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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“

Obchvatu města brání „zelená opona“
V březnu navštívil
Břeclav ministr dopravy Dan Ťok, aby
s představiteli města
projednal nejpalčivější problémy v oblasti
dopravy.
„Chci vidět problémy na vlastní oči a chci
o nich jednat se zástupci samosprávy a s občany,“ uvedl ke své cestě
po jižní Moravě ministr, kterého doprovázeli šéfové Ředitelství
silnic a dálnic, Státního fondu dopravní infrastruktury, Správy
železniční silniční cesty a také
poslanec za Břeclavsko Miloslav
Janulík.
„V Břeclavi jsme diskutovali
především problematiku obchvatu. Vím z vlastní zkušenosti, že
Břeclav je v dopravní špičce téměř
neprůjezdná. Výstavbě obchvatu
ale musí předcházet tzv. kompen-

zační opatření, která musí nahradit zabraná chráněná území
a podle legislativy se musí počkat
pět let, než se ukáže, jestli fungují. Pak teprve bude možné stavět.
To považuji osobně za velmi nešťastné. Myslím, že druh Homo
sapiens v Břeclavi trpí víc než
kterýkoliv jiný živočišný druh.

Chápu, že přírodu je třeba chránit, ale musíme myslet i na lidi,“
uvedl ministr Dan Ťok, který slíbil, že o břeclavských problémech
bude jednat s ministrem životního prostředí.
Na stejný problém, tedy na
kolizi s chráněným územím Natura narážejí i všechny tři navr-

žené varianty dalšího silničního
spojení Poštorné s centrem města.
„Břeclav má smůlu, že dřív její
rozvoj limitovala železná opona,
nyní je to zelená opona,“ podotkl
trefně poslanec Miloslav Janulík.
„Zelená opona by mi sama o sobě
nevadila. Zásadně mi ale vadí
alarmující způsob, jakým byla
vyhlášena. Břeclavi se nikdo na
nic neptal, byl to svévolný akt
několika málo ochránců přírody,
kteří od stolu vyhlásili tato chráněná území, aniž by respektovali
fakt, že v územním plánu města
je obchvat. A oč jednodušeji tato
území vyhlašovali, o to těžší je
teď dosáhnout jejich změny,“ doplnil ho starosta Břeclavi Pavel
Dominik.
„Budeme hledat všechny cesty, aby 99 procent Břeclavanů netrpělo kvůli jednomu procentu
těch, kteří brzdí řešení důležitých
problémů,“ slíbil na závěr své návštěvy ministr dopravy.
(juh, foto dav)

Našli už 52 granátů, nejtěžší vážil 125 kg
Deset hektarů lesa vyčistili od počátku listopadu loňského roku
pyrotechnici v Bořím lese na Břeclavsku v Jihomoravském kraji.
Území kontaminované od druhé světové války nevybuchlou municí asanuje na své náklady státní podnik Lesy ČR.
V rámci první veřejné zakázky
mají pyrotechnici vyčistit 50,82
hektarů lesa. Deset hektarů už
prohledali, pětičlenný tým nyní
pokračuje na dalších třech hektarech. Zatím nalezli 52 granátů
ráže větší než 31 milimetrů. Třináct z nich Pyrotechnická služba
Policie České republiky na místě zneškodnila, ostatní odvezla
do skladu a zlikviduje je později. Z jedenadvaceti objevených
rozbušek a zapalovačů policejní

pyrotechnici osmnáct zneškodnili na místě. Kromě 30 gramů
malorážového střeliva byl nalezen také jeden kus munice větší
ráže. Ke kuriozitám patří nález
z 24. února, kdy pyrotechnici vyzvedli z 60 centimetrové hloubky
dělostřelecký granát ráže 21 centimetrů. Vážil 125 kilogramů
a měřil 65 centimetrů. Policie ho
také odvezla do skladu.
Ze 750 kontaminovaných hektarů je nyní třeba vyčistit 500
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hektarů lesa. Práce mohou probíhat paralelně, skončit by měly do
deseti let. „Na celý projekt rezer-

vujeme 50 milionů korun,“ uvedl
správní ředitel státního podniku
Lesy ČR Igor Kalix.
(tz)

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
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Parkoviště místo zchátralé nádražní restaurace
Budova bývalé nádražní restaurace jde v těchto dnech k zemi.
Místo ní na místě u hlavní pošty
vyroste parkoviště pro jedenatřicet
automobilů. Jedna ze stěžejních investičních akcí letošního jara za 2,
2 milionu korun je součástí větší
akce. Po vybudování parkoviště se
totiž začne stavět u budovy hlavní pošty okružní křižovatka. Ta
by měla ulehčit dopravě a zejména
toto místo více zpřehlednit. Navíc
místem povede další část cyklostezky, která se napojí na stávající trasu
z ulice Stromořadní. „V letošním
roce projde prostor kolem hlavní
pošty výraznou změnou. Na tomto
místě proběhnou hned tři investič-

ní akce. První akcí je vytvoření parkoviště pro krátkodobé parkování
určené jak návštěvníkům pošty,
tak těm, kteří doprovází či čeka-

Napadne vás

NOVÝ NÁZEV

jí na cestující ČD. Další dvě akce
proběhnou současně, protože jsou
spolu bezprostředně spjaty. První
z nich je pokračování cyklostezky

končící na odbočce z ulice Stromořadní k nádraží ČD, která bude
pokračovat mezi nově budovaným
parkovištěm, kolem pošty, pod
podjezdem až k odbočce na Pohansko a je investicí Břeclavi. Druhá
část je tvořena okružní křižovatkou před hlavní poštou a investorem je SÚS JMK. Realizací všech tří
akcí dojde ke zvýšení bezpečnosti
v silniční dopravě města, vyššímu
pohodlí návštěvníků hlavní pošty
a také je tu nezanedbatelný přínos
pro cyklodopravu ve městě, která
se stane bezpečnější a komfortnější.
Celkové náklady dosáhnou 14 milionů korun,“ doplnil místostarosta
Břeclavi Jaroslav Válka.
(dav)

Nevyužívané kanceláře
změnili na ubytovnu

pro Dům školství?

Nepřehlédnutelná administrativní budova na
ulici 17. listopadu 1a, se po roce 1989 změnila ze
sídla Okresního výboru Komunistické strany Československa na sídlo hned několika škol a institucí
se školstvím souvisejících.
V současné době je ale situace jiná a naprostá
většina irem zde sídlících již se školstvím nic
společného nemá. Nabízí se tedy otázka, zda by
nebylo vhodné změnit i zaužívaný název budovy.
Pokud máte nějaký vhodný nápad, zašlete ho
na e-mailovou adresu jiri.holobradek@breclav.eu
do 30 dubna.

Čtyři kanceláře na zimním
stadionu se změnily na pokoje. Bydlení v nich najdou čtyři zaměstnanci Terezy Břeclav.
„Kanceláře v části budovy byly
nevyužívané a přemýšleli jsme,
jak to změnit. Nakonec jsme je
vlastními silami změnili na ubytovnu a nabídli jsme je našim zaměstnancům. Někteří se dostali
do nepříznivé sociální situace
a bydlí na různých ubytovnách za

mnohem větší peníze, než budou
platit tady,“ uvedl ředitel Terezy
Břeclav Dymo Piškula. „Pokud
se to osvědčí, můžeme vybudovat další pokoje,“ dodal. Ubytovaní mají k dispozici společné
sociální zařízení a společnou kuchyňku. Podmínkou pro bydlení
je dodržování ubytovacího řádu
a zákazu kouření. Nájemné se
bude ubytovaným strhávat přímo z jejich platu.
(juh)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
s koncem
zimy se naplno rozbíhají
stavební práce na investičních akcích
po celé Břeclavi. Jednou z nejdůležitějších
investic jara jsou bezesporu investiční akce kolem budovy hlavní pošty. O těch více informujeme
na str. 2.

V souvislosti s přípravou cyklostezek v úseku od Stromořadní až k odbočce na Pohansko
bych rád zmínil, že budování cyklostezek v Břeclavi je koncepční
a logické, nikoliv nahodilé a chaotické, jak se někdy dozvídám.
Je však potřeba si uvědomit, že
výstavbě jednotlivých částí cyklostezek mnohdy brání různá
omezení. Postupujeme kousek
po kousku tak, jak nám to situace dovolí a město se každým
rokem stává k cyklistům přívětivější.

I letos samozřejmě pokračují
opravy chodníků a silnic v břeclavských ulicích, kdy se mění
povrchy nevyhovujících komunikací, což přispívá ke značnému zvýšení komfortu pohybu
chodců. Mohu zmínit například
dokončení oprav ul. Haškova, Veslařská nebo Jiráskova.
V ulici Na Zahradách nejprve dojde k rekonstrukci plynu, poté začneme s úpravou povrchů.
K reprezentativnějšímu vzhledu města určitě přispěje také revitalizace sídliště J. Palacha, věřím

rovněž, že se letos podaří zrealizovat tolik diskutovaný chodník
k Tescu. Podařilo se nám totiž dohodnout se zástupcem obchodního řetězce prodej pozemku, který
výstavbě chodníku roky bránil.
Ještě bych doplnil, že jsme
oslovili několik architektů, kteří
nám vypracují studii úpravy prostor v nejbližším okolí vlakového
nádraží. Tyto vizualizace bychom
poté rádi představili veřejnosti
a budeme rádi za váš názor.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Princ v Břeclavi: Pivo a propagace města

Princ Wolfgang z Lichtenštejnu v doprovodu ředitelky agentury Czechtourism pro Rakousko
a Švýcarsko Yvette Polasek navštívil břeclavskou radnici, Lichtenštejnský dům, jehož je patronem,
ale také Zámecký pivovar Břeclav.
Delegaci doprovázel místostarosta Milan Vojta, ale i břeclavský
historik Miroslav Geršic.
Nejvíce na prince zapůsobila prohlídka pivovaru. Břeclavské pivo si pochvaloval, nešetřil
však chválou ani na zdařilou rekonstrukci pivovaru, díky které
se po letech podařilo navázat na
mnohasetletou tradici vaření piva
v našem městě. Z rukou majitele pivovaru si navíc odnesl pivní
speciál, který kromě něj obdržel
pouze prezident České republiky.
Kromě toho princ při setkání
s místostarostou Milanem Vojtou a ředitelem příspěvkové organizace Tereza Dymo Piškulou
převzal patronaci nad Otevírá-

ním Lichtenštejnských stezek,
které letos 21. května uspořádá
právě Tereza. Hlavním tématem
návštěvy byla podpora rozvoje
cestovního ruchu, ale také přeshraniční propagace Břeclavi.
Delegaci doprovázel i břeclavský
historik Miroslav Geršic.
„Díky Princi Wolfgangovi
i přítomnosti rakouské ředitelky Czechtourismu jsme učinili
reálné kroky k podpoře turismu
v Břeclavi. Domlouvali jsme se na
propagaci města a možné prezentaci miniatur staveb Lednicko-valtického areálu na půdě některých
lichtenštejnských památek v Rakousku, na propagaci v rámci českých dní, na návštěvě rakouských
novinářů v Břeclavi, ale také na
zahrnutí Břeclavi do nabídek turistických operátorů nebo spolupráci s rakouskými drahami. Většinu
těchto kroků můžeme realizovat
ještě letos,“ uvedl místostarosta
Milan Vojta.
(dav)

CLAS GROUP S.R.O.

VODOINSTALACE
TOPENÍ
Havlíčkova 232/31, Břeclav 4, 691 41
mobil: 776 106 980, e-mail: clas1@tiscali.cz
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Lichtenštejnské cyklostezky letos s novinkami
Lichtenštejnské cyklostezky se pro cyklisty letos otevřou v sobotu 21. května. Nabídnou také několik novinek.
Cyklopasy pro účastníky akce
se budou vydávat už v pátek odpoledne na zimním stadionu
a jejich držitelé tak budou mít už
v tento den možnost získat některá z razítek na kontrolních
stanovištích. Ta budou například
v kostele v Poštorné a v Břeclavi,
v Lichtenštejnském domě, na židovském hřbitově nebo v přístavišti nad splavem. Právě získání
razítek bude podmínkou, aby
cyklopas byl po skončení akce

zařazen do losování o hodnotné ceny (hlavní cenou bude opět
jízdní kolo). „Chtěli bychom, aby
turisté, ale i Břeclavané si udělali čas a navštívili zajímavá místa
v našem městě,“ vysvětlil novinku Dymo Piškula, ředitel městské
příspěvkové organizace Tereza
Břeclav, která je letos premiérově
pořadatelem akce.
Jedno z kontrolních stanovišť
bude také na výstavě vín z Lednicko-valtického areálu, která se bude

VZDĚLÁVACÍ AKCE OHK BŘECLAV
19. 4. 2016
(9:00–13:00 h)

Zákoník práce a související předpisy
(v roce 2016)
JUDr. Dagmar Berková, Státní úřad inspekce
práce, seminář je zdarma

28. 4. 2016
Role správně nastavené iremní kultury
(17:00–19:30 h) v moderní společnosti a řízení směřované
k vyšší výkonnosti irmy
PaedDr. Vít Buchta, Green plus s.r.o.,
Ing. Tomáš Rybička, Česká asociace interim
managementu (CAIM), zdarma (členové HK
ČR a CAIM) / 200,-- Kč (nečlenové)
Přihlášky zasílejte na:
Bc. Vendula Dobiášová; e-mail: vendula.dobiasova@ohkbreclav.cz; tel.č.: 519 326 116; http:// www.ohkbreclav.cz

Břeclavané vzpomněli
na Masaryka

konat v kempu u Apolla v pátek
i v sobotu. „Rádi bychom turistům
nabídli atmosféru pravého moravského koštu,“ říká ke spojení
cyklistiky a vína Dymo Piškula.
Milovníkům vína nabídnou letošní trasy i další zajímavá zastavení
– ochutnávkové místo Sedleckých
vín v Sedleci, Vinařství Tanzberg
pod Svatým kopečkem v Mikulově nebo Vinné sklepy Valtice.
V sobotu 21. května ráno bude
nejdřív otevřena výstava historických rádií v prostorách zimního
stadionu a také sezónní vinotéky Moravský sommelier a poté

se uskuteční slavnostní start pod
patronací zástupců knížecí rodiny Lichtenštejnů, účast již přislíbili princ Wolfgang a princezna
Maria Pia Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnska v Rakousku
a České republice.
Také v letošním roce budou
pro účastníky Otevírání Lichtenštejnských stezek připraveny
tři trasy různé délky a náročnosti. Cíl všech tras bude opět ve
veslařském areálu nad splavem.
O zábavu účastníků se zde postarají hudební skupiny Retro 5,
Ginger a Lidopop.
(juh)

V květnu opět společně
vyrazíme „Do práce na kole“
Jezdíte pravidelně do práce na
kole nebo byste chtěli začít, ale
chybí vám motivace? Pak sestavte s kolegy tým a přihlaste se do
celostátní soutěže „Do práce na
kole. Registrace končí 30. dubna.
Všichni soutěžící dostanou kvalitní tričko z biobavlny s originálním
grafickým potiskem. Ale především mají možnost posílit týmového ducha, zlepšit si svoji kondičku
a také vyhrát zajímavé ceny. Soutěží se v několika kategoriích.
Mottem letošního ročníku je
„Tisíc důvodů proč jezdit do práce
na kole“. Každý si tak může najít
ten svůj důvod. „Jízda na kole mě

v ničem neomezuje. Rychle, jednoduše a bez starostí se dostanu,
kam potřebuji. Navíc pro Břeclav
je kolo jako dělané, takže denně
nemusím trávit čas někde v kolonách aut,“ prozradila svůj důvod
Barbora Koníčková z Poštorné.
Do práce na kole je celostátní
kampaň, do které se v letošním
roce zapojilo 27 českých a moravských měst. Podrobné informace
o ní naleznete na stránkách www.
dopracenakole.cz. Hlavním partnerem kampaně je Zdravé město
Břeclav, akci též podporují některé místní firmy v čele se společností Gumotex, a.s.
(hla)

Město Břeclav nabízí

volné kancelářské prostory
na administra vní budově nám. T. G. Masaryka 10
a v Domě školství.
K pronájmu jsou také pavilony A1 a A3 na pěší zóně
u parku - Sady 28. října, Břeclav.
Bližší informace a osobní prohlídky prostor
na tel.: 731 428 206 - Vítězslav Vala - Odbor majetkový.

Letos si Břeclavané
u „žluté školy“ připomněli už 166. výročí
narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka.
Po projevech starosty
města Pavla Dominika a válečných veteránů položily delegace z řad vedení města, ale i dalších organizací
a občanů věnce k pomníku prvního prezidenta. Čestnou stráž sloužili
členové Klubu vojenské historie Břeclav.
(red)
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První smlouvy Břeclavi už jsou na internetu
Města a obce budou mít povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy až v polovině roku 2016, břeclavská radnice ale tak dlouho nechtěla čekat a začala všechny uzavřené smlouvy a objednávky nad
50.000 korun zveřejňovat už od začátku roku.
Jednou z cest, jak zvýšit transparentnost rozhodování, je zveřejňování učiněných rozhodnutí
včetně uzavřených smluv. Jejich
zveřejňování je nejlepší obranou
proti předraženým zakázkám,
zbytečným nákupům nebo nevýhodným prodejům.
„Každý občan si nyní může
odkudkoliv zkontrolovat, na

co město používá prostředky
daňových poplatníků. Veřejně
a snadno dostupná je nyní nejen
výše poskytnutých prostředků
a jejich příjemce, ale i všechny
smluvní podmínky a další detaily. Dříve museli občané podle
zákona žádat o každý dokument,
který je zajímal, a úředníci jim
odpověděli v rámci správní lhů-

ty. Tím, že jsme ke zveřejňování
přistoupili dlouho před účinností zákona, dokazujeme, že Město
Břeclav nechce a nebude před lidmi nic skrývat,“ uvedl radní Svatopluk Pěček.
Úplně prvním zveřejněným
dokumentem byl dodatek ke
smlouvě Městské policie Břeclav
s dodavatelem, týkající se pronájmu optických vláken, která
byla zveřejněna na internetu už
22. prosince 2015. Z dalších smluv
již nyní dostupných na síti jsou
to například nákup výpočetní

techniky pro ZŠ Slovácká, nákup automobilu pro městskou
policii nebo poskytnutí finanční
podpory provozovateli autobusové dopravy ve městě. Ze zveřejněných objednávek pak jde
o pracovní oděvy a obuv nebo
o odstranění havárie ústředního
topení.
Břeclav ke zveřejňování smluv
využívá již existující Portál veřejné správy (https://portal.gov.
cz/), na kterém je odkaz Registr
smluv.
(juh)

Seniorka měla zdravotní
Z břeclavských ulic
zmizelo několik autovraků problémy. S.O.S.-hodinkami

si přivolala pomoc strážníků
První ostrý výjezd kvůli tísňovému signálu z S.O.S.-hodinek seniorky absolvovali v březnu
břeclavští strážníci. Tísňový signál aktivovala na hodinkách,
které mezi třicítku břeclavských
o samotě žijících seniorů rozdala
začátkem roku městská policie,
dvaadevadesátiletá žena. Stalo se
tak poté, co seniorka upadla na

zem, nemohla vstát a stěžovala
si na bolest hlavy. Během krátké chvíle u ní byli strážníci, kteří si její byt otevřeli generálním
klíčem a o ženu pečovali, dokud
na místo nedorazila sanitka záchranné služby, jež Břeclavanku
převezla do nemocnice.
(zno)

Užijte si své oblíbené
televizní programy naplno
18 ze 130 programů v HD rozlišení pro dokonalý zážitek

Z popudu městské policie
zmizelo z břeclavských ulic několik zjevných autovraků. Vozidla a v některých případech
spíše jejich torza zabírala místo
a kazila vzhled minimálně dva
roky. Pětice osobních a užitkových automobilů nyní čeká na
odstavném parkovišti, aby po
nezbytných formalitách byla následně ekologicky zlikvidována.
Strážníci se, kde to bylo možné, snažili provozovatele sedmi

automobilů najít, kontaktovat
a vyzvat je k odstranění vozidel vraků. Avšak marně. Proto jejich
automobily byly zadokumentovány a prohlédnuty znalcem.
Sedm automobilů bylo olepeno
písemnou výzvou k odstranění
vraku ve lhůtě dvou měsíců. Dva
automobily skutečně z ulic zmizely, pro pětici ostatních muselo přijet odtahové vozidlo, které
zahájilo jejich poslední anabázi
končící na vrakovišti.
(zno)

Vážení obyvatelé Břeclavi,
od začátku roku 2016 doručuje zpravodaj
Radnice do schránek nová distribuční společnost.
V případě, že by Vám v některém měsíci nebyl
zpravodaj doručen, kontaktujte odpovědného redaktora na e-mailu david.mahovsky@breclav.eu
nebo na tel. 731 428 239. Odpovědný redaktor
zpravodaje bude případné reklamace řešit u distributora, který sjedná nápravu.

nyní

17 HD

programů v základním
balíčku

Již od 249 Kč! Více informací u vašeho prodejce.

AlfaDigital - Břeclav
U Nemocnice 3373/6a, Břeclav
519 352 200, www.alfadigital.cz
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Dodržujme pravidla silničního provozu,
doprava bude plynulejší
Připomeňme si pravidla silničního provozu, která mohou alespoň částečně přispět k plynulejší dopravě v našem městě. Uvedené
informace se netýkají jen nejproblematičtějšího průtahu městem.
Podle pravidel nesmí řidič vjet
do křižovatky, nedovoluje-li mu
situace pokračovat v jízdě v křižovatce a za křižovatkou, takže by
byl nucen zastavit vozidlo v křižovatce. To neplatí, pokud řidič
zastavuje vozidlo v křižovatce
před přechodem pro chodce, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li vozidlo před přechodem pro
chodce i řidiči ostatních vozidel
jedoucích stejným směrem. Dále
při odbočení vlevo, kdy musí dát
přednost v jízdě protijedoucím
motorovým i nemotorovým vozidlům a cyklistům jedoucím
v jízdním pruhu pro cyklisty.
Nedodržování tohoto pravidla
se nejvíce vyskytuje u křižovatky
na tř. 1. máje s rameny k zimnímu stadionu a marketům zde se
nacházejících.
Da lší usta novení z á kona
hovoří, že před odbočováním
vpravo se musí řidič zařadit co
nejblíže k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na
rozměry vozidla nebo nákladu
vybočit ze směru své jízdy vlevo,
dává vždy jen znamení o změně
směru jízdy vpravo. Při odbočování dejte pozor na cyklisty jedoucí stejným směrem v pruhu
pro cyklisty. Před odbočováním
vlevo se musí zařadit co nejdále

vlevo v část i voz ov k y
u rčené pro
jeho směr
jízdy s ohledem na rozměry vozidla
nebo nákladu a ší ř k u
vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se vlevo. Zde
je důležité, pokud to typ komunikace a provoz dovolí, najíždět
při levém odbočení co nejvíce ke
středu vozovky a tím umožnit
jízdu vozidlům pokračujícím křižovatkou v přímém směru. V případě, že jsou zřízeny samostatné
odbočovací pruhy, musí řidič při
odbočování co nejdříve na tyto
pruhy vjet.
Dále chci řidiče upozornit
řidiče na sledování dopravního
značení a připomenout jednu ve
městě z vyskytujících se vodorovných dopravních značek. Níže
uvedená značka „Žluté zkřížené
čáry“ vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za
touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše. Můžete
se s ní setkat například na ulici
Národních hrdinů před vjezdem

Město Břeclav
nabízí ke koupi
rodinný dům na ulici Svatoplukova 6 v Břeclavi
(pozemek p. č. st. 795 v k. ú. Břeclav, o výměře 167 m 2, včetně stavby s č. p. 576, která je jeho součástí, a pozemek p. č. 5751 v k. ú.
Břeclav o výměře 103 m 2).

do areálu policie. Byla zde umístěna z důvodu umožnění rychlého a bezproblémového výjezdu
policejních vozidel bez ohledu
na frontu čekajících vozidel na
zelený signál na blízké křižovatce. Obdobné vodorovné dopravní
značení by se mělo objevit na již
zmiňované křižovatce u marketů, zde z důvodu zdůraznění výše
uvedeného obecného pravidla o v
nevjíždění do křižovatky.
Řidič by měl také sledovat situaci při popojíždění stojících vozidel a v případě, že kolona před
ním stojí, zastavit své vozidlo
před přechodem pro chodce. To
se týká např. přechodu pro chodce u bývalých kasáren na ulici
Lidická při cestě do centra, kdy
se dlouhý proud vozidel zastaví
z důvodu červeného signálu na
řízené křižovatce u cukrovaru.
Podle dalšího ustanovení zákona se musí řidič odbočováním vpravo zařadit co nejblíže
k pravému okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry
vozidla nebo nákladu vybočit ze
směru své jízdy vlevo, dává vždy
jen znamení o změně směru jízdy vpravo. Při odbočování dejte
pozor na cyklisty jedoucí stejným směrem v pruhu pro cyklisty. Před odbočováním vlevo
se musí zařadit co nejdále vlevo
v části vozovky určené pro jeho
směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu a šířku
vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají
se vlevo. Zde je důležité, pokud to
typ komunikace a provoz dovolí,

najíždět při levém odbočení co
nejvíce ke středu vozovky a tím
umožnit jízdu vozidlům pokračujícím křižovatkou v přímém
směru. V případě, že jsou zřízeny samostatné odbočovací pruhy,
musí řidič při odbočování co nejdříve na tyto pruhy vjet.
Dalším případem zpomalujícím průjezd po ulici Lidická ve
směru z města je způsob průjezdu
kruhovým objezdem. Nechceme
v žádném případě nabádat řidiče
k nebezpečnému a neopatrnému
vjíždění na kruhový objezd, ale
k jeho plynulému průjezdu. Samozřejmě pokud nám to provoz
dovolí. Někteří řidiči před vjezdem na objezd zastaví vozidlo,
jako by zde byla značka „Stůj, dej
přednost v jízdě“ a přitom je možné v jízdě pokračovat. Plynulosti provozu nepřispívají ani řidiči,
kteří zapomínají používat směrová světla při vyjíždění z kruhového objezdu nebo je zapínají
na poslední chvíli.
Při průjezdu městem sledujte pozorně situaci před vozidlem
a dodržujte bezpečnou vzdálenost za vozidlem před Vámi, ať
stačíte včas zastavit, pokud zastaví také. Zabráníte tak možné
nehodě, která na průtahu městem
plynulosti nepřispěje.
Bezpečnému a plynulému
průjezdu křižovatek brání nedodržování zákazu zastavení a stání v křižovatce a ve vzdálenosti
5 m před a za hranicí křižovatky.
Ing. Roman Konečný
vedoucí odboru dopravně
správních agend

Otevřeli banku. A předali
30 tisíc na podporu města

Dům je přízemní, řadový, cihlová stavba se sedlovou taškovou střechou. Dům je nepodsklepený a sestává z předsíně, kuchyně, tří pokojů, koupelny a WC, vše o ploše 72,40 m 2, s vytápěním kamny na
tuhá paliva. K domu náleží dvůr s nezpevněným povrchem, kde stojí
zděná šopa (zbor). Dům je napojen na elektrickou, kanalizační a vodovodní síť a je do něj zavedena plynová přípojka, bez plynoměru.
Nemovité věci se nabízí minimálně za cenu 1 100 000 Kč.
Zájemci mohou podávat své žádosti na adresu:
Městský úřad Břeclav, nám. TGM 3, 690 81 Břeclav, odbor majetkový – Bc. Kamila Mokrá, a to do 19. 5. 2016 do 13:00 hod.
Nabídky budou přijímány v zalepených obálkách, označených „Prodej nemovitých věcí na ul. Svatoplukova 6 v Břeclavi
- NEOTVÍRAT". Nabídky musí obsahovat výši nabízené ceny.
Prohlídku domu lze uskutečnit na základě telefonické domluvy tel. číslo 519 311 287 (Norbert Osička).
Prodej se uskutečňuje dle platných zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav, bližší informace o prodeji lze získat
na tel. čísle 519 311 227 – Kamila Mokrá.

Při příležitosti otevření nové pobočky Raiffeisenbank v Břeclavi
předali zástupci banky starostovi města Pavlu Dominikovi šek na třicet tisíc korun na podporu Břeclavi. Nová pobočka na ulici J. Palacha
disponuje kromě bankovních poradců také nonstop bankomatem, pokladnou nebo směnárnou.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Platby místních poplatků za Zápis do mateřských škol
provoz systému komunálních pro školní rok 2016/2017
věku od 3 let až do začátku
Zápis do břeclavských maodpadů a ze psů v roce 2016 teřských
povinné školní docházky.
škol pro školní rok
Jsou zavedeny obecně závaznou vyhláškou města Břeclavi
č. 7/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně závaznou
vyhláškou č. 5/2012, o místním
poplatku ze psů.
Od roku 2016 se zvyšuje sazba poplatku za komunální odpady na 600 Kč
Poplatek ze psů platí jejich držitel obci příslušné podle místa
jeho trvalého pobytu nebo sídla.
Poplatek za komunální odpady platí fyzická osoba:
• která má v Břeclavi trvalý pobyt,
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
nacházející se na území města
Břeclavi, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši od-

povídající poplatku za jednu
fyzickou osobu,
• které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
ČR povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt v Břeclavi na
dobu delší 90 dnů,
• která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR
pobývá na území ČR v Břeclavi
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
• pobývající na území města Břeclavi, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

2016/2017 se koná v květnu 2016
s tím, že každá mateřská škola si
samostatně určí čas zápisu. Bližší informace poskytnou ředitelky
MŠ telefonicky, formou sdělení
na nástěnce školy, formou plakátku, případně na svých webových stránkách. Informace budou
také zveřejněny na webu města
Břeclavi.
Děti do MŠ budou přijímány
na základě kritérií, která stanovily ředitelky MŠ jako jednotná pro
mateřské školy na území města
Břeclavi. Ředitelka školy je využije v případě, že zájem o přijetí dětí do mateřské školy převýší
počet volných míst v MŠ.

Výše uvedené poplatky jsou
splatné bez vyměření, tzn., že
občané neobdrží poštou žádné
upozornění či složenku.
Rychlé informace lze získat
na telefonních číslech 519311369
(poplatky ze psů) a 519311248
(poplatky za odpady).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY V BŘECLAVI – školní
rok 2016/2017

Poplatek ze psů
Poplatník:

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba)

III. Při přijímání dětí do mateřské
školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým
hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum
narození dítěte.
IV. Přednostně bude vždy přijato dítě rok před nástupem
povinné školní docházky
a řádně očkované.

Kritérium pro přijetí do mateřské školy
(Kritéria se hodnotí k datu 1. 9. 2016)

Bodové
ohodnocení

Bydliště dítěte v Břeclavi

3

Dítě, které k 31. 8. 2016 dovršilo 4 roky věku

3

700,- Kč

Dítě, které k 31. 8. 2016 dovršilo 3 roky věku

2

1 500,- Kč

Mateřskou školu navštěvuje, ve školním roce
2016-2017, sourozenec dítěte

1

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

3

Za 1 psa

Za 2. a každého
dalšího psa

Rodinný dům

500,- Kč

Ostatní domy

1 000,- Kč

Občané pobírající
invalidní, starobní,
vdovský nebo vdovecký důchod, který
je jediným zdrojem
jejich příjmů a občané pobírající sirotčí
důchod

200,- Kč

Splatnost:

Nejpozději do 31. března 2016

Způsob placení:

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve

II. Podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.
v platném znění, může ředitelka školy přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce školy potvrzením
lékaře.

300,- Kč

Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka

Datum zápisu do MŠ:
3. – 5. května 2016

MŠ U Splavu

9. – 12. května 2016

MŠ Břetislavova, MŠ Na Valtické,
MŠ Kpt. Nálepky

11. – 12. května 2016

MŠ Kupkova

12. května 2016

MŠ Hřbitovní, MŠ Okružní,
MŠ Osvobození

Dále informujeme o prázdninovém provozu mateřských škol:
Poplatek z komunálních odpadů
Poplatník:

Fyzické osoby uvedené ve vyhlášce

Poplatek:

600 Kč

Občané nad 65 let
a děti do 6 let věku

400 Kč

Splatnost:
Způsob placení:

Nejpozději do 31. května 2016
Bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
přes SIPO nebo přímo v pokladně města
Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
Ing. Ladislav Vašíček
vedoucí odboru ekonomického

DOBA PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU
břeclavských mateřských škol
ČERVENEC 1.7. - 31.7.2016

SRPEN 1.8. - 24.8.2016

Město

MŠ U Splavu
Město
MŠ Kupkova
(budova Sovadinova)

MŠ Břetislavova
(budova Slovácká)
MŠ Hřbitovní

Poštorná

MŠ Okružní

MŠ Osvobození

a CH.N.Ves MŠ CH.N.Ves

Poštorná

a CH.N.Ves MŠ Na Valtické

Uzavření všech mateřských škol od 25.8.2016 do 31.8.2016 (přípravný týden).
Mgr. Zdeněk Janíček
vedoucí OSVŠ
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Nábytek z budovy spořitelny Břeclavští studenti
simulovali podniky. Vítězně
poslouží potřebným

Břeclavské nezávislé charitativně-ekologické sdružení AIDED převzalo na konci února od
Správy majetku České spořitelny
a.s. zbylý nábytek z původní břeclavské pobočky tohoto peněžního ústavu.
Ve dvoupodlažní budově na
ulici Národních hrdinů zůstala
většina vybavení po lednovém
přestěhování veškeré agendy do
nových prostor využívaných spořitelnou na ulici Jana Palacha.
Správa majetku České spořitelny
a.s. projevila zájem většinu nábytku předat ve prospěch charitativní a humanitární činnosti.
Splnit tento požadavek se zavázal
břeclavský spolek AIDED.
Vzhledem k tomu, že jde
o velké množství ještě kvalitního
vybavení, z něhož může spolek
využít jen zlomek, řeší AIDED
jeho uplatnění ve prospěch dalších břeclavských neziskovek, ale
i příspěvkových organizací apod.

„Rozhodnutí České spořitelny
velmi vítáme, neboť kvalitní nábytek a jiné vybavení tak může
posloužit organizacím řešícím
sociální potřebnost nebo rozvoj
občanské společnosti. Oslovili
jsme první potenciální příjemce,
jimiž mohou být např. Domov
seniorů Břeclav, Okresní výbor
svazu invalidů Břeclav a další organizace. Postupně řešíme
převzetí a poté odbyt svěřených
věcí,“ komentoval zahájení vyklízení budovy předseda spolku Petr
Chlumecký (na snímku).
„Velmi nás potěšil přístup
České spořitelny, kterým akciová společnost prokázala značnou
míru společenské odpovědnosti. Toto je cesta k co největšímu
zhodnocování použitých, ale ještě plně funkčních věcí a zároveň
způsob, jak se podílet na rozvoji
komunitního plánování a územním rozvoji regionu,“ doplnila
členka spolku Jana Vlková. (tz)

Žáci 3. ročníku oboru Obchodní akademie ze Střední průmyslové
školy Edvarda Beneše a Obchodní
akademie Břeclav uspěli na dvou
veletrzích fiktivních firem – na veletrhu s mezinárodním zastoupením v Ostravě a na veletrhu v Brně.
Účast na veletrzích fiktivních firem je součástí výuky ve
volitelném předmětu Cvičná
kancelář. Tento předmět simuluje praxi a žáci v něm provádějí
všechny činnosti jako při skutečném podnikání. Zvolí si obor
činnosti, sestavují podnikatelský
záměr, podávají žádost o zápis do
OR, registrují se k daním na FÚ
a v dalších institucích, pracující na jednotlivých pracovištích
(sekretariát, účtárna, zásobování, odbyt, reklama a propagace),
obchodují s ostatními firmami
v rámci Centra fiktivních firem
a zúčastňují se také veletrhů v ČR
i zahraničí. Tam je jejich úkolem
postavit stánek, přednést prezentaci své firmy, připravit katalog

zboží a zapojit se do vyhlášených
soutěží.
V Ostravě na výstavišti Černá
louka v konkurenci 22 českých,
slovenských a polských firem
získal Daniel Rychlík 1. místo
v soutěži „Nejlepší reprezentant“.
Porota hodnotila jeho vystupování, znalost produktů a jednání se
zákazníkem. Zkušenosti z Ostravy
žáci zúročili také mezi 28 českými
fiktivními firmami v Brně. Přivezli hned čtyři ocenění. Kolektiv
obdržel 1. místo za prezentaci společnosti, druhé za logo a slogan firmy a třetí za firemní vizitku. Petr
Pěček za obchodování v anglickém
jazyce vystoupal na metu nejvyšší.
Tento způsob učební praxe je
jednou z cest, jak zábavnou formou přiblížit reálné pracovní
prostředí. Do budoucna se škola
pokusí napodobit některé konkurenty a zahájit spolupráci se skutečnou firmou z regionu. Mohlo
by jít o spolupráci oboustranně
prospěšnou.
(pm, jd)

Sedm let Břeclavané přispívají
stacionáři. Koupí piva
Sedm let už trvá projekt společnosti Bernard na podporu Remedia
Plus o.p.s., konkrétně jejího Denního stacionáře UTILIS. Když v roce
2010 rozhodli obyvatelé Břeclavi ve veřejné anketě, že 10 haléřů z každé
prodané lahve Břeclavské jedenáctky bude směrováno na podporu
sociální práce, kterou v Břeclavi a okolí vykonává právě Remedia Plus,
bylo těžké odhadnout, jak dlouho projekt poběží, jaká pomoc vlastně
dětem bude směrovat. Bernard je ve své podpoře vytrvalý. Celkově už
předal stacionáři částku 62 768 Kč, z toho za rok 2015 to bylo 8 260 Kč.
Prostřednictvím Bernardu pomáhají klientům stacionáře i všichni
z Břeclavanů, kteří si pochutnávají právě na Břeclavské jedenáctce. (rh)

Učitelé v zahraničí: Motivace a nové metody
Šest učitelů ZŠ Slovácká se vydalo v rámci programu Erasmus
+ Comenius K1 do cizích zemí,
aby se zdokonalili ve způsobu výuky cizího jazyka. Pět metodicko
– jazykových kurzů se uskutečnilo ve Velké Británii, jeden v Německu. Cílem přitom bylo právě
získání poznatků v rámci nových
metod výuky, což se podle kantorů, kteří kurzy absolvovali, podařilo na výbornou.
„Jednalo se o dvoutýdenní intenzivní kurz, kdy jsme se denně
vzdělávali a vstřebávali nové metody výuky. Určitě nás potěšilo, že
některé z metod už na naší škole
používáme. Kurz nás však velmi
motivoval a nových metod, které

nyní zavádíme do výuky i u nás,
bylo skutečně mnoho,“ vysvětluje
angličtinářka Lucie Čechová.
Učitelé mimo jiné v zahraničí
porovnávali způsob výuky cizího
jazyka s kolegy z ostatních států.
„Všichni jednali naprosto profesionálně. Kurz nás kromě účinných
metod výuky, které jsme doposud
neznali, naučil i novým dovednostem jazykovým, ukázal nám
třeba rozmanitost synonym a homonym a zejména dal neskutečně mnoho energie do další práce
s žáky,“ doplňuje kolegyni němčinářka Blanka Kumštová.
Hlavním posláním programu
bylo tedy motivovat učitele v dalším snažení a naučit je efektivním
metodám výuky. „Občas mi totiž
připadá, že někteří učitelé jsou
jako sloupy u cest, které ukazují
cestu, ukazují kam jít, ale sami ne-

jdou. Určitě bych proto doporučila
všem kolegům, aby se nebáli a takového či podobného kurzu se zúčastnili. Stojí to za to, a především

vám kurz rozšíří obzory, vnukne
nové myšlenky a dodá potřebnou
motivaci a energii k výuce.“ shrnuje Čechová.
(dav)

KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping
pp
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: zamkyvalis@seznam.cz

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Zkušenosti z Polska ušetří desítky milionů
V souv islost i s nut nost í
provést rekonstrukci veřejného osvětlení v Břeclavi se vždy
mluvilo o částce přesahující
sto milionů korun. Zkušenosti
z partnerského města Andrychówa ale ukázaly, že to jde i jinak.
Na začátku března navštívili
místostarostové Jaroslav Válka
a Zdeněk Urban společně s vedoucím odboru rozvoje a správy Milanem Uhrem a ředitelem
Terezy Břeclav Dymo Piškulou
partnerské město Andrychów,
aby se informovali o rekonstrukci veřejného osvětlení, kterou Andrychowští v minulých měsících
úspěšně realizovali.
Andrychów má přibližně stejný počet světelných bodů jako
Břeclav a rekonstrukce stála
zhruba 55 milionů korun. Polovina nákladů byla uhrazena
z evropské dotace, druhou polovinu zaplatil stát. Měnila se jenom
svítidla, původní stožáry zůstaly.
„Andrychowští nejprve udělali
kompletní pasportizaci osvětlení,
lampu po lampě. Následně si nechali vypracovat generel osvětlení, který jim ukázal, jak by to mělo
fungovat, jaká by měla být v jed-

notlivých místech svítivost. Každé
nové svítidlo má dálkové rádiové
řízení, je možnost ho ovládat z počítače, regulovat jednotlivá svítidla
nebo třeba celou ulici. Dá se snížit třeba svítivost v noci a naopak
zvýšit v době ranní špičky, kdy lidé
chodí do práce,“ popsal moderní
osvětlení v Andrychówě místostarosta Jaroslav Válka.
Nové LED osvětlení, které nahradilo původní sodíkové
výbojky, přinese Polákům také
významné snížení spotřeby elektrické energie. Zatímco před rekonstrukcí byl příkon 514 kW,
nyní je to jen 226,5 kW. „Úspora
bude ve skutečnosti ještě větší,

protože ne všechna svítidla díky
regulaci pojedou naplno. Snížily se i náklady na údržbu. Poláci
si totiž dobře stanovili zadávací
podmínky při výběru dodavatele.
Když bude poruchovost nových
světel vyšší než stanové procen-

Cambridgeské zkoušky poprvé
naostro na Gymnáziu Břeclav
Jazykové zkoušky z anglického jazyka Cambridge English
patří mezi světově nejuznávanější
kvalifikace pro studenty angličtiny. Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Břeclav se v roce 2015 stala partnerskou školou brněnské společnosti Cambridge P.A.R.K. a stala
se tak přípravným a zkouškovým
centrem těchto mezinárodních
zkoušek. Partnerství s Cambridge P.A.R.K. přináší zájemcům
o skládání zkoušek Cambridge
English řadu výhod. Uchazeči si
mohou v prostorách Gymnázia
Břeclav vyzkoušet tyto zkoušky
nanečisto, mají možnost skládat

zkoušku za zvýhodněných cenových podmínek a navíc si mohou
zvolit partnera pro ústní zkoušku
z řad našich kandidátů.
Poprvé v historii proběhnou
zkoušky Cambridge English
na Gymnáziu Břeclav v sobotu
4. 6. 2016, a to ve třech jazykových úrovních (PET - B1, FCE - B2
a CAE - C1). Tento termín je speciální také tím, že proběhne písemná i ústní část zkoušky v jeden den,
což nebývá zvykem. Uzávěrka pro
tento termín je 22. 4. 2016. Další
informace poskytne koordinátorka zkoušek Cambridge English,
paní Ing., Mgr. Veronika Ziková
zi@gbv.cz.
(tz)

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

to, musí firma vyměnit všechna
světla,“ doplnil informace z Polska místostarosta Zdeněk Urban.
„Poláci nám poskytnou zadávací podmínky výběrového řízení, je dobře, že máme kde čerpat
zkušenosti,“ ocenil výměnu informací mezi partnerskými městy místostarosta Válka a nastínil
postup prací v Břeclavi: „Břeclav
zpracovává pasport osvětlení od
konce loňského roku. Zadali jsme
zpracování projektu osvětlení.
E.ON by nám nyní měl vypracovat zatřídění komunikací a určit
způsob jejich osvětlení. Jakmile
to budeme mít, budeme moci vypsat výběrové řízení. Předpokládáme, že v první etapě bychom
provedli rekonstrukci na hlavních komunikacích města.“ (juh)
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Reprezentační ples města zaplnil Deltu

Generální partner plesu
BORS Břeclav a.s.

Reprezentační ples města Břeclavi letos hostil břeclavský kulturní
dům Delta. Také tentokrát návštěvníci mohli vyhrát jednu z mnoha
cen v bohaté tombole, nechyběl raut, předtančení profesionálů, cimbálka, ani živá hudba. Město Břeclav děkuje generálnímu partnerovi
plesu, partnerům plesu, dárcům do hlavní tomboly i desítkám dárců
do tomboly.
(red)

Partneři plesu
Alca plast, s.r.o.
Teplo Břeclav
Dary do hlavní tomboly
Město Břeclav
SPEKTRUM KB, s.r.o., Petr Balga
SWIETELSKY stavebniny s.r.o.

BRON s.r.o., Petr Brantalík
STK AUTO Lednice
Auto Wozar s.r.o.Peugeot
Autocentrum hm Břeclav
Chase art s.r.o.
Antonín Vojtek
Dřevoprogram Břeclav s.r.o.
A- Technology, s.r.o.
Kelemen s.r.o.
Moravský somelier Libor Nazarčuk
Květiny Pálka

Městská knihovna Břeclav připravuje na duben
Free Film Fest – Poslední dny
Pravidelné promítání v rámci
filmového festivalu Free Film Fest
nám v úterý 5. dubna od 18 hodin
představí intimní portrét tří žen
během posledních týdnů jejich
životů v jednom dánském hospici. Dojemný dánský film Poslední
dny, nás dokáže přesvědčit, že i na
poslední cestě nás může provázet
důstojnost. Film je promítán v originálním znění s českými titulky.
Vstupné dobrovolné.
Dobrovolnicí v Ghaně
V pátek 8. dubna od 17 hodin
povypráví Jana Ondrejková o své
dobrovolnické činnosti na ghanských klinikách. Zájemcům také
přiblíží, jak lidé v Ghaně žijí, a co
může Evropana, který se do této
západoafrické země vydá, překvapit
či zaskočit. Akce se koná v malém
sále knihovny, vstupné dobrovolné.
Raněné duše - literární kavárna
V literární kavárně nazvané
Raněné duše bude tentokrát řeč
o tvorbě tzv. prokletých básníků
-Charlese Baudelaira, Paula Verlaina, Arthura Rimbauda a dalších. Začínáme v úterý 12. dubna
a ve čtvrtek 14. dubna vždy od
16 hodin v malém sále knihovny.
Vstupné dobrovolné.
Přednáška o Madagaskaru
Velké množství fotografií přibližujících přírodní krásy Ma-

dagaskaru bude k vidění při
přednášce Ing. Jana Vybírala, ředitele společnosti Biosférická rezervace Dolní Morava, která se
uskuteční v úterý 19. dubna v 18 hodin ve velkém sále knihovny.
Vstupné dobrovolné.
Autorské čtení Milana Ráčka
V úterý 26. dubna od 16 hodin se velkém sále knihovny bude
konat autorské čtení z nejnovější tvorby rakouského spisovatele
českého původu Milana Ráčka.
Své knihy autor píše v němčině,
některé jsou ale přeložené i do češtiny. Vstupné dobrovolné, všichni
jsou srdečně zváni.
Dětské oddělení připravuje
V oddělení pro děti je v pátek 15. dubna od 13 do 18 hodin
připraveno výtvarné odpoledne
pro děti nazvané Kreslím si svou
mandalu.
V pátek 29. dubna se zde bude
od 13 do 18 hodin konat knihovnická dílna nazvaná Zrcátko pro
maminku, kde si děti mohou vyrobit originální dárek ke Dni matek. Příspěvek na materiál je 25 Kč
za kus.
Akce pro děti na pobočce
v Poštorné
Na poštorenské pobočce se
v pátek 15. dubna v 16.30 hodin
děti mohou těšit na další pořad
z cyklu Povídám, povídám po-

hádku a na pátek 22. dubna je od
16.30 hodin připraveno Loutkové
divadlo v knihovně.

deskách. Přijďte i vy objevit černý
vinylový poklad břeclavské knihovny.

Půjčování gramodesek
Břeclavská k ni hov na se
rozhodla od dubna začít půjčovat čtenářům v hudebním
oddělení kromě CD i klasické vinylové gramofonové desky, které
v současné době zažívají malou renesanci. Vybrat si můžete
z celkem 1265 titulů mluveného
slova i nejrůznějších hudebních
žánrů. V nabídce nechybí dílo
Járy Cimrmana, Miroslava Horníčka, Leoše Janáčka, W. A. Mozarta a mnoha dalších slavných
autorů a skladatelů. Přehled titulů najdete v našem ON-LINE
katalogu na stránkách w w w.
knihovna-bv.cz pod volbou Vyhledávat pouze v gramofonových

Free Film Fest – Tichá inkvizice
Květnové promítání, zakončující jarní část filmového festivalu
Free Film Fest, představí zájemcům v úterý 3. května od 18 hodin americký dokument nazvaný
Tichá inkvizice. Film líčí osudy
lékařky Carly z Nikaraguy, kde
od roku 2007 platí nařízení zakazující potraty, a to i v případech
znásilnění, incestu nebo ohrožení
života matky. Carla a její tým proto ve snaze pomáhat pacientkám
denně čelí etickým dilematům
a balancují na hraně ilegality. Film
je promítán v originálním znění
s českými titulky a pochází z filmové nabídky festivalu Jeden svět.
Vstupné dobrovolné.

Na Večery s Heptylem
přijede herec Nový
Přijďte v neděli 24. Dubna v 18 hodin na akci Večery s Heptylem,
kterou v břeclavské Cyklosféře můžete zhlédnout už počtvrté.
Tvůrci pokračují po dvouměsíční oddechové pauze v obnoveném
starém kabátě. Pozvání tentokrát přijal herec Pavel Nový, sommelier Libor Nazarčuk a další host – překvapení večera. Téma
večera bude "Spiklenci slasti". O tom, co má člověk rád, prospívá
mu, nebo mu to jen prostě činí potěšení. Na závěr bude uveden
i stejnojmenný film, ve kterém hraje Pavel Nový. Večerem provází
Cyril Podolský a Štěpán Přikryl s kapelou. Vstupenky lze předem
rezervovat na facebooku Cyklosféra Břeclav.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Deset let spolupráce

Senioři v Břeclavi na Stromořadní na rozhraní roků 2006 a 2007
navázali spolupráci s učitelkou Dagmar Malinovou a uzavřeli dohodu,
která měla za úkol zpříjemnit prostory jídelny a dvora právě na Stromořadní. Po úpravě dvora v roce 2006 žáci jmenované paní učitelky
za přispění samotných důchodců namalovali na oplocení dvora v roce
2007 krásnou barevnou scenerii mořské přírody. Následně byla pracemi žáků ZŠ Slovácká vyzdobena jídelna.
Důstojnou oslavou výročí desetileté spolupráce se stalo již třetí
slavnostní otevření výstavy obrazů svěřenců kantorky Malinové v jídelně důchodců. Pro třetí část výstavy s názvem „Krajinou jižní Moravy“ bylo vybráno 27 žákovských prací, které ukazují krásy jižního
cípu Moravy.
(jk)

SNY – výstavu patnáctileté
výtvarnice Julie
Vojtkové představuje Galerie
99 až do 17. května 2 016 . Ju l ie
Vojtková vystav uje samostatně po šesté. Její
dřívější výstavy
v ČR – Břeclav,
Třebíč, Hustopeče a v zahraničí
Německo – Roztock, Grónsko –
Ilulissat, byly zajímavé zejména
tím, že dívka pracovala intuitivně. Nová výstava tvoří přechod
k profesionální tvorbě. Julie není
studovaná výtvarnice. Do své
tvorby zapojuje poprvé svůj rozum, tvoří příběhy, které konvenují s jejím věkem. Výstava
ukazuje, že mladá výtvarnice má
své sny, představy, ale také svá tajemství. Komu je výstava určena?
Jistě především mládeži. Obrázky
– kresby, akvarely a kombinované techniky hýří barvami a vypovídají o dívčích představách.
Dospělým výstava ukáže kam
mohou směřovat své potomky,
neboť víme všichni, že kreslení
a malování je oblíbená činnost
v každé rodině. Děti baví a umí
zabavit. Julie vystupuje pomalu na schůdky profesionálního

tvoření. Kam až
vystoupá - ukáže
budoucnost.
Ga lerie od
počátku své existence dává prostor mladý m
a začínajícím výtvarníkům.
Pro radost –
je připravovaná
výstava Galerie
99 Břeclav s realitní kanceláří Pro radost se
sídlem na Lidické ul., výtvarníci pod mottem
této kanceláře „Radost není ve
věcech, radost je v nás“ vytvoří
díla se záměrem ukázat radost
ve svých obrazech. Domnívám
se, že každá radost potěší. Výstavu plánujeme na měsíc listopad
2016. Více informací v dalším
čísle Radnice.
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.
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Verbíři opět na Domě školství
Každé pondělí od začátku roku až do poloviny května se scházejí již
tradičně mladí tanečníci verbuňku na Domě
školství v Břeclavi, aby se
zde učili základům dnes
u nás velmi populárního
mužského improvizačního tance – verbuňku.
Název tance lze odvodit od německého slova werbung, tedy najímání nebo
ucházení se. Jednalo se o najímání vojáků za Rakouska-Uherska
a proto je také tanec verbuňk v různých formách rozšířený po celém
karpatském oblouku. Ale pouze slovácký verbuňk se dochoval
v takové formě, že byl v roce 2005
zapsán jako první nemateriální fenomén České republiky na seznam
UNESCO. Při této příležitosti
vznikl při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici Sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku,
jehož členem je také břeclavský
folklorista a současný zastupitel
města Jaroslav Švach, který má na
starosti dětský verbuňk v národopisném regionu Podluží.
V současné době se verbuňk
tančí na lidových zábavách po ce-

lém Slovácku i Brněnsku. Taktéž
se konají dětské regionální soutěže
a finále dětského verbuňku bývá
vždy v polovině června v rámci
festivalu Kunovské léto v Uherském Hradišti.
Proto se již několik let pořádá
v Břeclavi kurz dětských verbířů,
chlapci zde mohou vidět své velké vzory, nejlepší tanečníky verbuňku. V letošním roce se zatím
v kurzu vystřídalo 17 chlapců ze
Staré Břeclavi, Rohatce, Mutěnic,
Lednice, Charvatské Nové Vsi, Josefova, Polešovic, Březí, Nového
Poddvorova, Týnce a Kobylí. Díky
patří také městu Břeclavi, které ve
svých prostorách umožňuje bezplatně nácvik verbířů a pomáhá
tak k zachování a reprezentaci lidových tradic našeho regionu. (jš)

INZERCE

Návštěva žáků ZŠ Lednice
ve firmě TRANSROLL-CZ, a.s.

Společnost TRANSROLL-CZ, a.s. je se svými 131 zaměstnanci
významným zaměstnavatelem v břeclavském okrese. Zřejmě i proto se již podruhé rozhodli zástupci lednické základní školy navštívit se svými žáky náš podnik, kde jsme jim mohli ukázat možnosti
jejich budoucího profesního zaměření. Zručných zámečníků, svářečů, obráběčů je stále nedostatek a je to možná i tím, že mladí
lidé nemají možnost se na práci těchto odborných profesí podívat
zblízka. Budeme rádi, když se s některými z těchto žáků budeme
moci setkávat u nás jako s praktikanty a také později jako se svými zaměstnanci. Děkujeme za návštěvu.

www.transroll.cz
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Young HeART přivábil třicítku umělců
Projekt břeclavského muzea Young HeART cílí na mladé umělce.
Za cíl si klade nejen představení svěžího „artu“, díky projektu mladí umělci navážou nové kontakty, výstavy v rámci Young HeARTu
navíc oživí Galerii v podkroví Lichtenštejnského domu. První výstavu si zde můžete prohlédnout až do 1. 5. Na podrobnosti jsme se
zeptali kurátorky výstav a autorky Young HeARTu Niny Kuhnové.
Jak se zrodila myšlenka uspořádat projekt Young HeART?
Myšlenka projektu se zrodila v minulém roce, kdy jsme vycházeli z faktu, že prostor Galerie
v podkroví je značnou část roku
nevyužit. Protože v loňském roce
proběhla rekonstrukce Lichtenštejnského domu, využili jsme
možnosti ještě více ho zpřístupnit
veřejnosti a využít všechny prostory naplno. Zároveň zde chybí větší
prezentace mladých umělců, kterým se mnohdy nedostává dostatek prostoru nebo příležitostí, aby
mohli představit svoji tvorbu. Byla
to v podstatě příležitost vytvořit
nový produkt kulturní nabídky.
Spojením těchto elementů vznikla idea propůjčit prostor, který je
mladistvý a svěží, právě mladým,
pro které to může být další impuls
k vystavování a také zúročení jejich několikaleté práce. Spousta
přihlášených doposud své dílo ještě nevystavila a této šance si váží
a bere ji opravdu jako příležitost.

Kolik lidí se do projektu přihlásilo, podle jakých kritérií vybírala odborná komise nejlepší
uchazeče?
Do projektu přišlo téměř
30 přihlášek, což svědčí o tom, že
Young HeART zaujal. Komise ve
složení Karel Křivánek, vedoucí odborných pracovníků MMG
Břeclav Silvie Vymyslická a grafik
Jan Mrázek nakonec vybrala osm
nejlepších. Kritéria stanovena nebyla, podmínkou byla pouze věková hranice účastníků. Chtěli jsme
dát příležitost všem, kteří tvoří
umění v jakékoliv formě. Počítali jsme, že se do projektu přihlásí
i umělci, kteří se nevěnují pouze
klasické malbě nebo grafice. To,
že se přihlásili i umělci věnující
se např. videoprojekci, fotografii,
malbě na zrcadla nebo keramice
svědčí o naplnění myšlenky projektu. Komise při výběru samozřejmě posuzovala kvalitu díla,
nejvíce však autorovu invenci.
Všeobecně se dá říct, že origina-

NA LOUCE POD ZÁMKEM

sobota

HRŮZA

Jsou účastníky kromě Čechů
i jiné národnosti? Jaký je věkový
průměr účastníků?
Ano, kromě Čechů se projektu zúčastnil i Ital, Luca Bertolla,
který vystavoval jako první. Ač je
původem z Turína, již třetím rokem žije v Brně a mluví perfektní
češtinou. Dále se nám přihlásila
slečna z Bratislavy, která taktéž
uspěla a v průběhu roku bude vystavovat. Ostatní vystavující jsou
pak ze všech koutů naší republiky. Co se týče věkového průměru,
ten je kolem 25 let.
Kde mohou návštěvníci díla
vidět a v jakých periodách budou vystavována?
Díla všech návštěvníků budou
vystavena v Galerii v podkroví
v Lichtenštejnském domě. Souběžně s výstavou budou vždy díla
představena i na facebookových
stránkách projektu, kde návštěvníci zároveň budou moci hlasovat pro dílo, které se jím nejvíce
líbí. Během roku 2016 proběhnou
celkem 4 výstavy, vždy po dvou

účastnících. Každá výstava potrvá dva měsíce.
Co je hlavním smyslem projektu, plánujete obdobné akce
i do budoucna?
Hlavním smyslem je dát prostor mladým umělcům, nejen
z Břeclavska, ale z celé republiky,
kteří by se samozřejmě prezentovali, ale zároveň získali i zkušenost v komunikaci s galeriemi. Pro
vystavující je to kromě obohacení
jejich portfolia, což je v začátcích
velmi důležité, hlavně obrovská
příležitost zviditelnit se. Pro nás
je také velkým a milým potěšením, že jsme přispěli ke vzniku
nových známostí. Už v počátku
tohoto projektu si vystavující mezi
sebou začali vyměňovat kontakty,
a ač se dříve neznali, vznikají zde
nová přátelství. V návaznosti na
to, uvažujeme např. o letním sympoziu na Pohansku, z něhož by
potom samozřejmě vznikla výstava. Máme tedy za to, že se projekt
uchytil v počátku a začíná plnit své
poslání i nad rámec očekávání. Na
příští rok samozřejmě plánujeme
druhý ročník a s projektem počítáme do budoucna a doufáme, že
si získá a udrží stabilitu a vryje se
povědomí.
(red)

BŘECLAV | o
od
d 13 hod.

Jarní Malovaný kraj

11.6.

Brzy vyjde další číslo Malovaného kraje,
národopisného a vlastivědného časopisu vydávaného již od roku
1946 v Břeclavi. Z obsahu aktuálního čísla
se přímo našeho města
týkají články o nedávno zesnulém starobřeclavském muzikantu Vladimíru
Zhánělovi; majiteli břeclavského
panství v 18. století, knížeti Josefu
Václavu Lorencovi z Lichtenštejna či soudnička z roku 1929 Ostře

Horkyze Slíze
MICHAL

lita byla hlavním měřítkem, bohužel se nedala akceptovat díla, která
byla jasně kopiemi známých děl,
nebo jejich překreslením.

sledovaní piškoři. Nechybí ovšem ani anotace prvního Almanachu
břeclavských výtvarníků, text o zdejší výuce
lidových tanců a stručné pozvánky na několik
kulturních akcí konaných v Břeclavi. Malovaný kraj lze koupit
v Knihkupectví Vašíček, v turistickém informačním centru, v některých novinových stáncích či přímo
v sídle redakce v Domě školství na
ulici 17. listopadu 1a.
(mk)

WALDA GANG

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ

ARGEMA

• Hledám dům na Břeclavsku, koupím ihned,
menší opravy nevadí. Tel. 605 982 553
• Prodáme rodinný dům v Boleradicích.
Tel. 734 181 615
• Hledám byt 3+1 v centru Břeclavi, s balkonem.
Tel. 604 590 583
• Koupím dům v Břeclavi, cenu respektuji. Nabídněte,
platba hotově, tel. 605 982 553
• Ihned koupíme byt v Břeclavi. Tel. 604 590 583

EMPLANE | STO KORUN! | ŠROTI
Vstupenky lze zakoupit ve vybraných prodejnách ENAPO nebo
na www.pivovarbreclav.cz, do 5. 6. za 290 Kč a cena na místě 350 Kč.
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Městské muzeum a galerie informuje

Výstava připomene osud
Jiřího Wintera Neprakty
Městské muzeum a galerie Břeclav
připravuje výstavu
Jiřího Wintera Nepra kt y, známého
českého ilustrátora,
kreslíře, karikaturisty a humoristy.
Ilustrované anekdoty i tématika závažnějšího charakteru,
poznamenaná jeho
pobytem v koncentračním táboře, bude
k vidění v synagoze,
a to od 14. 4. až do
5. 6. 2016.
Výstava vzniká
ve spolupráci s Danielou Pavlatovou,
vdovou po J. W. Nepraktovi, která s velkým zájmem spravuje jeho
dílo a stará se, aby odkaz známého ilustrátora zůstal stále živý. Jiří
Winter, zvaný Neprakta, se narodil 12. července 1924 do rodiny
pražského skláře. S otcem často chodíval zasklívat akvária do
pražské ZOO, kde objevil kouzlo
přírody a stal se vášnivým přírodovědcem. Později studoval grafiku a přírodovědu, což se promítlo
do jeho celoživotní tvorby. Kontinuita jeho tvorby byla narušena
2. světovou válkou, během níž se
díky svému židovskému půvo-

du dostal do koncentračního tábora.
Společně se svojí maminkou jako jediný
válku přežil. Po válce se začal naplno
věnovat kresbě, pochopil však, že přírodovědecké obrázky
jej neuživí, a tak se
začal věnovat karikatuře.
Jeho obrázky tematicky obsahují široký záběr, kromě
přírody zachycoval
biblická témata, sexuální humoristické
výjevy, strašidla, historické motivy, vždy
však s nutnou dávkou humoru
a nadsázky. Proslul také jako ilustrátor knih Miroslava Švandrlíka.
Na svém kontě má kolem 40 tisíc
kreslených vtipů, což mu vyneslo i zápis do Guinessovy knihy
rekordů.
V synagoze bude představen
pouhý zlomek jeho tvorby, kromě
humoristické kresby bude představena i tvorba vážnější, a to skicy, které vytvořil v koncentračním
táboře, a které uchovával po celou
dobu svého pobytu zde.
Mgr. Nina Kuhnová
Kurátorka výstavy

Kolik kostelů bylo na Pohansku?
Známá archeologická lokalita
Pohansko se dlouhou dobu pyšnila nálezem pozůstatků kamenné
architektury přelomu 9. a 10. století. Do dnešních dnů nám ji připomíná novodobý půdorys základů
kostela v areálu hradiska v prostoru původního velmožského dvorce. Vzhledem k nálezům několika
kostelů v Mikulčicích, nesla tato
sakrální stavba označení kostel
č. 1. a badatelé předpokládali přítomnost i dalších staveb v okolí. Na
jejich nalezení si museli ale počkat
několik desetiletí. Teprve v roce
2006 byl Pavlem Čápem učiněn objev pozůstatků kamenné stavby na
tzv. severovýchodní předhradí, na
něž v roce 2007 navázal systematický výzkum Ústavu archeologie
a muzeologie FF MU, který odkryl
zbytky kruhové stavby.
Díky detailnímu zkoumání
a dokumentaci výzkumu mohla vzniknout představa o původ-

ním vzhledu této stavby, která
se zde nacházela. Měla kruhový
půdorys o průměru 6 m s navazující apsidou o průměru 3 m.
Víme, že v případě kostela (rotundy) s označením č. 2 se nejednalo
o celokamennou stavbu. Sestávala z dřevěné vnitřní konstrukce, která byla obezděna kameny
a omítnuta. Její vnitřní prostor
dokázal pojmout 40 až 50 lidí.
Archeologický výzkum zachytil
v bezprostřední blízkosti stavby
i pohřebiště s více než 150 kostrovými hroby. Celá tato situace je
podle nálezů datována ke konci
9. a do 1. poloviny 10. století.
Trojrozměrnou podobu druhého kostela ve zmenšeném měřítku, která byla součástí výstavy
Velká Morava a počátky křesťanství, můžete zhlédnout v průběhu
celé návštěvní sezóny roku 2016
na zámečku Pohansko.
Mgr. Gabriela Dreslerová

Raně středověké jarní slavnosti na Pohansku
Městské muzeum a galerie Břeclav pro vás společně s Kmenovým svazem Styrke připravily na sobotu 16. 4. 2016 program Vítání jara na Pohansku. Od 11 do 18 hodin budou mít
návštěvníci možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek
dobového tábora a přednášek o životě v 10. století. Přednášet
bude František Janošek Kašpárek. Od 15 hodin začnou raně
středověké jarní slavnosti, kde budou představeny pohanské
zvyky a křesťanská tradice velikonočních svátků s následnými
bojovými ukázkami.
(sv)

ZAJÍMAVOSTI ZE SBÍREK MUZEA

Výuční list zámečníka
V období první republiky působilo v Břeclavi hned několik
zámečníků. Ačkoli Karel Oppel
nepatřil k těm nejznámějším,
je jeho příběh možná o to zajímavější.
Narodil se 7. srpna 1894 v Poštorné v rodině baliče na Severní
dráze Rudolfa Oppela. V letech
1910-1913 se vyučil u vídeňského zámečnického mistra Augusta Rambuse. O úspěšném složení
závěrečných zkoušek svědčí právě tento výuční list. V jeho zdobném rámu jsou vyvedeny jednak
znaky reprezentující jednotlivá
řemesla sdružená ve Společenstvu zámečníků, výrobců řetězů,
ostruhářů, výrobců hřebíků, vah
a závaží říšského hlavního a rezidenčního města Vídně, které
výuční list vydalo, jednak erby
habsbursko-lotrinské dynastie,
města Vídně a Rakous. Ve spodní
části jsou pak po stranách pečeti
Společenstva vyobrazeny veduty
Vídně – vlevo pohled na Belvedere a vpravo na vídeňskou radnici. Výuční list se dostal do sbírek
Městského muzea a galerie Břeclav – spolu s dalšími předměty
z pozůstalosti rodiny Typltovy
roku 2014 přes Emila Kordiovského, kterému jej darovala dce-

ra Karla Oppela Marie Typltová
(roz. Oppelová). Je zaevidován
pod inventárním číslem D-74.
Vraťme se ale opět ke Karlu
Oppelovi. Po vyučení absolvoval
u pěšího pluku č. 84 povinnou
vojenskou službu, kterou zakončil v hodnosti četaře domobrany,
načež nastoupil 18. listopadu 1918
do zaměstnání jako zámečník na
dráze v železniční stanici Břeclav.
Tři měsíce nato se oženil s Marií
Bartůňkovou z Charvatské Nové
Vsi, s níž přivedl na svět výše zmíněnou dceru Marii (zda měli také
další potomky, bohužel nevíme).
Novomanželé nejprve bydleli
v Polní ulici (dnes Sovadinova)
č. p. 22, poté se v létě roku 1920
zřejmě přestěhovali do domu
č. 853, který koupili od Oppelova
kolegy, strojvedoucího Jana Wildy. Na koupi domu si však museli vzít poměrně velkou půjčku
(11.000 K) od Mariina otce, za
niž se zaručili právě nemovitostí
na Polní ulici. Poslední zprávou,
kterou o Karlu Oppelovi máme,
je jeho služební postup 1. dubna 1926, kdy se stal strojvůdcem
v Břeclavi a řádným členem Federace strojvůdců v Československé
republice.
Mgr. Jakub Miklín

V areálu Duhovky se slétnou čarodějnice
Zveme vás v pátek 29. 4. 2016 na Slet čarodějnic na Duhovce!
Program začíná v 17 hod. v areálu Duhovky SVČ v Břeclavi na
Lidické ulici krátkou scénkou a upálením čarodějnice na hranici. Ukončen bude, až padne první tma, tancem s ohnivými vějíři,
který předvede tanečnice Rasha. Akce je pro rodiny s dětmi, děti
všech věkových kategorií i babičky a dědečky. Jako každý rok můžete očekávat spoustu soutěží a her s čarodějnou a magickou tématikou, slalom na koštěti, vaření lektvarů, soutěž o nejkrásnější
po domácku vyrobenou masku a mnoho jiného. Těšit se můžete
také na vystoupení břišních tanečnic, šermování a lukostřelbu.
Za drobný peníz bude připraveno malé občerstvení. Také si můžete přinést vlastní špekáček na opékání. Těší se na vás pracovníci
Duhovky!
(lč)
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Dlouhý: Koncepční oprava areálu
podzámčí by břeclavské kultuře pomohla
Kultura v Břeclavi je dlouhodobě jedním z nejdiskutovanějších
témat. Podle některých je kulturních akcí ve městě málo, pravdou
však je, že Břeclavané mohou navštívit několik akcí každý týden.
Se vznikem nového úseku TIC, kultury a cestovní ruchu se navíc
počet akcí ještě rozroste. Nejen o novinkách na poli kultury jsme
si povídali s vedoucím úseku Petrem Dlouhým.
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Úsek kultury vznikl proto,
aby zkvalitnil a oživil břeclavskou kulturu. Daří se to?
Dle mého názoru určitě nový
kulturní úsek začíná přinášet,
a do budoucna zcela jistě přinese, své ovoce. Se spolupracovníky
zapojujeme do kulturní nabídky
nové akce a snažíme se zkvalitňovat akce již tradiční. Břeclav
vydává na kulturní akce méně
prostředků než okolní města podobné velikosti. Věříme, že se
nám podaří přesvědčit vedení
města, aby v roce 2017 na kulturní akce uvolnilo ještě více finančních prostředků a my mohli
dělat více kulturních akcí. Navazujeme nové spolupráce jak v oblasti sponzorů, tak i s lidmi, kteří
v kultuře už spoustu věcí dokázali a můžou nám předat své velmi
cenné zkušenosti.

U

Jak vnímáte kulturu v Břeclavi, je zde něco, co městu po
kulturní stránce chybí?
Často slýchávám, že v Břeclavi
se nic, co se týče kultury, neděje.
To však není zcela pravda. Kulturních akcí je spousta. Často se
jedná o menší akce, a pokud lidé
mají zájem, mohou téměř každý

týden za kulturou vyrazit. S čím
se také potýkáme, je problematika vstupného. Jakmile je akce
zadarmo, lidé přijdou. Když ale
nastavíme i minimální vstupné,
návštěvnost dramaticky klesá.
V Břeclavi chybí z hlediska
kultury především prostor, kde by
se mohly akce odehrávat. Nemáme „tradiční“ náměstí. Areál pod
zámkem nelze využívat celoročně. Tento prostor by mohl být po
ucelené rekonstrukci vhodným
místem pro společné setkávání.
Chybí také krytý prostor pro větší koncerty s návštěvností několika tisíc lidí. Jediná možnost je na
zimním stadionu, který je zase
velmi těžké dobře ozvučit.

ÍC

Ze které sféry jste přišel, jaký
je váš vztah ke kultuře ve městě?
Do této sféry jsem skočil rovnýma nohama z oblasti obchodu
a financí. Vždy jsem pracoval
pouze na vlastní účet a vlastní
zodpovědnost a zaměstnanecký
poměr jako takový je pro mě zcela novou záležitostí. Ve spoustě
věcí mě nová role zaskočila. Jako
pozitivum vidím placenou dovolenou, kterou jsem nikdy neměl,
ale tato výhoda je vykoupena
daleko menší pružností a efektivností různých procesů. Člověk musí jako úředník zpracovat
pět papírů k jakémukoliv drobnému úkonu, což je často velmi
ubíjející.
Můj vztah ke kultuře bych
nazval ryze pragmatickým. Nechci prosazovat žádný konkrétní
směr. Podle mého názoru se musí
dělat akce, které lidi zajímají, na
které přijdou a na kterých se pobaví. Je často těžké vysvětlovat,
že pořádat akci, na které je poté
minimální návštěvnost, je zbytečné plýtvání penězi. Bohužel
v našem městě je odborníkem
na kulturu téměř každý, proto se
některé myšlenky zatím nedaří
zcela prosadit.
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Jaké akce čekají
Břeclavany o letošní sezoně? Chystáte
nějaké novinky?
Kromě již tradičních a zavedených
a k c í budeme s amozřejmě přidávat
i akce nové. V minulém roce jsme rozšířili počet koncertů
v synagoze. Několik je jich aktuálně
připraveno i na jarní měsíce. Úspěšné bylo vypouštění
balónků Ježíškovi,
divadlo Bedřicha Kaněry nám pomohlo
zvládnout Mikulášskou metelici a bohatý program byl i na
Břeclavských Vánocích.
Na tradičně největší břeclavské akci
Svatováclavsk ých
slavnostech chceme
představit vždy velkou hvězdu. V roce
2015 to byla Anna K.
Tento rok se mohou
návštěvníci těšit na
další velkou českou
hvězdu a v roce 2017
dokonce na hvězdu
mezinárodního formátu.
V březnu proběhla v prostoru synagogy Velikonoční
inspirace, což je nová
akce. Plánujeme nový
food festival, který by
navázal na úspěchy
Slavností rajčat.
V létě nás čeká pod zámkem
festival minipivovarů a Moravský den. Kulturní léto chceme
vrátit zpět do prostoru u kina.
Slavnosti rajčat se opět rozrostou. Pokračují i divadelní neděle,
kde se chceme zaměřit především na dětské publikum. Pro
děti připravujeme také další zajímavé projekty, které v nejbližší
době představíme.
Od podzimu chceme pro milovníky dechovek spustit seriál
každoměsíčních koncertů dechových hudeb, které se budou
odehrávat v různých městských
částech. Letos slaví významné
výročí 70 let na scéně jeden z nejvýznamnějších lidových zpěváků
a břeclavský rodák Jožka Černý, proto se chystáme s ním toto
výročí také oslavit. Do Břeclavi
chceme přivést zajímavá divadel-

ní představení, další koncerty do
synagogy i do kina.
Jaká je vaše představa o tom,
kterým směrem by se měla kultura ve městě ubírat dál?
Představy jsou velké, realita však bude jiná. Všechno stojí
nemalé peníze a musíme s tím
operovat. Lidé často srovnávají
Břeclav s Mikulovem. Myslím,
že tato dvě města jsou nesrovnatelné. Panorama Mikulova a zajímavé prostory pro konání akcí
v Břeclavi prostě chybí.
Já si přeji, aby se koncepčně
opravil prostor pod břeclavským
zámkem, kde bychom mohli prezentovat národopisné soubory,
stejně tak jako zpěváky, divadla, food festivaly a další akce,
které by nám přinesly zábavu
i radost.
(dav)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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DUBEN
N 2016
J A R O 2016
V KINĚ KORUNA S ČESKÝMI FILMY
Čtvrtek 31.3. v 17:00, pátek 1.4. a sobota 2.4. v 17:00 a 20:00

TEORIE TYGRA

I ochočení muži mohou zdivočet! Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly
a trpělivost. Režie: Radek Bajgar Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva Janžurová.

Úterý 26.4. ve 20:00

ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární film Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny o herečce LÍDĚ BAAROVÉ.
Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. muže své doby
!& %*# -5$!5<:;@5"/-$%&" 05B: 75B:58 +
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Středa 27.4. ve 20:00 a čtvrtek 28.4. v 17:00 a ve 20:00

Úterý 5.4. v 17:00 a 19:00

PÁTÁ VLNA

Filmy o dobrodružných výpravách za tajůplnými místy, o poznání starobylích kultur i extremních zážitcích.
$%&" ,?:58 + ! !+$(A:58 +

V novém filmu Pátá vlna nalézáme většinu Země zničenou čtyřmi vlnami stále se stupňujících smrtících
útoků. Cassie prchá světem, prostoupeným strachem a nedůvěrou, a zoufale se snaží zachránit svého
mladšího bratra. Režie: J Blakeson. Hrají: Chloe Grace Moretz, Nick Robinson
+ -5 5<:;@5%%&(5!;<%5;;; 75;;:58 +

Středa 6.4. ve 20:00

Pátek 29.4. ve 20:00 a sobota 30.4. v 17:00 a ve 20:00

Baron Cohen, tvůrce Borata, Bruna, Diktátora a Aliho G je zpátky v nejbláznivější komedii roku!
Režie: Louis Leterrier. Hrají: Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Penélope Cruz
!5 5<:;?5%%&(5!;?%5A< 75;<:58 +

Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty" moderní dynamickou ženu Evu,
která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové.
Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: David Matásek, Vereonika Žilková, Jana Švandová
!5$!5<:;@5"/-$%&" 05AB 75;=:58 +

EXPEDIČNÍ KAMERA

FILMOVÝ FESTIVAL

JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

GRIMSBY

Pátek 8.4. v 17:00

Pátek 29.4. v 17:00 a neděle 1.5. v 15:00

SMRTELNÉ HISTORKY
Skládá se ze tří příběhů Dědek Kaktusák, Maják, Velkej chlap a tří krátkých blackoutů Na draka. Tvůrci si
hrají s dvojím měřítkem a s ústředními tématy hrdinství a smrti. Vždy se setkává něco velice malého s
něčím velmi velkým. Režie: Jan Bubeníček. Hrají: Jan Budař, Pavel Landovský, Jan Bubeníček
 !' 05"!'-!'05 5<:;@5*1"/-$%&" 05A: 75;::58 +

Pátek 8.4. ve 20:00, sobota 9.4. V 17:00 ve 20:00

OSKAR 2016

SPOTLIGHT
Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams a Liev Schreiber ve skutečném
příběhu, ve kterém reportéři The Boston Globe odhalili zneužívání nezletilých...
Případ, který otřásl celou katolickou církví.
'!%!"$ 05#5 5<:;?5%%&(5!;<%5;<A 75;=:58 +

Úterý 12.4. ve 20:00



PŘÍPAD SK 1

Napínavé pátrání umanutého detektiva po vraždícím deviantovi, který několik let terorizoval Paříž.
Film, inspirovaný skutečným případem zabijáka G. Georgese, Režie: Frédéric Tellier. Hrají: Frédéric Tellier
#5%##5# 5<:;@5%%&(5!;?%5;<: 7;::58 +

Středa 13.4. ve 20:00

PÁD LONDÝNA
Bílý dům dobyli a teď si teroristé vezmou ještě větší sousto. Na pohřeb britského premiéra se sjedou lídři
celého západního světa a dí Londýn v tu chvíli měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi. Místo toho
se ale stane smrtící pastí. Režie: Babak Najafi. Hrají: Gerart Butler, Morgan Freeman, Aaron Eckhart
+ -5 #5 5<:;@5%%&(5!;<%5BB 75;<:58 +

Pátek 15.4 a sobota 16.4. v 17:00 a ve 20:00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Po 13ti letech se na plátna kin vracejí legendární filmoví básníci. Humor režiséra Dušana Kleina, písničky
Jaroslava Uhlíře i kreslené pasáže Adolfa Borna jsou zárukou skvělé komedie.
Režie: Dušan Klein. Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Linda Rybová
!5$!5<:;@5"/-$%&" 05;<: 75;<:58 +

Úterý 19.4. v 18:00

Úterý 3.5. ve 20.00

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

Středa 4.5. a čtvrtek 5.5. v 17:00 a ve 20:00

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti DAN PŘIBÁŇ
podnikl svou dosud nejnáročnější expedici...
!& %*# -5 !!'5$!9 !' $!5<:;@5B@ ;;:58 +

Pátek 6.5. v 17:00 3D, sobota 7.5. v 17:00 a neděle 8.5. v 15:00

KNIHA DŽUNGLÍ
Film je hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný
klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí, člověčí
mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Režie: Jon Favreau. Hrají: Neel Sethi
!#!#&1 05 5<:;@5 5;>:589;;:58 +

Pátek 6.5. a sobota 7.5. ve 20:00

JAK PŘEŽÍT SINGLE
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale… je tu také Alice. A Robin. Lucy. Meg. Tom.
David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný protějšek za účelem flirtu, manželství či
něčeho mezi tím. Režie: Christian Ditter. Hrají: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Anders Holm
!5 5<:;@5%%&(5!;<%5;;: 75;<:58 +
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DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ

Hrají: Iva HUTTNEROVÁ, Michaela DOLINOVÁ, David SUCHAŘÍPA

KUDRNOVSKÉ CESTOVATELSKÉ VEČERY

UTAJENÉ KRÁSY BRITÁNIE s Miroslavem Ratajem
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Film je příběhem mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí.
Svůj čin považovala za akt pomsty společnosti, která jí podle ní celý život ubližovala...
#5$%!#05$!5 !$!5#75 !'75<:;@5!;?%5;:? 75;::58 +

ZA NEJLEPŠÍ FILM



ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
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Středa 20.4. v 17:00 a ve 20:00

LÍDA BAAROVÁ
Film Filipa Renče. Hrají: Taťána Pauhofová, Klára Issová, Simona Stašová.
'!%!"$ 05#5$!5<:;@5!;<%5;;: 75;::58 +

Čtvrtek 21.4. v 17:00 a ve 20:00, pátek 22.4. ve 20:00

DVOJNÍCI
Nikdy se neviděli, nemají o sobě ani tušení a zůstalo by u toho, kdyby je nesvedla dohromady "náhoda"…
Režie: Jiří Chlumský. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schnajderová.
!5$!5<:;@5"/-$%&" 05;:= 75;;:58 +

Pátek 22.4. v 17:00 ve 3D, sobota 23.4 v 17:00 a ve 20:00 ve 2D

LOVEC: ZIMNÍ VÁLKA
Lovec Erik se bude muset vypořádat se dvěma mocnými královnami a jednou kráskou, která nejde pro
ránu daleko. Hrají: Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt. Režie: Cedric-Nicolas Troyan
!#!#&1 05 %$(5 5<:;@5 5!;<%5;;> 75;>:589;;:58 +
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Známí nešikové v roce 2016 slaví 40 let od svého vzniku, a byť se na stříbrném plátně ještě nepředvedli,
pro kutily jejich kalibru to přeci nemůže být problém. Režie: Marek Beneš
 !' 05$!5<:;@5"/-$%&" 05A: 75;;:58 +

kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818, www.kinobreclav.cz
REZERVACE KONČÍ 30 min. před filmem nebo 1 den před koncertem či divadlem.

  
ÚT-PÁ:10:00 – 20:00, SO: 15:00 – 20:00
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Neděle 24.4. v 15:00

PAT A MAT VE FILMU

""
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Kino Koruna je provozováno za finanční podpory Města Břeclav .
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Áčko se pokusí o záchranu, prioritou je mládež
Trenéra Ivana Dvořáka čeká
nelehký úkol. Záchrana fotbalového áčka MSK v MSFL. Po
podzimu přitom odešlo z týmu
11 hráčů. Důvody byly různé.
„Kluci odcházeli ze zdravotních,
osobních nebo pracovních důvodů. Jednoho kvalitního hráče
jsme prodali do jiného klubu za
výhodných podmínek pro všechny strany,“ vysvětluje Dvořák.
Za každého hráče má ale tým
náhradu. „Před jarní sezonou
máme náhradu za všechny odchozí hráče, vrátili se fotbalisté,
kteří v MSK dříve hráli, máme
posily z Brna. Kluci jsou sehraní,“
pokračuje Dvořák s tím, že se pokusí o záchranu v MSFL. Jedním
dechem ale přiznává, že z pozice
outsidera tabulky bude tento úkol
těžký. „Šanci udržet se v MSFL
určitě máme. Je to ale taky trochu o sportovním štěstí. Tým je
připravený se o své místo v lize
poprat,“ doplňuje. „Počítáme
však s oběma variantami. Tedy
s udržením v lize i s případným
sestupem. V dubnu představíme

novou strukturu, můj pohled na
současnou situaci MSK a také
možné řešení této situace s tím,
že budu klást důraz především
na mládežnický fotbal. Fotbalová mládež je samozřejmě hlavní
bod zájmu. Je ale také potřeba,
aby děti měly motivaci, a tu mají
právě v břeclavském A mužstvu,
proto áčko nelze opomíjet,“ popisuje jeden z jednatelů MSK Tomáš Mráz.

PŘIJĎTE NA DOMÁCÍ ZÁPASY
FOTBALOVÉHO ÁČKA MSK

Společným zájmem trenéra a jednatelů MSK je myšlenka
dát větší prostor odchovancům
klubu. Tento koncept již nějakou
dobu funguje a dále se rozšiřuje.
„Maximálně jsme se snažili propojit činnost áčka a béčka, do hry
zapojujeme i talentované dorostence,“ dodává Dvořák.
„Ať už se A týmu záchrana
v MSFL podaří nebo ne, máme
stanoveny jasné priority, které

dál budeme rozvíjet. Tímto bych
také rád poděkoval sponzorům
a spolumajitelům klubu, městu
Břeclav zastoupeném starostou
města Pavlem Dominikem, společnosti Gumotex vedené Jiřím
Kalužíkem, společnosti VHS
Břeclav vedené Josefem Bendlem
a společnosti ZFP akademie vedené Vladimírem Poliakem,“ doplňuje na závěr Mráz.
(dav)

Liga škol ve šprtci:
Evropa pro Břeclav

(Hraje se vždy v areálu MSK na ul. Lesní)
9. 4. (10.30) Břeclav MSK BŘECLAV - SK PROSTĚJOV
30. 4. (10.30) Břeclav MSK BŘECLAV - SK HS KROMĚŘÍŽ
4. 5. (16.30) Břeclav MSK BŘECLAV - HFK OLOMOUC
14. 5. (10.30) Břeclav MSK BŘECLAV - FK MOHELNICE
28. 5. (10.30) Břeclav MSK BŘECLAV - SK LÍŠEŇ
11. 6. (10.30) Břeclav MSK BŘECLAV - HULÍN

Téměř sto turistů na šmajdu

Také letos se tradičního turistického pochodu Josefovský šmajd, který pořádal KČT Slovan Břeclav, zúčastnilo množství chůze chtivých zájemců. Podpořit je přišel také břeclavský místostarosta Zdeněk Urban
a senátor Stanislav Juránek. Od břeclavského Shopping centra se turisté vydali na Pohansko, celkem se v rámci pochodu sešla téměř stovka
účastníků.
(red)

ZŠ Slovácká hostila
v březnu celostátní finále
ligy škol v billiard hokeji,
lidově zvaném šprtec. Mezi
nejlepší se prosadili i domácí hráči, kdy stanuli na
pomyslné „bedně“. Břeclavané tak postoupili na ME
žákovských týmů, které se
koná v říjnu 2016 v Polsku.
Břeclavský tým reprezentovali: kapitán Simon Kaňa, Jan Pekkala,
Matěj Krmíček, Šimon Sedlák a Jan Doležal. Nejlepšího výsledku dosáhl
Simon Kaňa, který ve všech osmi zápasech zvítězil. Na MČR v kategorii
žáků dosáhl historického úspěchu Matěj Krmíček, který jen jednou remizoval a ostatní zápasy vyhrál a stal se překvapivě mistrem ČR. Podpořit hráče přišli i břeclavští místostarostové Jaroslav Válka a Zdeněk
Urban společně se senátorem Stanislavem Juránkem.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Kučerová a Adámková získaly titul mistryň republiky
Tři dny probíhaly v druhé
půli března v Jablonci nad Nisou boje o tituly mistrů ČR ve
stolním tenisu kategorie mužů
a žen pro rok 2016. Mezi účastníky šampionátu byly i hráčky
extraligového celku MSK Gumotex Břeclav Aneta Kučerová a Karin Adámková, které se
zapsaly do listiny vítězů prvenstvím ve čtyřhře žen.
Po bezproblémovém čtvrtfinálovém zápasu s párem Vondráková-Veselá (Nusle Praha)
porazily v semifinále díky drtivé
převaze v rozhodující páté sadě
hráčky MK Řeznovice Mikulcovou a Šlehobrovou 3:2 (9,-4,9,9,2). Ve finále proti K.Čechové
(Hannover 96) a Petrovové (SKST
Baník Havířov) ztratily první set,
pak již ale hru zcela opanovaly
a vyhrály 3:1 (-13,5,6,5).
Ve dvouhře žen se Aneta Kučerová dostala přes Markétu
Ševčíkovou (Hodonín) do čtvrtfinále. Kvalitní obranu soupeřky
po dvou extraligových porážkách tentokrát dokázala pozornou hrou překonat, vyhrála 4:2
(9,-4,-8,5,2,9). Cestu k medailím
jí přehradila jednička Řeznovic
Mikulcová, které podlehla 2:4
(-10,-4,8,-8,7,-6). Karin Adámková narazila v osmifinále na další
hráčku Řeznovic Simonu Šlehobrovou a po velkém boji s ní prohrála nejtěsnějším rozdílem dvou
míčků 3:4 (9,-10,-9,5,-7,7,-9).
„Ve čtyřhře rozhodly kvalitní příjmy podání a dobrá taktika
proti rozdílným herním pojetím
soupeřek. Aneta jako zkušeněj-

ší více řídila zápasy, Karin se
přidávala, i když občas zbytečně spěchala,“ spokojeně mohl
hodnotit zisk mistrovského titulu párem MSK jeho kouč Petr
Nedoma. „Ve dvouhře bylo na
Anetě vidět, že nebyla zcela fit
po delší nemoci, aktuálním nachlazení a výpadku v tréninku. Přesto si dokázala poradit
s obranou Ševčíkové, hrála trpělivěji, než při předcházejících prohrách, lépe si vybírala
míče k zakončení útočných akcí.
S Mikulcovou to nebyl žádný
skvělý zápas, obě byly svázané, Kristýna jistější a aktivnější. Škoda nedotažených vedení
Anety 10:9 v prvním setu a 8:6
za stavu 1:2 na sety, konečný výsledek mohl být těsnější, když ne
opačný. Karin znovu prokázala,
že je velkou bojovnicí. Její zápas
se Šlehobrovou byl pohledný, ale
takticky špatně vedený. Nedokáže stále ještě ve hře důsledně
uplatňovat taktické rady, pak

Veslařské přebory:
Zvítězili přespolní

nehraje to, co vede k úspěchu.
Určitě ale nezklamala a náplastí
pro ni byl titul ze čtyřhry,“ přidává hodnocení hráček MSK ve
dvouhře žen jejich kouč.

O tom, že obě členky základního kádru extraligového celku
MSK Gumotex Břeclav chtějí dále
na svém sportovním růstu pracovat, svědčí jejich přihláška na turnaj světového okruhu Pro Tour,
který se bude konat 20.-24 dubna
ve Varšavě.
Mistrovské tituly pro rok
2016 získali ve dvouhrách Tomáš Konečný (3S Polonia Bytom) a Dana Čechová (TTG
Bingen), na nejvyšší stupínky po
čtyřhrách vystoupily páry Pavel Širůček-Tomáš Tregler (Sten
marketing Havlíčkův Brod), Aneta Kučerová-Karin Adámková
(MSK Břeclav) a Tomáš Polanský
(Slavoj Ústí nad Labem)-Zdena
Blašková (Libín Prachatice).
(jh, foto dav)

Judisté ovládli soutěž
družstev i jednotlivců

Břeclavské judo opět boduje. Matyas Malega, Jan Bartůněk,
Tentokrát nejen v soutěži jednot- Radim Blažej, Jakub Šlichta, Štělivců, ale i družstev. V březnu se pán Maděryč a Vítek Elsner. Drujudisté z celé Moravy i Sloven- hé místo: Bartolšicová Blanka,
ska utkali na turnaji v Uherském Richard Smolík, Tobiáš Smutný,
Brodě. O medaile zde bojovali Matyas Vlk, Stanislav Šalda, Rajednotlivci v nejmladší kategorii – dek Darmovzal, Jakub Miškeřík,
mláďata a složená družstva mlad- David Bolboceanu a Marek Peterších žáků a žaček. Poprvé se této ka. Třetí místo: Viktorie Portlová,
soutěže družstev zúčastnili ijudis- Tereza Michalcová, Petr Švéda,
té z Břeclavi, kteří hned stanuli na Jakub Vožda, Adam Havránek,
nejvyšších příčkách.
Filip Michalica, Dorel BolboceaVšechna družstva poráže- nu, Teodor Dokoupil, Michal Léli s velkým bodovým rozdílem tal, Jakub Sýkora a Eva Kuběnová.
a technickou převahou. K bo- V jednotlivcích se o medaile uchájům nastoupilo celkem šest druž- zelo celkem 125 judistů.
(vk)
s t e v. B ř e c l a v s k é
družstvo ve složení
Březovič Ondřej, Březovič Richard, Kopeček Martin, Casková
Pořádání firemních
Barbora, Helešicová
a soukromých akcí
Ema, Pyskatá Terezie
a Mrázek Šimon předMožnost grilování
vedlo skvělý výkon.
a zajištění rautů
V soutěži jednotlivců
vybojovali BřeclaváAdresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
ci 7 zlatých, 9 stříbrných a 11 bronzových
691 41 Poštorná
medailí. První místo:
Tel: +420 776 280 507
Štěpánka Bernátová,

Cykloterasa s občerstvením

Přebory ve veslování na trenažéru přilákaly do Domu školství desítky
závodníků nejen z břeclavských škol. Mezi školami kralovala ZŠ Valtice,
na druhém až třetím místě se umístily školy ZŠ Kupkova a ZŠ Na Valtické, čtvrtá byla ZŠ Slovácká a pátá skončila ZŠ Komenského. Veslaře přišli
podpořit i místostarostové Břeclavi Jaroslav Válka a Zdeněk Urban. Nejlepšího času dosáhl dorostenec Jaromír Pavelka ze ZŠ Komenského, mezi
dívkami byla nejlepší dorostenka Adriana Šmahajová ze ZŠ Na Valtické.
Další prvenství z finále A: Mladší žačky – Anna Fryčáková (ZŠ Kupkova), mladší žáci – Kristián Michna (Valtice), starší žačky - Magdaléna
Bukovská (ZŠ Slovácká), starší žáci – Dominik Jícha (Valtice).
(red)
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Přijďte si zaběhat kolem řeky Dyje
Termín: sobota 23. 4. 2016
v 9.30 hodin
Pořadatel: Atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav
Místo: parkoviště u Racia, Národních hrdinů
Závodní kancelář: bude otevřena od 8.30 v místě startu
Přihlášky: 15. 3. bylo spuštěno přih lašová ní na webu:
www.atletikabv.cz v sekci Běh
kolem Dyje, nebo se lze přihlásit
30 minut před startem kategorie

Startovné: 50 Kč běh na 5 km,
ostatní kategorie zdarma
Šatny: šatny a sprchy je možno
použít ve sportovní hale TJ Lokomotiva Břeclav
Tratě: mládežnické kategorie
budou probíhat v areálu Racia /
bývalý cukrovar/, závod na 5 km
se poběží na okruhu kolem Dyje
/3 okruhy/. Kategorie dorostu
a žactva se běží současně, ale hodnocena bude zvlášť.

Organizační výbor:
Ředitel závodů:
Chlumecký Zbyněk
Hlavní rozhodčí:
Petrjanoš Jiří
Technická četa:
Petrjanoš Stanislav
Vyznačení tratí:
Paulík Roman
Startér:
Lánský Bořivoj

Časový rozpis, kategorie a délka tratí
9.30

Dorostenci /1999 a 2000/ a starší žáci /2001 a 2002/

1500 m

9.40

Dorostenky /1999 a 2000/ a starší žákyně /2001 a 2002/

1000 m

9.50

Mladší žáci /2003 a 2004/

1000 m

10.00

Mladší žákyně /2003 a 2004/

500 m

10.10

Přípravka chlapci /2005 a 2006/

500 m

10.20

Přípravka dívky /2005 a 2006/

500 m

10.30

Mladší přípravka chlapci /2007 a 2008/

500 m

10.40

Mladší přípravky dívky /2007 a 2008/

200 m

10.50

Mladší chlapci /2009 a 2010/

200 m

11.00

Mladší dívky /2009 a 2010/

200 m

11.10

Nejmladší chlapci /2011 a mladší/

100 m

11.20

Nejmladší dívky /2011 a mladší/

100 m

11.30

Muži a ženy /1997 a starší/

Zlatý Kunštát pro tanečníky

Na začátku března bojovali břeclavští Actiwity D.C. na mezinárodní
soutěži v Kunštátě, ze které si odvezli tři zlata, tři stříbra a jednu bramborovou medaili. Šest ze sedmi choreografií tak získalo cenný kov, jedna skončila těsně za stupni vítězů. Břeclavští tanečníci ale sklízí i další
úspěchy. Mirek Kosík z Actiwity D.C. se probojoval do TOP 12 nejlepších tanečníků v soutěži The Dancer. Konkurovalo mu přitom dalších
250 soupeřů. Nejlepší tři čeká nominace na mezinárodní taneční festival v New Yorku.
(red)

Koloběžky „u hrocha“ popáté
Sportcomplex z.s. za podpory města Břeclav zve na jubilejní pátý
ročník závodu koloběžek HROCH CUP 2016. Startuje se 8. 5. 2016
ve 13 hodin. Přihlášení je přímo na místě. Trasa závodu vede jako
obvykle po nábřeží řeky Dyje se startem poblíž restaurace Pohoda u sochy Hrocha. V posledních letech se závod těší velké oblibě
nejen u dětí, ale i dospělých, kteří se přijdou bavit a protáhnout.

5000 m

Červená barva – okruh 1670 metrů
Žlutá barva – okruh 500 metrů
Modrá barva – trasa 200 metrů

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

RADNICE / 19

První ostrá příprava Kratochvílová
na olympiádu
ovládla Český pohár

Radek Juška se v letošní halové sezoně dostal přes osmimetrovou hranici hned dvakrát. Nejprve na halovém mistrovství republiky v Ostravě,
kde si doletěl pro zlato skokem 801 cm, poté skočil ještě o 2 cm dál na
mítinku v Jablonci. Díky tomu odcestoval atlet s českou reprezentací
na halové mistrovství světa v americkém Portlandu. Juška sice nesplnil
limit, přesto dostal pozvánku právě díky svým dosavadním výkonům.
Třiadvacetiletý Juška, který prvních úspěchů dosáhl v břeclavské
Lokomotivě, však v Portlandu neskočil podle svých představ. První pokus vypadal nadějně. Pěkných 788 cm by se mu navíc v dalších dvou
dlouhých skocích podařilo lehce překonat, dvakrát však přešlápl. Juškův
halový osobní rekord by atletovi stačil na 7. místo (810 cm). Venku má
skočeno ještě o 5 cm více. Teď se sportovec, který začínal pod vedením
Zbyňka Chlumeckého, už naplno připravuje na nadcházející olympiádu v Brazílii.
(red, foto Aleš Gräf)

S é r i e z áv o dů a nominace
na mistrovst v í
České republiky
v k rasobr uslení byly uzavřeny a břeclavská
rod ačk a Iva na
K r ato c hv í lov á
se může pyšnit
vítězstvím v žebř íčku Č eského
poháru v kategorii m ladších
žaček. Zlatý Pohár si převzala
v Uherském Brodě na mistrovství
České republiky. Kvůli zranění
kolene se samotného MČR jako
závodnice nezúčastnila. Po zlatu z Olympiády
dětí a mládeže
si tak na případný titul mistra
ČR bude muset
ještě počkat. Na
podzim se chce zúčastnit mezinárodních závodů a musí být do
té doby zdravotně v pořádku.

Držme tedy vycházející hvězdě
z Břeclavi palce.
(red)

Mladí hokejisté získávali zkušenosti
Za výrazné podpory města Břeclavi se opět pokračovalo v úspěšných akcích nejenom pro hokejisty, ale i pro školky a školy, při jejichž hodinách bruslení asistují na ledě trenéři HC Lvi Břeclav z.s.
Děti si již oblíbily bruslení a tak nejmladší přípravka patří k nejobsazenějším kategoriím. Navštěvují ji děti, které se učí bruslit, ale
také začínající hokejisté i hokejistky.
Kategorie prvních a druhých
tříd U7 a U8 se již účastní pravidelných svazových zápasů. Děti
hrají svá utkání na malém kluzišti. Většina z nich se teprve učí
základním herním dovednostem a především zdokonalují své
bruslení. Ve třetí třídě U9 již děti
ví, jak sehrát svá utkání. Čtvrté
třídy U10 mají z kategorie přípravek nejrozmanitější sezonu.
V průběhu sezony totiž přechází
z hry na malém kluzišti na hru
na klasické velké ploše. V tomto
ročníku vznikla spolupráce s klubem z Hodonína pod hlavičkou
HC Lvi Břeclav. Většinu utkání
družstvo odehrálo s velkým nasazením a dovedlo je do vítězného
konce. V Eurominilize, které se
již tradičně ročníky U10 z Břeclavi účastní, se lvíčatům také dařilo. Mezi soupeři byla družstva
z České Republiky, Slovenska,
Rakouska a Maďarska. Po celou

dobu soutěže se břeclavští drželi
v horní části tabulky a aspirují na
celkové prvenství.
Mladší a starší žáci U12 a U14
hráli své soutěže opět ve spojené
lize se Zlínským krajem a čekala
je tak největší porce soutěžních
utkání. Celkem 32 soutěžních
kol. Letošní vítěz se bude pyšnit
titulem vítěze krajské ligy Jihomoravského a Zlínského kraje.
Mladší žáci si tento titul mohou
letos nárokovat. Pouze jediná
prohra a čtyři remízové zápasy.
O svém vítězství lvíčata rozhodla
již kolo před koncem suverénní
výhrou 8:1 ve Valašském Meziříčí.
Dorostenecké kategorie hrály
obě rakouskou soutěž. Třetím rokem mladší dorost U16 a poprvé
si EBJL vyzkoušeli i naši st. dorostenci U 18. Kádry obou kategorií
se skládaly před sezonou těžce.
V obou kategoriích jsme měli věkově nejmladší týmy.

V krajské lize mužů byl B-tým Letců z Letňan a Žďáru nad Sázapřed sezonou poskládán z břeclav- vou. Starší žáci vybojovali pohár
ských hráčů, kteří neměli místo ve za první místo na turnaji v Uh.
druhé lize a mnozí z nich od dob Ostrohu po vánocích. Domácí
dorosteneckých ani nehráli žád- vánoční turnaje přivedli letos do
nou další soutěž. Pro většinu hrá- Břeclavi na 320 malých hokejisčů to byl také tedy rok získávání tů. Hrálo se v kategoriích 2. tříd,
zkušeností. V kabině se utvořila 3. tříd a 4.tříd. Výsledky najdete na
velmi dobrá parta, která se nako- webu www.hclvibeclav.cz.
nec dokázala prokousat až do play
Poděkování patří nejen trenéoff. Navíc si mužskou soutěž v pěti rům a vedení klubu, ale i rodičům
utkáních vyzkoušel v brance st. do- našich mladých hokejistů. Bez výrostenec F. Král, který i vychytal znamné podpory města Břeclav a Jivýhru v Uherském Hradišti. Do homoravského kraje, ČSLH a ČUS
příští sezony se plánuje i další nasa- a sponzorů by k tomuto rozvoji mlázení našich mladých odchovanců. dežnického hokeje v Břeclavi neMimo běžných soutěží se naše mohlo dojít. Ing. Jaroslav Ratajský
týmy účastní i turnajů o medaile a pořádají
již tradiční a populární vánoční hokejové
turnaje na domácím
Pokračuje akce 1+1 ZDARMA
stadionu. Hokejisté
na vybrané matrace od výrobců
4. tříd hned na podGumotex Břeclav - Moravia Comfort
zim v Hradci KráAhorn - Vlkoš
lové získa li pouze
vinou menšího počtu
Zvýhodněná cena za luxusní sety - polštář + přikrývka
vstřelených branek
FENG SHUI VENZELIA
140x200,70x90 1.399,s t ř í br n é m e d a i l e
ALOE VERA GREEN
140x200,70x90 1.199,v konkurenci Slavie
PŘIKRÝVKA 1+1 ANTIMIKROBIAL THERMO 1.599,Praha, Mladé BolePRODEJNA.PROPOSTEL@EMAIL.CZ – Tel. 607 126 699
slavi, Hradce Králové,
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ZOBNĚTE SI SVOU

JARNÍ SLEVU

PLATÍ
AKCE .2016
4
DO 30.

OKNA NYNÍ SE SLEVOU 50%

VAŠE NOVÁ ČESKÁ OKNA OD TRADIČNÍHO DODAVATELE

Využijte akci také na novinku
osmikomorová okna SPACE 8
NOVINKA
OKNA SPACE 8

8 komor
3 tÝsnÝní
90 mm šíěka

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
e-mail: breclav@pramos.cz

PRAMOS
OPRAVDU
ÎESKÁ OKNA

TRADICE

od roku 1995
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