schopno zajistit rekonstrukci svých
zařízení dříve. To je velký rozdíl oproti komerční sféře, kde

Upozornění
Poslanec MUDr. Miloslav Janulík (ANO) oznamuje občanům změnu sídla poslanecké kanceláře, která se nově
nachází na Nám. T. G. Masaryka 10 v Břeclavi, v 1. patře budovy bývalé radnice. Novým asistentem poslance je
Lukáš Makovec, na kterého se občané mohou obracet na tel.
608 327 770 nebo přes kontakty na webu www.janulik.cz.

CLAS GROUP S.R.O.

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

rychlost realizace přijatých záměrů je jiná.
Jak se sžíváte s novou prací?
Působnost odboru je velmi široká od územního plánování, přípravy a zajišťování investičních
akcí, přes získávání a administraci dotací, po údržbu města. Odbor
dává stanoviska k záměrům soukromých investorů, nákupu nebo
prodeji pozemků. Zatím jsem ještě
stále ve fázi poznávání, seznamování se s problematikou, ale už teď
mohu říci, že je to práce zajímavá,
velmi rozmanitá a že mě bude těšit.

Jakou máte vizi pro Váš odbor?
Priorita je maximálně efektivně zabezpečit rozvojové a zvelebovací akce města. Městská
pokladna není bezedná, je třeba
na jedné straně maximálně využít dotačních možností, na druhé
straně prostředky racionálně vynakládat. Zaměříme se i na údržbu města. Rád bych také využil
zkušeností z průmyslu, a pokud
to bude vhodné, aplikoval některé metody jako např. „projektové
řízení“ nebo „týmová práce“ i do
práce odboru.
(red)

Do práce na kole
vyjely desítky týmů
Ráno sednout na kolo a vydat
se do práce. A odpoledne zase
zpět. Ušetřit za benzin či hromadnou dopravu a udělat něco pro
své zdraví. Desítky lidí z Břeclavi
a blízkého okolí se v květnu připojily k projektu Do práce na kole.
Základem jsou dvou až pětičlenné týmy jezdců, které mohou
soutěžit o zajímavé ceny. Během
května pro ně ale partneři akce
připravili i další program, například vstup do bazénu či muzea.
„Do projektu jsem se přihlásila, protože jízda na kole je mým
koníčkem a je pro mě dnes již samozřejmostí jezdit v letních měsících do práce na kole. Takže

tento projekt byl jen zpestřením
každodenní činnosti,“ usmála se
Kamila Mokrá z Městského úřadu Břeclav.
V době uzávěrky měla našlapáno 257 kilometrů. „Kromě
hezkého soutěžního trička mám
navíc dobrý pocit z toho, že někdo
ocení to, že pro cestu do práce využívám ekologického dopravního
prostředku, který zároveň odlehčuje od špatné dopravní situace ve
městě (od těch šílených ranních
kolon). A taky dělám něco pro
zdraví a pro krásu. A posilujeme
s holkama z našeho týmu zdravého sportovního ducha,“ doplnila.
(ewi)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
oproti
předchozím
rokům letos
léto se svým
příchodem
dlouho otálelo. Už se stalo
téměř zvykem, že jsme začátkem
května oblékli trička, nazuli sandály a křižovali krásnou krajinu
kolem Břeclavi na kolech, pěšky
nebo třeba na bruslích. Zatímco v minulých letech nastoupily často tropické teploty už
v květnu a lidé marně vyhlíželi
otevření koupaliště, letos tomu
bylo právě naopak. Po převzetí
bazénů břeclavskou radnicí se
městská organizace Tereza zavázala v případě nenadálých tro-

pických teplot otevřít koupaliště
už v květnu.
Právě květen však letos mnohdy připomínal spíše sychravé
podzimní měsíce. Se začátkem
června konečně léto na jihu Moravy propuklo naplno, což zajisté ocení nejen milovníci koupání,
ale také třeba zahrádkáři a výletníci. Dovolte mi Vás pozvat
na městské koupaliště, které pod
správou města pomalu ožívá.
Díky pravidelné závlaze by ani
v největších tropech neměla zežloutnout tráva na četných odpočinkových plochách areálu.
Celé koupaliště navíc pracovníci před sezonou pečlivě ošetřili.
Přijďte se o pohostinnosti areálu
přesvědčit na vlastní oči. Odpovědní pracovníci pravidelně kontrolují kvalitu vody, občerstvit
se můžete v několika bufetech.

Bezpečnost na koupališti zajišťují
hlídky městských strážníků. Nechybí prostory pro míčové a další
hry. Na letošní sezonu máme navíc kromě výhodného rodinného
vstupného přichystány další novinky, o kterých jsme již informovali v předchozích Radnicích.
Město Břeclav plánuje investice do areálu koupaliště i krytého
bazénu také v příštích letech. Ve

městě o velikosti Břeclavi by zařízení tohoto typu nemělo nikdy
chybět, což si současné vedení
plně uvědomuje a mohu Vás ujistit, že uděláme vše, co bude ve
finančních možnostech radnice
proto, aby se lidé na koupališti
a v krytém bazénu cítili dobře
a rádi se do těchto areálů vraceli.
Ing. Pavel Dominik
Starosta Břeclavi

Školy, hasiči i senioři: Radnice
jednala s Zwentendorfem

Žáci uklízeli cyklostezky

Plastové lahve, plechovky od piva a spousta dalšího odpadu. Žáci
základních škol Slovácká a Komenského uklízeli Břeclav v rámci akce,
kterou pro ně uspořádal břeclavský odbor životního prostředí. Děti sbíraly odpadky na Lichtenštejnských stezkách na trase Břeclav – Pohansko
a Poštorná - Charvátská Nová Ves - Kančí obora. Podpořit v činnosti a pohovořit na téma ekologie s nimi přišel i místostarosta Zdeněk
Urban. Město Břeclav děkuje za poskytnutí občerstvení pro děti společnosti Vyhodovy lahůdky Mikulov.
(dav)

Rozšíření spolupráce, vzájemná podpora při pořádání akcí nebo výměna zkušeností mezi školami a hasiči. I to byla témata návštěvy vedení
města Břeclavi v rakouském Zwentendorfu. Se starostou Hermannem
Kühtreiberem a dalšími představiteli jednali i o výměně zkušeností seniorských organizací. „Shodli jsme se na pokračování vzájemné spolupráce. Určitě se budeme podporovat na kulturních a sportovních akcích,
rádi bychom nastavili spolupráci břeclavských a zwentendorfských hasičů nebo třeba škol. Ač spolu oficiálně spolupracujeme jako partneři od
roku 1991, vzájemné kontakty obou obcí sahají až do 80. let minulého
století,“ vysvětlil místostarosta Milan Vojta, který si společně s dalšími
prohlédnul i tamější nikdy nespuštěnou jadernou elektrárnu. (red)

Ve stáří je moudrost
Pro současné
vedení břeclavské
radnice je důstojný život břeclavských seniorů
jednou z priorit.
Společně s novým
ředitelem domova
seniorů se snaží
hledat další způsoby vyžití starších
spoluobčanů a nastavit pro ně podmínky ke spokojenému životu. Vedení města ví, že ve stáří je moudrost,
proto také s břeclavskými seniory živě diskutují na mnohá témata, podporují je a účastní se akcí seniorů. Naposledy zástupci Břeclavi nechyběli na Dni matek, který uspořádal břeclavský Svaz důchodců. (red)
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Muzeum nově vede Jana Kramářová
Rada města Břeclavi jmenovala s účinností od 1. května
2015 do funkce ředitelky příspěvkové organizace Městské
muzeum a galerie Břeclav Janu
Kramářovou. Radní se rozhodli
vypsat výběrové řízení na ředitele - manažera této organizace
poté, co se dohodli na rozšíření
činnosti muzea o cestovní ruch
a živou kulturu ve městě.
Do výběrového řízení se přihlásilo deset zájemců, se kterými
komise vedla pohovory. Do druhého kola pak postoupili čtyři
zájemci, kteří ještě prošli dalšími
manažerskými testy. Komise dospěla k závěru, že Jana Kramářová nejlépe splňuje požadavky na
obsazení této pozice a doporučila
ji radě ke jmenování.
Hlavním důvodem je podle
komise uchazeččina místní znalost příspěvkové organizace, jejího chodu a možného potenciálu
rozvoje. Předešlá praxe ředitelky,
kterou již v této organizaci v minulosti zastávala, dává výhodu
rychlého převzetí funkce a zvládnutí nové koncepce fungování
této příspěvkové organizace.
Co pro Vás znamená jmenování
do funkce ředitelky Městského
muzea a galerie?
Prvně bych chtěla Radě města Břeclavi poděkovat za vloženou důvěru, ale především to pro
mě znamená obrovský závazek
a v neposlední řadě také novou
výzvu. Protože jsem již ve funkci ředitelky této instituce působila, bude nyní má práce složitější.
Budu muset překonat sama sebe.
Za mého předchozího působení jsem např. uvedla na kulturní
scénu „muzeum Pod vodárnou“
s moderními expozičními prostory, které v tu dobu bylo jen
prázdným nevyužitým kioskem.
Z objektu bývalého muzea v neutěšeném stavu vzešel dnes hojně navštěvovaný Lichtenštejnský
dům s Turistickým informačním centrem a se stálou panelovou výstavou z historie rodu
Lichtenštejnů. Další stálá expozice o židovské Břeclavi vznikla
v synagoze, ale za nejprestižnější
považuji stálou archeologickou
expozici na Pohansku, na jejíž
realizaci se dokonce podařilo zajistit finanční prostředky z evropských fondů v rámci operačního
programu přeshraniční spolupráce, obdobně jako na uspořádání mezinárodního výtvarného
sympozia.
Co podle Vás muzeu chybí?
Odborná i laická veřejnost
dlouhodobě volá po důstojné

veřejnosti. Tak to cituje zákon 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy. Žádný zákon
ale neupravuje to, že by
muzeum nemohlo nebo
dokonce nesmělo být
jednou ze součástí jiné
kulturní instituce. Myslím si tedy, že veškeré
obavy o jakýkoliv zánik muzea jsou opravdu
velice liché a nejsou na
místě. Konečné slovo
však mají zastupitelé,
kteří svůj názor vyjádří
hlasováním o nové zřizovací listině, a já tento
názor budu respektovat.
Kam budou směřovat
vaše bezprostřední aktivity po návratu do
„Přijďte se podívat na atraktivní výstavu muzea?
Muzeum má pro kaVelká válka,“ láká návštěvníky muzea nová
ždý rok svůj víceméně
ředitelka Jana Kramářová.
pevně daný plán výstavprezentaci regionu, ve kterém ní činnosti, a ten je zapotřebí ctít.
žijeme. Logickým vyústěním je Žádná výstava ani jiná kulturní
proto podle mě vybudování stá- akce se nezorganizuje ze dne na
lé národopisné expozice Podluží den, ale dlouhodobě se připravuv adekvátně zvolených prosto- je. V květnu jsme otevřeli výstarách, která by mohla být zároveň vu Velká válka 1914-1918, kterou
cestou i cílem, nejlépe opět finan- muzeum připravilo ve spolupráci
covaná z prostředků Evropské
unie. Mimo jiné bych to viděla jako kontinuální a přirozené
vyústění sbírkotvorné činnosti.
Na tu by měla navazovat činnost
prezentační, jako jedna z forem
veřejných služeb, které jsou pro
muzeum zákonným posláním.

s Klubem vojenské historie. Touto prezentací břeclavské muzeum
tematicky navazuje na projekt
Asociace muzeí a galerií České
republiky nazvaný „Kampaň Muzea a 20. století – Muzea a Velká
válka aneb 100 let od vypuknutí
I. světové války.“
Dále chci, aby muzeum komplexně digitalizovalo sbírky, protože veřejnost vlastně nemá téměř
žádné informace o tom, co se ve
sbírkovém fondu muzea nachází
(k dnešnímu dni se jedná o cca
23 tisíc sbírkových předmětů).
Kvalifikovaným výběrem dat
z digitálního archivu a jejich zveřejněním např. prostřednictvím
webových stránek by tak muzeum udělalo další vstřícný krok
směrem k veřejnosti.
Také bych ráda změnila koncepci výstavní činnosti s akcentem na sondu do historie života
Břeclavi a Břeclaváků. Jedním
z takových projektů by mohla
být např. výstava zaměřená na
prezentaci dřívějších živnostníků
působících v regionu. Doufám, že
i ve spolupráci s pamětníky nebo
přímými potomky těchto rodin
se nám v muzeu podaří současné generaci připomenout, jak se
v Břeclavi dříve žilo.
(red)

Plno na dopravním hřišti

Jaký je Váš názor na diskutovanou přeměnu muzea ve víceúčelové kulturní centrum?
Na muzeum byl vždy tak trochu vyvíjen tlak, aby vystoupilo
z vlastního stínu přísně uzamčené vědecké instituce a více se otevřelo veřejnosti. Ne všem se ale
zase potom líbilo, že muzeum
supluje kulturní středisko.
Takže já variantu legitimního rozšíření spektra činností naopak vítám a nespatřuji v tom
nic nestandardního. Tento model úspěšně funguje v mnoha dalších městech a nikdo s tím nemá
problém. A už vůbec si nemyslím, že by tím stávající muzeum
bylo nějak dehonestováno nebo
ztratilo svůj kredit. Muzeum je
především paměťovou institucí,
mezi jehož základní funkce patří
činnost sbírkotvorná, tezaurační,
selekční a prezentační a dalším
jeho zákonným posláním je také
poskytování veřejně prospěšných
služeb, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb

Na konci května se na dopravním hřišti v Břeclavi uskutečnilo oblastní kolo dopravní
soutěže mladých cyklistů pro žáky
4. – 9. tříd základních škol a gymnázií. Své znalosti a dovednosti
žáci prokázali ve čtyřech soutěžních disciplinách, a to v jízdě podle
pravidel silničního provozu, jízdě zručnosti, testech zaměřených
na znalost dopravních předpisů
a praktické dovednosti poskytování první pomoci. Nejlepší břeclavská družstva se po uzávěrce
Radnice utkala 28. 5. na břeclavském dopravním hřišti s dětmi z Mikulovska a Hustopečska o postup do krajského kola této soutěže.
(dav)
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Břeclavané sobě. Zapojte se také
Věnujete se ve volném čase
něčemu zajímavému, jste v nějaké činnosti dobří a jste ochotni část svých schopností předat
dalším lidem nebo se s ostatními podělit o její výsledky? Pak
se přihlaste jako aktivní účastníci komunitní akce „Břeclavané
sobě“, která se uskuteční v první
polovině září 2015.
Půjde o půldenní setkání občanů Břeclavi, zástupců místních zájmových sdružení, spolků
a nejrůznějších organizací. Akce

má umožnit co nejširší škále lidí
strávit společně čas zajímavým
a netradičním způsobem.
„Obsahově není akce záměrně blíže vymezená, bude záležet
na tom, s jakými nápady přijdou
jednotlivé organizace a jednotlivci,“ říká Jakub Miklín z Evropského centra mládeže Břeclav,
které setkání pořádá, a dodává: „Rádi bychom proto vyzvali
všechny Břeclaváky, kteří se věnují něčemu zajímavému, příp.
jsou v něčem dobří a jsou ochot-

Přírodní zahrada
se zazelenala

Splav a život kolem něj. Takové je téma přírodní zahrady,
kterou budou využívat děti v Mateřské škole U Splavu v Břeclavi.
Na zahradě jim díky dotaci z ministerstva životního prostředí vyrostlo hned několik zajímavých
herních prvků, které spojuje téma
voda. Kromě toho budou děti pozorovat i zvířata, například hmyz,
ježky či ještěrky. Postarají se také o rostliny. Mezi prvními si novou
zahradu prohlédli také starosta Pavel Dominik či místostarostové Jaroslav Válka a Milan Vojta.
(ewi)

KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping Center Břeclav

• autoklíče s čipem
• bezpečnostní dveře, mříže, trezory...
• široký výběr zámků a vložek
• čalounění dveří, shrnovací dveře
• nouzové otevírání dveří a aut
OTEVÍRACÍ DOBA
po – pá: 8:30 - 12:30 13:00-17:00 hod.
so:
9:00 - 12:00
e-mail: jarvalis@tiscali.cz

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010

ni se o část
svých dovedností nebo
výsledků své
činnosti podělit s ostatními, aby
nám poslali zprávu se základními informacemi, jak se chtějí
do akce zapojit, na e-mail eycb.
info@gmail.com. Přihlašovat se
mohou až do 20. července 2015.“
Hlavním záměrem akce je
podpořit komunitní život v Břeclavi, poskytnout prostor vzájemné spolupráci Břeclavanů a jejich
setkávání, vzájemnou inspiraci,
sdílení (a to jak nápadů a dovedností, tak třeba materiálního zázemí, občerstvení, apod.
a v neposlední řadě ukázat možnosti smysluplného trávení vol-

ného času, které jsou v Břeclavi
k dispozici. Základními principy přitom bude dobrovolnictví
a co nejširší dostupnost – veškeré aktivity i zázemí by měly
být poskytovány zdarma a budou přístupné všem zájemcům
bez ohledu na věk, etnickou či
náboženskou příslušnost, handicap atp. Setkání je organizováno s podporou města Břeclavi,
místních zájmových sdružení
a organizací. Termín samotného setkání bude včas upřesněn.
Už nyní se na Vás těšíme.
(tz)

Děti malovaly vodní svět

Poznejme vodní živočichy.
Tak se jmenoval už 24. ročník výtvarné soutěže pořádané ke Dni
Země na břeclavské Duhovce.
Vedení města Břeclavi v zastoupení místostarostů Milana Vojty
a Zdeňka Urbana ocenilo malé výtvarné talenty z místních základních
škol. Kromě dětí z Břeclavi se soutěže účastnily i školy z okolních obcí.
Vystavená díla malých umělců názorně ukázala, že fantazii se meze
nekladou a že představivost mladé generace je na velmi solidní úrovni.
Návštěvníci výstavy tak mohli spatřit zástupce moří, jezer a řek v nejrůznějších podobách a situacích.
(red)

Gymnázium a Jazyková škola s právem SJZ Břeclav
nabízí ve šk. roce 2015/16
- pomaturitní studium - A/N - 20 500,
- večerní kurzy A, N, R
základní různé úrovně 2h/týden- 3500
- přípravné kurzy - k mez. zkouškám Zertifikat,

NOVĚ příprava ke zkouškám Cambridge
(PET / FCE)
kurzy A, N pro seniory, angličtina pro děti (11-15 let)
Kontakt: www.gbv.cz, zu@gbv.cz, 519 326 162
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Břeclavané na Tirnavii Přes šest set vzorků
vín na Apollu

Také letos se soutěže a degustace vín Vino Tirnavia 2015 zúčastnili
břeclavští vinaři, na akci nechybělo ani vedení města Břeclavi. Soutěž
v partnerském městě Trnavě se za poslední roky stala akcí, která neustále
přináší nové inovace a klade důraz na dodržování nejvyšších standardů hodnocení vín. Jedné z nejlepších slovenských soutěží s mezinárodní
účastí se břeclavští vinaři zúčastňují pravidelně a s úspěchem. (red)

Město Břeclav nabízí ke koupi

objekt na ulici Hřbitovní 20
v Břeclavi, včetně pozemku
(pozemek p. č. st. 989/3 o výměře
278 m2, včetně budovy č. p. 1445 na
něm stojící, v k. ú. Břeclav).
Jedná se o přízemní nepodsklepený rodinný dům zastřešený
sedlovou střechou s nevyužitým
půdním prostorem a dvorním traktem. Dům je napojen na elektrickou
síť, na vodovodní řad a na kanalizační řad, není zde zaveden plyn.
Dům je tvořen čtyřmi místnostmi
a propojovací chodbou, přičemž
přístup do půdních prostor je pouze
jedním z pokojů.
V domě není standardní sociální
zařízení, WC je pouze suché se žumpou a nachází se ve dvorním traktu.
Místnosti jsou o rozměrech cca 5 x
4 m a každá je vybavena umyvadlem (s rozvodem vody a odpadem).
V domě je rozváděna pouze studená voda, zařízení pro ohřev vody se
v domě nenachází. Odpad z umyvadel je veden do ležaté vnitřní kanalizace a následně přípojkou do
hlavního kanalizačního řadu v ulici.
Rozvody elektrické sítě v domě jsou
v nevyhovujícím stavu a vytápění je
řešeno kamny na tuhé palivo.

Podle platného územního plánu SÚ Břeclav se nemovitosti nachází v ploše bydlení, Br -rodinné
domky nízkopodlažní městského
charakteru.
Nemovitosti se nabízí minimálně za cenu 800 000 Kč.
Zájemci o nabízené nemovitosti mohou podávat své žádosti a návrhy písemně na adresu:
Městský úřad Břeclav, nám.
TGM 3, 690 81 Břeclav, odbor
majetkový – Lenka Starnovská,
a to do 31. 7. 2015.
Nabídka uchazeče musí obsahovat výši nabízené ceny a způsob využití nemovitostí.
Prohlídku nemovitostí lze
uskutečnit na základě telefonické
domluvy – tel. číslo 519 311 287
(Norbert Osička).
Další informace o způsobu
prodeje je možno získat na internetových stránkách města –
www.breclav.eu, v sekci Odbory
-Odbor majetkový-Dokumenty-Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav,
případně na tel. čísle 519 311 386
(Lenka Starnovská).

Už poosmé mohli lidé
v kempu Apollo ochutnat
vína z Lednicko-valtického areálu. K dispozici
bylo 407 vzroků bílého vína, 56 vzorků claretů a růžového vína
a 172 vzorků červeného
vína. Atmosféru květnové degustace doplnila cimbálová muzika. "Výstavní výbor děkuje
starostům Břeclavi, Valtic, Lednice, Bulhar a Podivína za podporu.
Dále děkujeme sponzorům za finanční podporu, vystavovatelům za
poskytnuté vzorky a degustujícím za uvážlivé hodnocení výstavních
vín," vzkazují pořadatelé v čele s předsedou Dušanem Fikrem. (ewi)

VEDETE NÁM NOVÉHO POJIŠTĚNCE?
GRATULUJEME, BONUS 500 KČ JE VÁŠ!
Jste naším klientem?
Pak pro vás máme skvělou nabídku!
Registrujte své známé k České průmyslové a užĳte si své bonusy.
Získat můžete až 3 000 Kč na pohybové aktivity, plavání nebo třeba
na vitaminy z lékárny. Jděte na cpzp.cz/ziskej a dozvíte se více.

kód pojišťovny

205

Radnice breclav 88x131_babka_cernobila.indd 1

S námi máte navíc...
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Mistři republiky v netradičních disciplínách
V březnu a dubnu žáci oborů
Obchodní akademie a Ekonomické lyceum ze SPŠ E. Beneše a OA Břeclav velmi úspěšně
reprezentovali Břeclav hned
v několika středoškolských soutěžích.
V Bučovicích se nejprve utkali na krajské soutěži SŠ v grafických disciplínách opis, autorská
korektura, záznam mluveného
slova a wordproccesing. Břeclavané předvedli, že jejich dovednosti
jsou výborné a v některých z nich
nemají momentálně v kraji konkurenci. V opisu, korektuře a záznamu mluveného slova vyhrála
letošní maturantka Klára Pohlová.
Stala se absolutní vítězkou a získala nominaci na republiku. Pro
školu byla nejúspěšnější z disciplín
korektura. Kromě Pohlové na prvním místě brala stříbro Veronika
Cigánková a třetí příčku obsadila

Martina Tučková. Série úspěchů
pokračovala i na Mistrovství ČR
v Ostravě. Klára Pohlová se stala
mistryní republiky v korektuře,
v záznamu mluveného slova byla

Ruštináři ze „základky“
překonali gymnázia

druhá a v opisu třetí. Je nominovaná na mistrovství světa, které
se bude letos konat v Budapešti.
Třeťáci, kteří studují volitelný předmět Cvičná kancelář, se
zúčastnili v prostorách výstaviště Černá louka 7. ročníku Veletrhu fiktivních firem v Ostravě.
Mezi 36 firmami z celé republiky získali vynikající 2. místo
za katalog zboží. V této soutěži

odborná porota bodovala informační hodnotu, design a celkový
dojem katalogů. Žáci břeclavské
školy Adam Babič a Tibor Novotný připravili katalog nejen v češtině, ale i angličtině.
Břeclavanům se dařilo také
v Prezentiádě+. Je to soutěž, při
níž účastníci netradiční, hravou
formou předvádí své znalosti
z Microsoft Office - prezentace
PowerPoint, textového editoru
Word a tabulkového procesoru
Excel. Do nominačních kol v ČR
se přihlásilo 320 týmů. Do krajského kola na akademickou půdu
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně se
probojovaly dva týmy z břeclavské školy. Tým žákyň třetího ročníku ve složení Markéta Osičková
a Simona Řádková se ocitl těsně
„pod bednou“, tedy na čtvrtém
místě. Děvčata z týmu „Druhačky
z ekonomky“ Barbora Helešicová
a Pavlína Zugarová s prezentací svého návrhu počítačové hry
získala první místo a postoupila
do mezinárodního česko-slovenského Grand finále. (zap, dyč)

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 – 17.00 hod. v budově ZUŠ na Křížkovského ul. č. 4.

Zatímco ještě před čtvrt stoletím zněla v lavicích ruština jako
povinný cizí jazyk, dnes zdaleka
není na základních školách standardem. Poptávka po rusky hovořících mladých lidech přitom
stoupá. O to větší úspěch je bronzová příčka dětí ze ZŠ Slovácká
na soutěži Ars Poetica (bývalý
Puškinův památník), kde se žáci
postavili proti pětadvaceti dalším
týmům převážně z gymnázií. Navíc je tížil další handicap. Ruštinu
se totiž učí jen něco málo přes rok.
„Standardně se soutěže účastní
žáci, kteří ruštinu studují 2-4 roky.
První rok se děti učí azbuku. Když
jsme tedy začali na soutěž nacvičovat, měla jsem strach, že to nestihneme. Všichni ale neskutečně

zabrali a navíc je to velmi bavilo,“
vysvětluje učitelka Olga Bobrzykova skutečnost, že „škola hrou“
je nejlepší způsob, jak děti přimět,
aby je výuka jazyka bavila. „Soutěž
je zaměřená na intonaci a přízvuk,
na celkový přednes. Nazkoušeli
jsme proto divadelní hru Kocour
v botách. Puškin nebo Lermontov by nejspíš pro mladé školáky
tolik záživný nebyl,“ usmívá se
Bobrzykova.
Žáci si sami zhotovili také kulisy. A porota jejich výkon náležitě
ocenila. „Nikdo to nečekal, vždyť
proti nám stála gymnázia s mnohaletou přípravou. O to větší byla
následná radost,“ doplňuje učitelka, která už přemýšlí, jak uchopit
přípravu na další ročník. (dav)

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat náhodnému cyklistovi a dvěma kolemjdoucím ženám, kteří mě pomohli zvednout po pádu v pondělí 18. května kolem poledne na ulici Třída
1. máje před cukrárnou Delikana v Břeclavi. Jsem ráda, že takoví
lidé ještě existují. S úctou Emílie Kalinová, Kostice.

Hudební obor – přípravná hudební výchova, výuka na všechny hudební nástroje, sólový zpěv, sborový zpěv, elektronické klávesové nástroje, příprava ke studiu na vyšších a vysokých školách.
Taneční obor – taneční průprava, výuka lidových, klasických
a soudobých tanců, příprava ke studiu taneční konzervatoře.
Výtvarný obor – kresba, malba, grafika, modelování, práce
s materiály, dekorativní činnosti, příprava ke studiu na středních
a vysokých uměleckých školách.
Literárně dramatický obor – přípravná dramatická výchova,
dramatická průprava, dramatika a slovesnost, pohybová průprava,
umělecký přednes, základy dramatické tvorby, příprava ke studiu
dramatické konzervatoře.
K talentové zkoušce není nutná žádná příprava – jde pouze o zjištění základní míry talentu ke studiu zvoleného oboru. Pokud vám
termín talentových zkoušek nevyhovuje, stačí zavolat na uvedené
kontakty a domluvit si termín individuálně.
Veškeré informace o talentových zkouškách získáte na ředitelství školy, tel. 519 371 545, e-mail: zus.breclav@tiscali.cz,
www.zusbreclav.info

Koupíme dům v Břeclavi,
menší opravy nevadí.

Tel. 605 982 553
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Lvice pomáhaly Utilisu

Tým Lvic se svými dětmi ze sdružení MC Lvíček Dyjáček se v květnu podílel na akci, která zabavila klienty z denního stacionáře Utilis.
Celé dopoledne Lvice s dětmi z Utilisu v čarodějnických kostýmech
soutěžily v hodu hadího vejce, hodu pařátem do pavučiny a děti se
proletěly na koštěti až k perníkové chaloupce, kde je čekala sladká odměna. První jarní slet neupálených čarodějnic si užili opravdu všichni
a Lvice i děti se těší na další návštěvu stacionáře. Více informací naleznete na www.mclvicekdyjacek.cz.
(vym)

Břeclav Vás zve na den otevřených dveří
v Útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.
V sobotu
13.6.2015 od
10 do 15 hodin
mají zájemci
možnost podívat se na pejsky
a případně některému z nich
posky tnout
nov ý domov.
Městská policie
Břeclav zajistí doprovodný
program v podobě ukázek pomůcek k odchytu toulavých zvířat.
Pro všechny účastníky bude na místě drobné občerstvení a děti si
mohou zasoutěžit o sladké odměny. Akce se koná za každého počasí.
Opuštěné obyvatele útulku můžete při této příležitosti podpořit darováním krmení, hraček, pamlsků apod. Vaše věcné dary
můžete do 12.6.2015 přinést také na břeclavskou radnici do kanceláře č. 9, rádi je předáme.

„Jazykovka“ při gymnáziu slaví patnáct let
Gymnázium a Jazyková škola
s právem jazykové zkoušky Břeclav v letošním školním roce završí již 15 let své existence. Za toto
období hostily kurzy pro veřejnost stovky zájemců, kteří úspěšně
zvládli alespoň základy jednoho
cizího jazyka. Desítky z absolventů završily své studijní snaže-

ní úspěšným složením státní nebo
mezinárodní jazykové zkoušky.
Po zrušení instituce City Guilds Qualifikations, od nichž měla
škola licenci na pořádání mezinárodních zkoušek z angličtiny,
chtěli kantoři zachovat možnost
složení mezinárodních zkoušek,
a proto nově navázali spolupráci

s agenturou Cambridge P.A.R.K.
Od září otevírá jazyková škola
přípravné kurzy ke zkouškám na
úrovni B1 , B2 a C1.( PET, FCE,
CAE). Zkoušky pak budou moci
zájemci vykonat přímo na Gymnáziu a Jazykové škole s právem
SJZ Břeclav. Budou tak ve známém
prostředí, učitelé jim pomohou
s vyplněním přihlášky, studenti
si zvolí svého partnera, se kterým
budou konat ústní zkoušku. Škola
má rovněž licenci ÖSD Prüfungs-

zentrale Wien pro mezinárodní
zkoušky z němčiny.
V novém školním roce se „jazykovka“ chystá nabídnout speciální
kurzy němčiny nebo angličtiny
v dopoledních hodinách seniorům,
aby v příjemné atmosféře a v odpovídajícím tempu mohli trávit svůj
čas a se dále se vzdělávat. Kromě
toho se budou otvírat kurzy pro
žáky základních škol, tak, aby
nabídka školy pokryla opravdu
všechny věkové kategorie.
(jz)

CEN

Mamina Gospel zpět v Břeclavi

KRACH !
Neničte!!! Toto je skutečně až

1.400 Kč

Toto je naprosto úžasné! Čtěte prosím dál!! Pokud odevzdáte tento inzerát
při nákupu jakéhokoliv pánského saka, odečteme Vám fantastických 600,- Kč,
při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč a při nákupu jakékoliv
košile Vám odečteme 200,- Kč. Na tyto neuvěřitelné slevy skutečně stačí při
placení odevzdat tento inzerát, na který lze zakoupit 1x sako, 1x oblek a 1x košile
nebo jen jeden nebo dva druhy z uvedeného zboží. Přijďte si vybrat z našeho velkého
sortimentu zboží! Nakupujte výhodně! Těšíme se na Vás! Platnost kuponu je 10 dnů!

www.modaprostejov.cz

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

Po několika letech odmlky sbor Mamina Gospel opět vystupuje
v Břeclavi. V dubnu zpíval sbor před početným publikem v kavárně Kafe Aldo, kde sklidil zasloužené ovace. Mamina Gospel má ve
svém repertoáru řadu gospelových duchovních písní (gospel jako
takový vychází z černošských spirituálů), na posledním soustředění však nacvičil i několik písní ze známých muzikálů (Rent, Hair
atd.) nebo významných interpretů (Michael Jackson, Christina
Aguilera a Christina Perri). Sbor čítá 16 členů a hledá další zpěváky. Pokud rádi zpíváte, ozvěte se přes Facebook Mamina Gospel.
Těšit se na vás budou všichni členové souboru.

Prodej drceného kameniva
SKLADEM VE FRAKCÍCH
4 – 8 mm 16 – 32 mm
8 – 16 mm 32 – 63 mm
Areál uhelných skladů
Lidická 3, Břeclav
Tel.: 519 370 889
723 912 958
e-mail: paliva@bvnet.cz

í
nejlepš
ceny

nejlepš
í
kvalita

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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MĚSTO BŘECLAV

Sportuje celá Břeclav
19. 06. – otevřená sportoviště v Břeclavi – od 14:00 do 21:00 hod.
20. 06. – Sportovní areál Nad Splavem (tenis, badminton, SVK); Dračí lodě - závody – od 9:30 hod.
21. 06. – Sportovní areál TJ Lokomotiva – od 13:00 do 18:00 hod.
Historický ﬁlm – Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů – kino Koruna Břeclav
24. 06. – veřejná projekce 19:00 hod., před promítáním beseda s Jiřím Pavlicou – vstup zdarma
Olympiáda břeclavských škol – TJ Lokomotiva Břeclav
22.–24. 06. – základní školy
25. 06. – mateřské školy
POHANSKO
27. 06. - 10:00 – zahájení výstavy kaktusů
13:00 – hudební produkce
ZIMNÍ STADION
27. 06. – Florbalový turnaj Ivana Blaha – od 9:00 hod.
AREÁL POD ZÁMKEM
27. 06. – FESTIVAL PIVA A VÍNA
19:20 - 20:20 – Juwana Jenkins & Old Dogs
14:00 - 15:00 – Countrio (country, Hodonín)
(blues, soul, Zlín, USA)
15:20 - 16:20 – ZVA 12-28 (blues, Zvolen)
20:40 - 21:40 – Větry z jihu (rock, Břeclav)
16:40 - 17:40 – PBK Blues (blues, rock, Havířov)
22:00 - 23:00 – Lidopop (rock, Brno)
18:00 - 19:00 – HB Stop (folk, rock, Břeclav)

28. 06. – MORAVSKÝ DEN
13:30 – průvod od Moravské orlice (Jošt Moravský, Moravští rytíři, místní folklorní skupiny)
14:00 – FESTIVAL PIVA A VÍNA
Slovácké krúžky z Poštorné, Staré Břeclavi a Charvátské Nové Vsi
Canimus Surdis – šermířská skupina – dětský rytířský turnaj, ukázka gotických soubojů,
divadelní představení
Jožka Černý s cimbálovou muzikou
Melody Gentlemen Lednice
Duhovka – SVČ Břeclav – hry a soutěže pro děti
Olympia Stará Břeclav
05. 07. – turnaj v malé kopané – od 11:00 hod.

2015

www.breclav.eu

Břeclav
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Hudba, pivo
i závody koloběžek

Květen nabídl Břeclavanům mnoho zajímavých akcí. Bezesporu jednou z nejvíce
navštěvovaných byly Slavnosti břeclavského
piva. Ve stejný den se v dopoledních hodinách konaly závody koloběžek. Tradičně si
děti i dospělí mohli zazávodit u hrocha na
koloběžkách. Odpoledne pak naplno odstartovaly pivní slavnosti. Největším lákadlem byla kromě lahodného moku skupina Čechomor, která
do areálu pod zámkem přilákala tisíce lidí.
(ewi)

Letecký den se vydařil.
Navzdory dešti

Organizátoři leteckého dne letos čekali až do poslední chvíle. Počasí
totiž hrozilo vytrvalým deštěm. Nakonec se ale lehce umoudřilo a pořadatelé se ke spokojenosti stovek návštěvníků rozhodli ve stanovený
termín akci odstartovat. Kromě akrobatického mistra Martina Šonky
tak lidé zhlédli ukázky policejní a hasičské techniky, vidět ale mohli
i policejní zásah. Na akci nechybělo množství atrakcí pro nejmenší, ale
také třeba unikátní moderní i historické vozy. K prohlídce i výletům
lákaly desítky současných i historických letadel.
(red)
Komunitní centrum Majáček
Charvátská Nová Ves, Lednická 21/80
pořádá ve dvorním traktu budovy (knihovna, poštovní úřad)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE ZÁPISEM
DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Kdy: Ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 9.00 do 17.30 hodin
Věnujeme se dětem od 9 měsíců do 15 let
Více informací podá
Petra Kouřilová, petra.majacek@centrum.cz, tel.: 774 868 141
Olga Slaninová, olga.majacek@centrum.cz, tel.: 731 595 869

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Sychravé počasí
cyklisty neodradilo

Ani sychravé počasí
neodradilo stovky cyklistů k dnes už tradiční projížďce v rámci Otevírání
lichtenštejnských stezek.
Také letos si cyklisté mohli vybrat mezi kratší patnáctikilometrovou trasou
a delší padesátikilometrovou. Letošní stezky si
otestovalo také vedení Břeclavi se svými příbuznými. Při startu u poštorenského kostela se lidé po ránu mohli zahřát kávou z mobilního a na
břeclavských akcích už prakticky nepostradatelného Rikša baru, v cíli
u zámeckého pivovaru cyklisty čekal bohatý kulturní program. (red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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PLYN JAKÝ
SVĚT NEVIDĚL
WWW.SPP.CZ | 800 789 789

Odebírejte zemní plyn od SPP
a přidejte se k více než milionu
spokojených zákazníků
v ČR a na Slovensku.
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Výtvarný salon v Renahall

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

KULTURNÍ

LÉTO

NA SCHODECH

každou neděli

v červenci a srpnu
Kulturní dům Delta
začátek vždy v 1630
Přes třicet umělců z pěti zemí vystavuje od května
v hale bý valého
břeclavského cukrovaru (Renahall).
Sdružení břeclavských výtvarníků zde až do konce
června pořádá už čtvrtý Břeclavský umělecký salon.
K vidění jsou nejen rozměrné obrazy, ale i plastiky a další zajímavá
díla. Prohlédnout si je můžete do konce června vždy o víkendu od 13 do
17 hodin.
(ewi)

5. 7. Retro 5
12. 7. Helemese
19. 7. Žadovjáci
26. 7. Countrio
2. 8. CM Notečka
9. 8. Lola Běží
16. 8. Čtyřlístek
23. 8. AlexBand
30. 8. Retro 5
V případě nepřízně počasí se akce koná v estrádním sále KD.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Městské muzeum a galerie informuje

Břeclavské muzeum oslaví jubileum
Adolfa Borna výstavou jeho díla
Břeclavské muzeum přivítá
v synagoze významného českého malíře, grafika a ilustrátora
Adolfa Borna. Ten se se svým
dílem do Břeclavi vrací po pěti
letech, aby znovu představil průřez svojí tvorbou, tentokráte při
příležitosti svých 85. narozenin.
Adolf Born (*1930) se narodil
v Českých Velenicích v rodině železničáře. Po absolvování střední
školy nastoupil na pedagogickou
fakultu Karlovy univerzity, kde
studoval výtvarnou výchovu.
Odtud přešel na Vysokou školu
uměleckoprůmyslovou, kde navštěvoval ateliér prof. Antonína
Pelce. Svůj výtvarný talent začal
nejprve uplatňovat jako ilustrátor, často humorných povídek.
Společně s ilustracemi se začal
věnovat i karikatuře a záhy se
stává velmi známým i za hranicemi našeho státu. Od roku 1960
je znám již po celém světě a za
své dílo získává mnoho ocenění.

Doménou Bornova díla je
grafika – suchá jehla, lept a litograf ie. Zejména v poslední jmenované technice dosáhl
opravdového mistrovství. Rukopis Adolfa Borna je naprosto

originální a nezaměnitelný. Vtiskl podobu známým knižním postavám, např. Mach a Šebestová,
Žofka nebo Pipi dlouhá punčocha. Celkem ilustroval více než
230 knih. Jeho dílo není však jen

knižní ilustrace, věnuje se i volné
tvorbě a dostává se i na filmová
plátna, diváci jej znají např. z filmů o básnících.
V Bornových obrazech často vystupují polidštěná zvířata,
nebo naopak lidé se zvířecími
rysy. Každé dílo v sobě nese notnou dávku narace, často humorný podtext, vždy však milou
myšlenku. Mnohdy v nich cítíme
i autorovo zalíbení ve starých časech Rakousko-Uherska. Pánové
s upravenými kníry a dámy v elegantních kloboucích jakoby doplňují jeho poetické myšlení.
Výběr z díla v ýznamného
českého umělce Adolfa Borna
bude možné zhlédnout v prostoru břeclavské synagogy. Výstava
bude zahájena slavnostní vernisáží ve čtvrtek 12. 6. 2015 v 17:00
hodin. Jménem muzea srdečně
zveme všechny obdivovatele díla
tohoto velikána české ilustrace!
Mgr. Nina Kuhnová

Výstava Velká válka
– vzdělávací program pro školy

V rámci návštěvy aktuální
výstavy Velká válka jsme připravili v muzeu pod vodárnou
doprovodný program pro žáky
základních škol, žáky středních
škol a gymnázií.
Průvodce nejdříve seznámí
návštěvníky s tématikou vzniku a samotného průběhu tohoto mezinárodního konf liktu.
Vytvořená diorámata rakouského zákopu i ruské ležení přiblíží válečnou atmosféru, kterou
podtrhuje i přítomnost originál-

ních zbraní. Na výstavu navazuje
i dobově zaměřená dětská herna
v podobě lazaretu a zákopu. Jak
prožíval Velkou válku Metoděj
Šimek? Kde se narodil a kým
byl, než narukoval? Kam ho děj
válečných událostí nasměroval? To vše se můžete dozvědět
z pracovního listu této výstavy,
který je součástí připraveného
programu. Délka programu je
45 minut. Svou návštěvu objednejte u kontaktní osoby Aleny
Andělové tel.:+420 519 322 253,

mobil:+420 724 602 999, e-mail.:
alena.andelova@muzeumbv.cz
Pracovní list a informace pro
školy před návštěvou muzea jsou

ke stažení na http://www.muzeumbv.cz/pro-skoly/.
Bc. Silvie Vymyslická
Vedoucí odborných pracovníků

Hledám byt v Břeclavi,
i Na Valtické.
Tel. 604 580 583
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Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Městská knihovna Břeclav informuje
Když bouchne supernova
Jarní cyklus populárně vědeckých besed Cesta nejen ke hvězdám bude zakončen v pondělí
22. června v 18 hodin v malém sále
knihovny přednáškou Když bouchne supernova. Toto téma zájemcům
přiblíží astronom Mgr. Jakub Rozehnal, který je vedoucím pražské
Štefánikovy hvězdárny a prezidentem sdružení Aldebaran Group for
Astrophysics. Mezi jeho hlavní zájmy patří popularizace astronomie
a fyziky, na odborné úrovni se věnuje výzkumu extrasolárních planet a teorii migrace planet.
Po prázdninové přestávce se
populárně vědecké přednášky do
knihovny zase vrátí, návštěvníci se mohou už dnes těšit na známé osobnosti, jakými jsou bývalá
předsedkyně Akademie věd ČR
Helena Illnerová, parazitolog Julius Lukeš nebo psychiatr Cyril
Höschl.

čtečkách eReading.cz, telefonech
a tabletech s operačním systémem
Android a iOS nebo na PC.
Délka výpůjčky je 21 dní, po
uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Nevztahuje
se na ní proto pokuta z prodlení,
výpůjčka sama zmizí z vašeho zařízení. Aby si službu mohlo vyzkoušet co možná nejvíce čtenářů,
je prozatím možné si zároveň vypůjčit maximálně dva tituly.
Těm, kteří s e-knihami teprve
začínají, nabízí knihovna možnost
si vypůjčit i čtečku eReading, která jim umožní snadnou realizaci
elektronických výpůjček. Podrobný návod naleznete na stránkách
knihovny www.knihovna-bv.cz,
pro zájemce z řad začátečníků uspořádáme také dva praktické semináře Seznamte se s e-knihami, které
se uskuteční v úterý 16. června
v 18 hodin a ve středu 17. června
v 15 hodin v malém sále knihovny.

Spouštíme půjčování elektronických knih
Jak už jsme avizovali v minulém čísle Radnice, od června
spouští knihovna pilotní provoz
půjčování elektronických knih ze
současné produkce, včetně bestselerů např. od Jo Nesba, J. K. Rowlingové nebo Kateřiny Tučkové.
E-knihy jsou dostupné z katalogu
knihovny Carmen, služba je registrovaným čtenářům poskytována zdarma. E-knihy lze číst na

Závěrečný seminář Virtuální
univerzity třetího věku v Břeclavi
Břeclavská knihovna s úspěchem pokračuje v projektu Virtuální Univerzita třetího věku
(VU3V).
Slavnostním ukončením každého semestru bývají závěrečné
semináře. Tentokrát byla z moravských konzultačních středisek
pro pořádání této akce vybrána
právě Břeclav. V zaplněném sále

Pálava Card v břeclavském TIC
Novinku letošní turistické sezony Palava Card můžete nově
zakoupit i v břeclavském TIC. Jedná se o kartu, se kterou získáte
bonusy a slevy u více než stovky partnerů v oblasti cestovního ruchu. Slevy můžete čerpat nejen při ubytování, ale také při návštěvě vinařských, kulturních a společenských akcí, při degustacích ve
vinařstvích, při využití sportovních a vodních atrakcí a wellness,
či při volnočasových aktivitách (půjčovny kol, projížďka na lodi
nebo kočárem atd.).
Karta je dodávána společně s brožurou, kde je uvedený přehled
všech partnerů, u nichž je možné čerpat výhody. K nejvýznamnějším poskytovatelům bonusů patří např.:
o zámek Lednice, Valtice, Mikulov a Slavkov
o lázně Lednice a Spa Resort Lednice
o Národní salon vín
o Valtické Podzemí
o spol. 1. plavební Lednice (plavby lodí v lednickém zámeckém parku)
o Aqualand Moravia
o Vinařství U Kapličky (poskytuje slevu i na kulturní akce,
vč. koncertů skupin Chinaski a Olympic nebo Michala Davida)
o Segway Břeclav
Karta je platná 1 rok a lze ji využívat opakovaně, proto jistě najde uplatnění i u místních obyvatel. K dostání je ve 2 variantách:
• 199 Kč pro jednotlivce (od 15 let)
• 399 Kč pro rodiny (2 dospělí + 2 děti do 15 let)
Bližší informace naleznete na webu www.palava-card.cz.

Domu školství si mohli senioři
vyslechnout přednášku doc. Jiřího
Viewegha o lužních lesích a PhDr.
Miroslava Geršice o Lichtenštejnech na Břeclavsku, o kulturní
část programu se postaral mladý
nadějný cimbalista Tadeáš Tomšej
z Moravského Žižkova.
Nezanedbatelnou složkou společného setkání je také neformální
výměna studijních zkušeností se
spolužáky z jiných středisek a poznávání místních zajímavostí dané
lokality. Dvě stovky seniorských
studentů z celkem dvanácti moravských měst tak měli ve středu
27. května možnost navštívit expozice břeclavského muzea, synagogu nebo Lichtenštejnský dům,
ti zdatnější si vychutnali vyhlídku ze zámecké věže, mnozí využili i možnosti exkurze do nového
břeclavského pivovaru.
Záštitu nad akcí převzal starosta města Ing. Pavel Dominik, touto
cestou by Městská knihovna Břeclavi chtěla ještě jednou poděkovat
městu za projevenou podporu.
Materiály z konference
Živý folklór na webu
Obrovský zájem vzbudila konference Živý folklór, která se
konala uplynulý měsíc v břeclavské knihovně. Zaznělo zde velké

množství příspěvků mapujících
různé podoby, možnosti a výzvy
současného folklóru. Pokud budete
mít zájem, na stránkách knihovny
www.knihovna-bv.cz jsou materiály z této konference k dispozici
volně ke stažení. Jak na konferenci Živý folklór několikrát zaznělo,
byla jen první v celé řadě podobných akcí, další se už proto pomalu chystá na podzim tohoto roku.
Prázdninová půjčovní doba
V době letních prázdnin (1. 7.
- 31. 8. 2015) platí ve všech provozech hlavní budovy knihovny
na ulici Národních hrdinů 9 normální půjčovní doba, pouze každý
pátek bude z provozních důvodů pro veřejnost zavřeno. Znovu
upozorňujeme na možnost využít
teplých a slunečných pondělních
podvečerů k návštěvě knihovny
- v oddělení pro dospělé čtenáře bývá v pondělí otevřeno až do
19 hodin.
Na pobočce v Poštorné bude
o prázdninách otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin, na pobočce
v Charvátské Nové Vsi bude otevřeno v pondělí od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin a ve Staré Břeclavi v úterý od 10 do 12 hodin a od
13 do 18 hodin.
(jč)

Břeclavský sochař
vystavuje v senátu

Řezbář, sochař, ale také třeba kovotepec František Varga z Břeclavi
zahájil v květnu výstavu v sídle senátu. Ta je k vidění do 8. června. V senátu měl výstavu už před pěti lety, ta dokonce zaujala i zahraniční turisty
v Praze. Pro Břeclavana je expozice v senátu velkou poctou. Povzbudit
jej na vernisáž přijeli i jeho břeclavští přátelé, ale také vedení města
Břeclavi v zastoupení místostarostů Jaroslava Války a Zdeňka Urbana.
Nechyběl doprovodný program ukázky břeclavského folkloru, na kterém
sochař spolupracoval s Jaroslavem Švachem.
(red, foto Miloš Rufer)

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (nad lékárnou), dv. č. 17.
Téma: Protonová léčba rakoviny
10., 17. a 24. května 2015 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace na tel. 732 613 853

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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LÁSKA NA PRVNÍ BOJ
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kino ART

MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ – vstup ZDARMA
Středa 24.6. v 18:00

CYRIL A METODĚJ - APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

Komedie/romantický, Francie, 2015, titulky, od 15 let, 98 min., 110,- Kč
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SAN ANDREAS
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Katastrofický, USA, 2015, titulky, od 12 let, 110,-/130,-Kč

film uvede koncertem autor hudby:

JIŘÍ PAVLICA a přátelé
po fiimu beseda s Jiřím Pavlicou
podvečer v kině v rámci MORAVSKÉHO DNE
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SEDMERO KRKAVCŮ
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Pohádka, Česko/Slovensko, 2015, přístupný, 120,- Kč
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Komedie, USA, 2015, DABING, od 12 let, 120,- Kč
Úterý 9.6. ve 20:00

Čtvrtek 25.6. ve 20:00

TEMNÉ KOUTY
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Pátek 26.6. a sobota 27.6. ve 20:00

ODEBRAT Z PŘÁTEL


kino ART

JIMMYHO TANČÍRNA
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Středa 10.6. ve 20:00 a čtvrtek 11.6. v 17:00



Pátek 26.6. v 17:00 ve 3D
sobota 27.6. v 17:00 a neděle 28.6. v 15:00 ve 2D

MIMONI

POŘÁD JSEM TO JÁ
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ROMEO A JULIE

ŽIVOT JE ŽIVOT
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Pátek 12.6. a sobota 13.6 ve 20:00

Středa 1.7. a čtvrtek 2.7. ve 20:00

RYCHLE A ZBĚSILE 7

VINCENTŮV SVĚT
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Úterý 30.6. ve 19:00

Středa 10.6. v 17:00 a čtvrtek 11.6. ve 20:00
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Pátek 12.6. v 17:00 ve 3D
sobota 13.6. v 17:00 a v neděli 14.6. v 15:00 ve 2D

Pátek 3.7. a sobota 4.7. v 17:00 a ve 20:00

HURÁ NA FOTBAL
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ANDÍLEK NA NERVY
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Úterý 16.6. ve 20:00



kino ART
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STÁLE SPOLU
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Středa 17.6. a čtvrtek 18.6. ve 20:00

INSIDIOUS 3: POČÁTEK
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Pátek 19.6.v 17:00 a ve 20:00 ve 3D
sobota 20.6. v 17:00 a ve 20:00 ve 2D

JURSKÝ SVĚT
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Úterý 23.6. ve 20:00

kino ART

POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
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HUDBA Z PODZÁMČÍ 2015
LEDNICE - nádvoří jizdáren
3.7. - 20:00

HRADIŠŤAN - Jiří PAVLICA
& Vlasta REDL s kapelou
4.7. - 16:30

MIDNIGTH COFFE SESSION
Martina TRCHOVÁ trio

AG FLEK
Naďa URBÁNKOVÁ & BOKOMARA
vstupné: pátek - 360,-Kč, sobota - 150,-Kč, oba dny - 460,-Kč
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KINO KORUNA JE PROVOZOVÁNO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA BŘECLAV
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Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Poštorané opět
na Pohansku

Určitě znáte známou písničku Zpívali mužáci pod kaštanem.
Tentokrát to byl vedle mužáků
i ženský sbor a dětský soubor
Koňárci. Doprovázela poštorenská cimbálová muzika s primáškou Pavlínou Roučkovou. Hojně
byly obsazeny také lavičky a stoly, přestože se hrál důležitý hokej.
Sluncem ozářený zámeček ostře
kontrastoval se sytou jarní zelení
přírodou. Prostě pohoda. Mužský sbor pod vedením Františka
Šuláka zazpíval sérii písní, s kterými se představil na nedávném
setkání mužských sborů v Ladné.

Koňárci pod dohledem Katky
Hrdličkové a Jakuba Pěčka a za
doprovodu muziky předvedli taneční pásmo.
Velmi spokojeni byli také diváci, kteří tam za Poštorany přijeli, i nezbytní cyklisté a početný
zájezd důchodců. Nejspokojenější byl ovšem kastelán Pavel
Gajda, který si pochvaloval počasí a výkon Poštoranů. Ti mu
nakonec děkovali za pozvání
i za honorář. Tím bylo, jak je na
Pohansku zvykem, cigáro s chlebem a hořčicí.
(fs)

Vychází letní Malovaný kraj
Ke čtenářům se dostává další letošní číslo vlastivědného
a národopisného časopisu slováckého regionu Malovaný kraj,
vydávaného již od roku 1946 v Břeclavi. Dvouměsíčník se věnuje
historii, folkloru, osobnostem, turis ce, přírodě a mnoha dalším
zajímavostem regionu.
I v tomto vydání lze najít pojednání věnované přímo městu
Břeclavi. Jde např. o pasáž v článku Památky na pruské obě
cholery roku 1866 na jižní Moravě. Na jiném místě se píše o hojně
navš vené a úspěšné konferenci Živý folklor, konané v dubnu
v břeclavské knihovně, jež si vytkla za cíl propojit oblas folkloru
a cestovního ruchu. A také o tom, že při této příležitos zde byly
pokřtěny Folklorní vystřihovánky a představeny další Omalovánky
z Podluží. Poslední stranu obálky pak zdobí fotografie vyhlídkové
věže na břeclavském zámku, doprovázená krátkým informa vním
textem.

Prázdniny
podle představ Vašich ratolestí
Komunitní centrum Majáček připravilo zajímavou možnost, jak
Vaše děti o letních prázdninách nejen zabavit, ale leccos nového
je naučit, zajistit jim nové kamarády, nová dobrodružství a zážitky …
Týdenní příměstské tábory na různá témata.
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 - tématické 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.
Kontakt:
Petra Kouřilová, petra.majacek@centrum.cz, tel.: 774 868 141
Olga Slaninová, olga.majacek@centrum.cz, tel.: 731 595 869

Máj, máj, máj,
vyženeme kozy v háj
Výstava „Návrat v čase“ pokračuje. Podnět k této výstavě dal obraz Moře, který byl nalezený v Brně
u kontejneru. Někdo ho tam opřel,
neboť mu ho bylo líto zničit. Děláme
to občas všichni, že staré věci odkládáme. Jenže ten obraz byl dobrý.
Jen zaprášený, znečištěný a možná
jen okoukaný. Když se dal obraz do
pořádku, vylouplo se krásné dílo.
A tak vznikl nápad, dát starým obrazům šanci. Nehledě na to, že se
najdou lidé, kteří právě stará díla
obdivují a mají rádi. Ostatně i tyto
obrazy byly namalovány s láskou!
Můžeme je buď obdivovat, milovat
nebo se s nimi můžeme těšit. Některé z nich mají i velkou hodnotu. Často to nepoznáme, netušíme,
co doma máme. Zkrátka s obrazem žijeme a neptáme se. Výstava
v Galerii 99 má diváka poučit. Co
obraz, to příběh. Příběh, který vypráví o osudu malíře, o jeho životě. Galerie 99 vystavila vzhledem
ke kapacitě okolo 20 obrazů, které
jsou prodejné. Divák se může nejen zamýšlet, ale seznámit se také
s různými autory. Na výstavě jsou
jména, která zapadla v čase a dnes
ani nelze dopátrat, kdo je kdo. Ale

také díla uznávaných malířů např.
V. Špála, C. Bouda, M. Švabinský,
A. Kalvoda a další. Výčet jmen už
sám o sobě napovídá, že přijít do
Galerie 99 stojí za to.
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
372118, 723 930 015, 723 887 977.
Galerie AV na ul. J. Moláka na zazvonění nebo na telefon.

Měsíc květen je v pořadí tím
pátým. Jedu na kole a broukám
si. Píseň vyprávějící o tom, že jsem
zasadil čerešenku v humně. Dá-li
pánbů, brzy se začervenají v alejích třešně zvané májovky. Hlavou se mi motá přehršel všeho, co
je spojováno s měsícem květnem
„Máj, máj, máj, vyženeme kozy
v háj.“ V našem městě bychom
na prstech jedné ruky spočítali
občany, kteří chovají tyto rohaté
krasavice. Ale přátelé, jsou tací.
A z jejich mléka dělají voňavé sýry.
Ale ne, zase jsem se dostal k tomu
jídlu. Květen je v první řadě lásky
čas. Ale nemusí to být jenom láska
k opačnému pohlaví. Já mám rád
své město. Jsem patriotem a nedám na bránu do LVA dopustit.
Narodil jsem se v době, kdy o lednicko – valtickém areálu nikdo
neměl tušení. Jezdili jsme na výlet
motoráčkem do Lednice, neboť se
to slušelo. Na kole do škole. Té mé
se dodnes říká „žlutá“.
Roční období se v mladistvém
okresním městě střídala pravidelně. Proměňovaly se jen názvy
ulic. Však víte. Například tichá
ulice svatého Rocha byla přejme-

nována na ulici Boženy Němcové.
Jak s oblibou tvrdila její babička
„Není na světě člověk ten, aby
se zavděčil lidem všem“. Revizi
nebyly ponechány ani zdánlivě
nekonfliktní uličky. Ukázkou je
ulice U útulku, která dnes nese
název U stadionu. O čísle 6 psal
zasvěceně režisér Edgar Dudka.
Dnes v obou původních domech
sídlí Okresní státní zastupitelství. Já jsem do prvního chodil
jako branec a posléze vojín v záloze. Vedle byl klášter kongregace Božího srdce Ježíšova. Útulek,
domov mládeže. Mám rád město,
jeho řeku, stromy a domy. Mění se
jejich dveře, okna a fasády. Radostí pro mě zůstává dům č. 5 na ulici 17. listopadu. Tato historizující
budova nese na čelní stěně nízký
reliéf. Kouká z něj bůh Hermes.
Původně ochránce stád a pastýřů. Od jisté doby drží ochrannou
ruku nad obchodníky poutníky,
řečníky i zloději. Prostě člověk
naší doby. Měsíc květen nám odchází. Ryby neberou. Ještě, že ten
hokej nás opět všechny spojil. Tou
naší tradiční láskou ke sportu.
Karel Křivánek

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Břeclavští tanečníci opět dobyli svět

Thriller, My hump a A little
Actiwity DC, E.M. Danbix. Baskeťačky se umístily
cers a N.C.O.D. Tři taneční
těsně na čtvrtém místě.
skupiny z Břeclavi a pytel
„Neskutečný zážitek z vyocenění. Tak by se dala stručhlášení měli všichni a své víně popsat účast břeclavských
tězství, při kterém nám hráli
tanečníků na světovém šampíseň "We are the Champions"
pionátu World dance masters
obrečely děti, suché oko nezů2015 v Chorvatsku. Břeclastalo ani u dospělých z obou
vané bodovali v lize A i B.
tanečních skupin. Bylo fanVšechny taneční skupiny fitastické, že jsme konkurence,
nančně podporuje také měsale zároveň cítíme od druhých
to Břeclav.
podporu a to se nedá popsat
V lize A posbírali poháry
slovy. Dvě taneční skupiny
tanečníci Actiwity DC. Neja 5 titulů Světového tanečnístarší skupina Actiwity DC
ho mistra v lize B je největší
s choreografií Politici získala
odměnou za naši práci. Jsme
Mistra světového šampionátu
Dance star 2015. Město Břec- Úspěšní tanečníci se na půdě města setkali s vedením Břeclavi. Zástupci radni- šťastní a hrdí na to, co jsme
lav tak má jediného Mistra ce tanečníkům pogratulovali za perfektní výkon a slíbili jim za skvělou repre- dokázali,“ řekla Eva Blažková. Za N.C.O.D. stálo na stupDanceStar World Dance Ma- zentaci města další podporu.
ních vítězů duo Sára Forejtová
sters 2015. Tato choreografie
sklízela úspěchy již doma a nyní prvního místa jsme slyšeli anglický ší tanečníky – Special awards best a Lukáš Klementa a dospělá skutaké i v zahraničí. Obrovským název našich Politiků. Na stupně male talent. První ocenění si přive- pina se skladbou A little big mix,
úspěchem byla možnost vystoupit vítězů jsme šli se slzami v očích. zl v roce 2013. Tímto bychom Vás kterou mají právě s E.M. Dancers
na Gala DanceStar Night! Páteční Cena DanceStar World Dance Ma- také chtěli pozvat na projekt Neza- společnou.
Bronz do Břeclavi přivezla
gala večer byl určený pro nejlep- sters 2015 je naše!„ nadšeně vy- pomenutelní, kde uvidíte některé
ší choreografie. Porota vybrala světluje tanečník Martin Florián. oceněné choreografie. Představení dětská skupina se skladbou All„Máme celkem osm trofejí. bude 17. - 19. 6. v KD Delta vždy -in. A jak název říká, dali do toho
z 1 300 možností 19 tanečních vystoupení, mezi nimiž nechyběli V Lize A celkem 5 ocenění, dále tři v 17.30 hod,“ říká hlavní taneční opravdu všechno. Junioři, kteří
i Actiwity DC s úspěšným taneč- místa vícemistrů. Děti si vytančily choreografka a majitelka studia spolu tancují teprve rok, získali dvě
čtvrtá místa, což je za tak krátkou
bronz za Muzeum voskových figu- Veronika Tučková.
ním vystoupením Mimové.
Velmi úspěšné byly v Chorvat- dobu neskutečný úspěch.
„Po kvalifikaci jsme se hodně rín. V lize B jsme získali celkem tři
Všechny taneční skupiny děradovali z devíti nominací na ligu ocenění. Stříbrnou sošku převzaly sku také další břeclavské taneční
A, ale po obdržení startovacích lis- juniorky za Fausta a děti za Karlí- skupiny E.M. Dancers a N.C.O.D., kují městu Břeclav a ostatním
tin nás zamrazilo. Uvědomili jsme ka a továrnu na čokoládu. Poslední které v lize B přivezly 5 zlatých po- sponzorům, protože jim umožnili
si, že máme soupeře špičkových ta- bronzovou cenu získaly junior- hárů a jeden bronz. E. M. Dancers splnit si svůj sen a načerpat mnoho
nečních škol z Rakouska, Němec- ky s Džunglí. Martin Florián byl stanuli na stupních vítězů hned zážitků, zkušeností a motivace do
(red)
ka a dalších zemí. Při vyhlašování opět nominovaný mezi tři nejlep- čtyřikrát se skladbami Kovbojky, další taneční sezóny.

In-line přípravka drtila soupeře ve Francii
Břeclavsk á i n-l i ne
přípravka překvapila na
turnaji ve francouzské
Normandii. V prvním
zápase proti Francouzům z Flamaville porazila
Lvíčata soupeře 10:0, což
znamenalo podle pravidel předčasné ukončení
zápasu. Stejně tak rozcupovali další francouzský
tým z Nimes. Proti domácímu Rouenu už převaha
Lvíčat tak jistá nebyla.
I přesto, že Břeclav odskočila na 2:0, podařilo
se Francouzům vyrovnat. Břeclav
se dostala do vedení 4:2, ale hráči Rouenu se nevzdali a dokázali
utkání otočit ve svůj prospěch na
konečných 4:6. V dalším zápase si
však Břeclavští spravili chuť s Angličany z Midlandu, které deklasovali opět 10:0. Na závěr turnaje
se Lvíčatům podařilo přestřílet
opět Nimes 11:1.
Ve finále se utkali břeclavští
Lvi s rouenskými Spidery. Utkání začalo lépe pro Pavouky, když
se ujali vedení 1:0. Od té doby ale

začali naši borci předvádět
soustředěnou týmovou hru
a utkání otočili ve prospěch
Břeclavi 5:1 a mohlo se začít slavit.
Kromě zápasů stihli
břeclavští hráči i návštěvu
různých zajímavých lokalit, jmenujme třeba Paříž,
Omaha Beach nebo pomníky amerických vojáků
u normandského pobřeží.
V kategorii mladších
žáků (2003 - 2004)se navíc
Břeclavákům letos poda-

řilo vyhrát také turnaj v Krnově
a Uherském Ostrohu.
Klub HC Lvi Břeclav se už
třetím rokem účastní domácí
soutěže v in-line hokeji, který se
v České republice stává více a více
modernějším a stále větší počet
hráčů a Klubů se přidává do české in-line soutěže. Letošní rok
reprezentují klub HC Lvi Břeclav dvě kategorie mládeže, a to
mužstva přípravky a mladších
žáků. Sledovat, jak se našim borcům daří můžete na stránkách
www.hclvibreclav.cz.
(fh)

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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Břeclavský šprtec dobyl Evropu
Prvopočátky šprtce sahají do Rakouska-Uherska. Špr tec přeži l pád
monarchie, první republiku i obě světové války. Tradiční česká hra výrazněji
formovala pravidla v 60. až
80. letech minulého století. Mekkou dnešního Billiard – hockey šprtce, jak zní
oficiální název hry, je přitom jižní Morava.
A právě Jihomoraváci
letos excelovali na otevřeném mistrovství Evropy
v Mostě. Prvenství ve své
kategorii získali Břeclaváci ze ZŠ Slovácká Simon
Kaňa a Jan Pekkala. Konkurovali jim přitom třeba
Švédi, Slováci nebo Poláci. „Vůbec jsme nepočítali
s tím, že bychom se dostali na nejvyšší příčky. Šprtec už trénujeme
několik let prakticky denně, ale
konkurence byla silná,“ neskrývají nadšení žáci břeclavské školy,
kteří jsou na nejvyšších příčkách
v rámci Českého poháru. Kaňa
aktuálně okupuje zlatou pozici
v juniorech, Pekkala je druhý ve
starších žácích.
Už desítky let přitom břeclavské billiard hokejisty připravuje
učitel Jan Kocáb ze ZŠ Slovácká.

. 6. 2015
Termín konání: 13
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cla
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Vyzkoušejte umělou plochu na zimním stadionu!
Vysoce kvalitní umělá plocha na zimním stadionu
je od roku 2004, a v době pořízení byla oficiálně
určená pro ME v házené.
Plochu pronajímá břeclavská Tereza a můžete ji
využít k mnoha různým účelům.
Kromě toho Tereza organizuje každou sobotu od
14 do 17 hodin veřejné in-line bruslení pro veřejnost.
Plocha je na zimním stadionu položená od konce
dubna do poloviny července.
V červenci se začíná s chlazením a přípravami ledové
plochy pro populární Memoriál I. Hlinky.

Přijďte na Turnaj v malé kopané
„Za dvacet let, co šprtec trénuju,
je letošní vítězství v Mostě určitě
největším úspěchem,“ usmívá se
učitel a trenér v jedné osobě. Navíc díky svým pozicím v Českém
poháru mají břeclavští hráči velkou šanci postupu na mistrovství
světa. Ryze česká hra se přitom
za desetiletí rozšířila i na ostatní
kontinenty. „Hraje se v celé Evropě, ale například i Iráku nebo
v africké Namibii a Nigerii,“ doplňuje učitel.
(dav)

Občanské sdružení Olympia Stará Břeclav pořádá
v neděli 5. 7. na Pastvisku ve Staré Břeclavi již XV. ročník
Turnaje v malé kopané O pohár Olympie. Prezentace
účastníků je v 11.30 hod., začátek prvních utkání je stanoven na 12.00 hod. Hraje se ve dvou skupinách, současně
na dvou hřištích, počet hráčů 6+1, hrací doba 2x15 min.,
celkový počet 16 utkání. Utkání o pořadí začnou v 17.00,
finále se uskuteční v 17.45. Přibližně v 16:15 předvedou
své fotbalové umění základny MSK Břeclav. O vítězství na
turnaji se utkají družstva z Břeclavi a to Olympia, Slovan
XXL, Tatran Poštorná, Wata, Loslo, FC Pastvisko a hosté
Havířovští Chachaři a Rozhodčí Hodonín.
(tz)

Tereza Břeclav pořádá v rámci MORAVSKÉHO DNE

NOHEJBAL

9. roč

Chcete si s kamarády zahrát florbal,
in-line hokej nebo třeba házenou?
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Přihlášky týmů:

do 31.
15. 5.
6. 2015 na e-mail herman@tereza-breclav.cz | Startovné 1000 Kč
Hraje se dle upravených turnajových pravidel: věk od 14-ti let | smíšená družstva 5 + 1 | v každém družstvu musí být vždy na hřišti alespoň 1 žena
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Stříbro pro Břeclav
Sezóna 2014
- 2015 stolních
tenistek MSK
Gumotex Břeclav
vyvrcholila boji
o medaile z mistrovství ČR družstev žen pro rok
2015. Kádr hráček, který tvořily Vivien Ellö,
Aneta Kučerová
a Andreia Dode- Trenér Petr Nedoma radí při zápase Andreii Dodean.
an, prošel úspěšně základní částí extraligy a do 3:0 na utkání, když všechna tři
play off vstoupil ze druhého mís- klání skončila shodně výsledkem
ta přímo do semifinále. V něm se 5:1. Dvakrát v Hodoníně a jednou
střetl s SK Frýdlant nad Ostravicí, v Břeclavi, poprvé na in-line ploše
celkem, který byl z dalších účastní- zimního stadionu, kam se zřejmě
ků extraligy Břeclavi výkonnostně stolní tenis MSK v budoucnu vínejblíže. První utkání, hrané na do- cekrát vrátí, dokázala proti favomácí půdě, skončilo až po velkém ritovi bodovat jen Ellö, vždy přes
boji výhrou MSK 5:4, když ke třem Harabaszovou, aktuálně trojkou
bodům Ellö přidaly Kučerová a Do- SKST. „Hodonín má letos tak kvadean po jednom. Odveta ve Frý- litní tým, že mu titul po právu padlantu nebyla také snadná, i když tří. My jsme ve druhém a třetím
tomu výhra MSK 5:0 nenasvědčuje. finále zabojovali, mohli jsme zísFinálovým soupeřem repre- kat i nějaký ten dílčí úspěch nazentantek města Břeclav byl ob- víc, na výhru to ale nebylo,“ řekl
hájce mistrovského titulu SKST po skončení finálové série kouč
Hodonín. Reprezentantka ČR Ka- MSK Petr Nedoma. „Musíme ale
teřina Pěnkavová, Japonka Shiho vidět výsledek sezóny 2014-2015
Ono a někdejší hráčka MSK Len- komplexně jako úspěšný. Vždyť
ka Harabaszová vytvořily tak sil- jsme vyhráli Český pohár právě
ný tým, že pro výše jmenovanou před Hodonínem a jsme druhým
trojici hráček Břeclavi bylo jen te- nejlepším celkem v ČR,“ dodáoreticky možné ho překonat. Pro- vá manažer stolního tenisu MSK
to nepřekvapila výhra Hodonína Vít Ratajský.
(jh, foto dav)
SLOVÁCKÝ VESLAŘSKÝ KLUB BŘECLAV VÁS ZVE NA

6. ROČNÍK ZÁVODU DRAČÍCH LODÍ

BŘECLAVSKÝ DRAK 2015
V SOBOTU 20. 6. 2015

Info k závodu a přihlášky na www.breclavskydrak.cz
e-mail: dracilode@svkbreclav.cz, tel.: 602 731 691

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Kola létala vzduchem

"Tak nám ukaž, jak se jezdí ve
Strážnici". Komentátor a organizátor akce BMX JAM Petr Šopík
rozproudil svými hláškami květnové freestyle závody ve skateparku Na Valtické, na které se sjeli
nejen místní borci, ale i závodníci
z širokého okolí. Akci spolupořádalo město Břeclav, nadějné freestylisty
přišel podpořit i místostarosta Břeclavi Zdeněk Urban. Osvěžující nápoje
podával v Břeclavi už dobře známý Rikša bar, skvělou atmosféru doplnila
stylová hudba a letní počasí. Mezi "mlaďochy" do 15 let kraloval Tomáš
Gajdík, druhý byl Lubomír Hrdina a bronz patřil Martinu Zdařilovi.
Prvenství v borcích nad 15 let si zajistil David "Želva" Husárik, stříbrný
skončil Dominik Belka, trojka patří Donu Pablovi. Best trick patřil Davidu Husárikovi a to díky oppo downside tailwhipu přes roh.
(dav)

Softbalisté zahájili úspěšně
Nejmladší břeclavští softbalisté oddílu Locos Břeclav
vybojovali ve 3. kole
Moravskoslez ské
ligy v t-ballu druhé
místo a úspěšně tak
zahájili letošní sezonu. A tým nejstarší
mládežnické kategorie hráčů do 16 let
se na kvalifikačním
turnaji v Kostelci
nad Orlicí probojoval do extraligy kadetů a v prvních dvou kolech v Praze a Lednici se
umístil shodně na 3. místě. B tým zatím sbírá zkušenosti v Moravské lize.
Softballový oddíl Locos Břeclav, o jehož zastřešení se dělí TJ Lokomotiva a břeclavská Duhovka, dlouhodobě připravuje nejmladší nadšence
tohoto stále ještě okrajového sportu pro účast v moravských i celostátních
soutěžích.
(vlk)
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DĚTSKÝ DEN
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PRVNÍ ÎESKÁ OSMIKOMOROVÁ
OKNA SPACE 8

NOVINKA ROKU 2015
osmikomorové provedení
90 mm stavební hloubka
systém těí tÝsnÝní
Certiȴkováno pro dotaÏní program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

NAVÍC V ÎERVNU ŽALUZIE K OKNİM ZDARMA
Okna, dveěe, fasády, PVC, hliník.
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v cenÝ od 19.990 KÏ vÏetnÝ dopravy, montáže a DPH.

PRAMOS, poboÏka Běeclav, Lidická 50, tel: 519 374 444
mobil: 777 035 925, 777 555 925, e-mail: breclav@pramos.cz

více na www.pramos.cz, www.oknaspace.cz

OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

LET s Vámi
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