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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“

Vedení města ocenilo pedagogy
Sedmnáct oceněných z řad pedagogů převzalo na konci března
na půdě Základní umělecké školy
Břeclav pamětní stříbrnou minci
a pamětní list z rukou vedení města Břeclavi. Oceněni byli za dlouholetý přínos v oblasti vzdělávání
dětí, v několika případech také
za obětavou práci v mimoškolních aktivitách při práci s dětmi.
Ocenění bylo rovněž spojeno s dovršením významného životního
jubilea. „Břeclavských pedagogů
si nesmírně vážíme a jsem opravdu poctěn, že mohu učitelům tato
ocenění za obětavou práci s dětmi
předat,“ pronesl břeclavský starosta Pavel Dominik.
Mezi oceněnými byli Miroslava Grossmannová, Drahomíra Ošoncová, Marie Vlašicová, Ludmila Lucká, Jana Smyčková, Karla Fialová, Zdenka Miklíková, Mgr. Zdeňka
Předinská, Mgr. Jana Miloševská, Mgr. Dana Vanžurová, Mgr. Alena Melkusová, Mgr. Květa Klimovičová, Mgr. Eva Barátová, Mgr. Jan Kocáb,
Mgr. Jaroslav Pekárek, RNDr. Karel Maršálek a Mgr. Ladislav Straka. Slavnostní atmosféru doplnilo vystoupení žáků břeclavské ZUŠ. (dav)

Mistr i vicemistr světa jsou z Břeclavi
Jan Pekkala (na snímku vpravo) za Finsko,
Simon Kaňa za ČR. Dva spoluhráči a svěřenci Jana
Kocába z břeclavské ZŠ Slovácká bojovali proti
sobě ve finále billiard hokeje v Mostě. O titul mistra světa. Až do finále se přitom museli dostat přes
české i zahraniční hráče. Větším favoritem byl sice
Kaňa, ale trápil se v koncovce. Pekkala pečlivě bránil a byl ve střelbě velice úspěšný, svému spoluhráči z břeclavské školy vstřelil 5 branek a zaslouženě
ve finále zvítězil 5:1. Pekkala se tak stal mistrem
světa ve šprtci a Kaňa je vicemistrem.
Na MS v Mostě se navíc hrál
ještě táhlový hokej a air hockey.
Tyto disciplíny nepatří mezi silné stránky Břeclavanů a neměli
tak co ztratit. Turnaj v táhlovém
hokeji se hrál systémem každý
s každým. Kaňa si poradil se soupeři z Jemenu, Polska nebo Slovenska a porazil 4:0 i Pekkalu.
Zastavil ho až Doležal z Mostu.
I tak ale Kaňovi patří stříbro na

MS v táhlovém
hokeji.
V disciplíně air hockey se
pro změnu přes
zahraniční hráče podařilo probojovat do finále
„břeclavskému Finovi“ Pekallovi,
který ve finále prohrál s přemožitelem Kani Doležalem. Tedy další
stříbro na MS pro Břeclav.

www.alcaplast.cz

Jednotlivá umístění v disciplínách byla bodována (tzv. Multitable). Z celkového vítězství se tak
radoval Pekkala, druhý skončil Doležal a třetí Kaňa. Břeclavští hráči

tedy v konkurenci mnoha států
(Jemen, Rusko, Německo, Rakousko, Řecko, Kazachstán, Maďarsko,
Švédsko, Ukrajina…) ovládli MS
v Mostě. Gratulujeme!
(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
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Novým místostarostou je Svatopluk Pěček
Od 1. května má Břeclav nového místostarostu. Milana Vojtu vystřídal Svatopluk Pěček
(oba byli zvoleni za ANO 2011).
Po dlouhých letech
opouštíte
práci u Hasičského záchranného
sboru. Bylo to těžké rozhodování? A co rozhodlo pro "přestup"
do politiky na plný úvazek?
Po více než třicetileté službě
to opravdu bylo těžké rozhodnutí
odejít od HZS a usednout na tuto
horkou židli na městě, ale převážila odpovědnost, ke které jsem
se zavázal již kandidaturou do
komunálních voleb v roce 2014.
Oslovili mě kolegové z břeclavské organizace ANO a já se rozhodl tuto výzvu přijmout.

V oblasti kultury chci úzce
spolupracovat s místopředsedou
kulturní komise Lukášem Makovcem i dalšími členy komise,
a dále vedením muzea, prostřednictvím kterého město kulturní
činnost organizuje, především
pak s vedoucím oddělení kultury a cestovního ruchu Petrem
Dlouhým. Loni vytvořený úsek
kultury už odvedl hodně dobré
práce a je potřeba jej v jeho činnosti podporovat, aby pokračoval v nastoleném trendu. Z těch
více hmatatelných věcí chci zahájit rekonstrukci kina Koruna,
které dlouhodobě slouží jako
hojně využívaný kulturní stánek v centru města a od poloviny
90. let se do něj moc finanč-

ních prostředků neinvestovalo,
o čemž svědčí např. nefunkční vzduchotechnika, vybavení
sálu a nevyhovující zázemí pro
účinkující. Dále musíme nastartovat postupnou rekonstrukci
zámku za účelem jeho oživení,
na kterou má město zpracovanou projektovou dokumentaci
a platné stavební povolení, ale
chybí prostředky, především ty
dotační.
Problémů s dopravou má
město celou řadu. Které jsou
podle vás řešitelné v řádu několika nejbližších let?
Jako předseda dopravní komise jsem zajistil zpracování
Souboru opatření pro zlepšení
dopravy ve městě, který má deset bodů. Je nám všem jasné, že
vybudování obchvatu města není
samo o sobě jediným opatřeným

nutným pro zlepšení dopravy ve
městě. Jsou zde jiná opatření,
která jsou řešitelná v kratším časovém horizontu jako např. zatraktivnění využívání MHD pro
občany, rekonstrukce zastaralé
světelné signalizace na průtahu
městem s novou instalací inteligentních semaforů s kamerami
pro operativní vyhodnocování
hustoty provozu, vybudování
odbočovacích pruhů u křižovatek na tř. 1. Máje ve směru od
Poštorné, rozšíření okružní křižovatky u Tesca nebo vybudování parkovacího domu pro kola
u nádraží jako možnost volby
pro ty, kteří chtějí využít kolo
jako alternativu k automobilu.
Zlepšit průjezdnost pro vozidla na průtahu městem je také
můj osobní cíl ve funkci místostarosty.
(juh, foto dav)

Převezmete kompetence,
které měl váš předchůdce?
Až na výměnu jedné ožehavé
oblasti za jinou k jiným změnám
nedochází. Nově budu mít v kompetenci problematiku dopravy,
včetně dopravních investic, tam
je třeba udělat hodně práce. Další kompetence převezmu po mém
předchůdci – to znamená majetek
města, kulturu a cestovní ruch.
Již dříve jsme se také dohodli, že
složitou problematiku komunálních služeb, zejména v oblasti
odpadů, převezme do své kompetence starosta.
Jaké vidíte hlavní úkoly v oblasti kultury?

Město opět ocení osobnosti
Také v letošním roce ocení starosta města několik břeclavských osobností.
Ocenění starosty města Břeclavi se uděluje jako morální ocenění
za významné počiny zejména v oblasti sociální, kulturní, sportovní a vzdělávací apod. Ocenění je udělováno na základě písemného
návrhu, který musí obsahovat jméno a příjmení kandidáta, jeho
adresu, oblast jeho činnosti a zdůvodnění návrhu. Je třeba samozřejmě také uvést, kdo návrh podává, včetně adresy a kontaktních
údajů (telefon, e-mail).
Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo by si toto ocenění zasloužil, pošlete svůj návrh nejpozději do 31. července na adresu
Městský úřad Břeclav, Odbor sociálních věcí a školství, Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, nebo e-mailem na adresu
radka.kobrova@breclav.eu.
(juh)

CLAS GROUP S.R.O.

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

Blokové čištění v ulicích
Břeclavi 12. 5. – 18. 6.
Ul. Čechova od ul. Břetislavova + ul. Žerotínova

12.5.

Ul. Čechova od ul. Žerotínova po Smetanovo nábřeží

17.5.

Ul. Fintajslova (pravá strana od Komenského nábř.
po Čermákovu)
Sady 28.října - od ul. Jungmannova po ul. Žerotínova
- SOBOTA

19.5.
21.5.

Sídliště U Splavu (od ul. Kupkova po ul. Haškova)

24.5.

Ul. Slovácká před blokem č. 21-37

26.5.

Sídl. Dukelských hrd. (od ul. Sovadinova po ZUŠ)

31.5.

Ul. Růžičkova + ul. Pyskatého

2.6.

Ul. Nová

7.6.

Bří Mrštíků od Růžičkovy po Fintajslovu
+ od polikliniky po Fintajsl.

9.6.

Ul. Libušina + Ul. B. Němcové

14.6.

Ul. Herbenova od ul. Lidická po pěšinu

16.6.

Ul. Mládežnická - SOBOTA

18.6.
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
také letos břeclavsk á rad nice
rozdělila na
kulturu,
sport a sociální služby ve
městě miliony korun. Naší snahou bylo, aby žadatelé obdrželi
peníze co nejdříve. Proto jsme
letos urychlili projednávání žá-

dostí na odboru sociálních věcí
a školství, v příslušných komisích
i městské radě a svolali jsme mimořádné jednání zastupitelstva,
aby se o dotacích nerozhodovalo
až o měsíc později.
Do sportu letos půjde 14 milionů korun, což je o milion více než
vloni. Téměř všechny oddíly letos
získají vyšší částku, než tomu bylo
před rokem. V rámci dotací jsme
na sport dali řádově o miliony více
než třeba sousední Hodonín, který má srovnatelný počet obyvatel.

Nové zásady, bodové ohodnocení a žádosti o přijetí
do Domu s pečovatelskou službou, Seniorů 1, Břeclav
Rada města Břeclavi v dubnu schválila nové Zásady pro poskytování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Břeclavi, Bodové
ohodnocení pro přijetí do DPS a Žádosti o přidělení bytu v DPS
pro jednotlivce a pro dvojici s účinností od 1. 5. 2016.

Pořadatelé kulturních akcí
a kulturní spolky letos získají
z městského rozpočtu tři miliony korun. V rámci kultury jsme
přitom obdrželi přes 80 žádostí.
Zcela nebo částečně jsme vyhověli naprosté většině žadatelů napříč
všemi kulturními žánry. Kromě
dotačních titulů radnice financuje provoz městského muzea a jeho
kulturního střediska, knihovny,
nemalými prostředky přispívá na
kulturní domy ve Staré Břeclavi,
Poštorné a Charvátské Nové Vsi.

Dalších šest milionů radnice
nasměrovala do oblasti sociálních služeb (pečovatelská služba,
azylový dům, Domov sv. Agáty,
denní stacionář UTILIS aj.). Finanční podporu sportu, kultury a sociálních služeb v Břeclavi
považuje současné vedení města
za jednu z priorit, i nadále se tak
budeme snažit co nejvíce tyto aktivity podporovat.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Břeclavané vzpomněli
na osvobození města

Nové žádosti budou od 1. 5. 2016 k dispozici v Domově seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, Břeclav u Ing. Lenky Chrobákové
nebo na Městském úřadu v Břeclavi, odbor sociálních věcí a školství u Jarmily Šmídové (kanc. č. 132).
telefon na Domov seniorů Břeclav – 519 373 087
webová stránka: www.dsbreclav.cz
email: info@dsbreclav.cz

Bylinkový ráj
SONNENTOR
Čejkovice u Hodonína

• ZÁŽITKOVÁ EXKURZE VE VÝROBĚ ČAJŮ
• PRODEJNA BIOČAJŮ A BIOKOŘENÍ
• ČAJOVÝ SALON S KAVÁRNOU ČAS NA ČAJ
• VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ
• BYLINKOVÁ ZAHRADA SV.HILDEGARDY
Rezervace exkurzí na telefonu 702 056 505

www.sonnentor.cz

Sonnentor

Břeclavané si i letos připomněli výročí osvobození města.
V dubnu to bylo už 71 let, kdy
ruská vojska osvobodila Břeclav od německých vojsk. U sochy Rudoarmějce pronesl projev
starosta města Břeclavi Pavel
Dominik, ale i atašé Generálního konzulátu Ruské federace
v ČR Karina Sultanová. Památku všech padlých při osvobození
uctili zástupci města a dalších organizací nejen u sochy v parku, ale také
na břeclavských hřbitovech. Čestnou stráž držel Klub vojenské historie
Břeclav.
(dav)
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Úklidové akce v dubnu lákaly Cyklisté by mohli
Na dvě stovky
malých i velkých
Břeclavanů vyslyšely v dubnu výzvu
Duhovky Břeclav
a Lesů ČR a zúčastnily se akce Ukliďme
Břeclav! Dobrovolníci si dali dostaveníčko u turistické
základny v Kančí
oboře, kde vyfasovali rukavice a pytle na odpad a pak
se vydali do lesa vysbírat odpadky po
těch, kteří se v přírodě chovat neumějí. Úklidové akce se účastnili i břeclavští místostarostové Jaroslav Válka
a Zdeněk Urban. V rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko se o několik dní později další tři desítky dobrovolníků pustily do úklidu okolí
fotbalového stadionu MSK. Opět nechyběli zástupci města, tentokrát
v čele s místostarostou Milanem Vojtou, se sběrem odpadků pomáhal
třeba i poslanec Miloslav Janulík. Na úklidových akcích se posbíralo dohromady na sto padesát pytlů odpadu o váze několika tun. Děkujeme
všem, kteří svou účastí přispěli k čistějšímu prostředí ve městě a jeho
okolí.
(red)

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).
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.

bezpečně parkovat ve věži

Břeclavští zastupitelé schválili záměr vybudovat parkovací
věž pro kola. Vysoká prosklená
budova pojme až 118 kol a uložení i výdej kola jsou zcela automatizovány. Cyklista dostane
parkovací lístek s čárovým kódem podobný tomu z placených
parkovišť pro auta. Za pětikorunu na den si zde budou moci
cyklisté uschovat své kolo včetně
vybavení, cyklistických doplňků
nebo i tašky s nákupem, zavěšené
na řídítkách. Pro držitele in-karty Českých drah by pak parkování mělo být zdarma. Zaparkovat
zde bude možné i elektrokola
všech cenových i váhových kategorií až do 50 kg. Parkování bude
k dispozici 24 hodin denně. Kola
budou po celou dobu parkování
pojištěno.
"Podobné věže zatím stojí
pouze v Hradci Králové a Přerově, v roce 2017 by pak měla vyrůst
u břeclavského nádraží mezi cukrárnou Delikana a dopravním
terminálem. Je to náš příspěvek
k bezpečnosti a komfortu cyklodopravy v rámci Souboru opatře-

ní ke zlepšení dopravy ve městě,"
uvedl radní Svatopluk Pěček.
Záměr je závislý na získání dotace. Nejde totiž o levnou
věc. Náklady na výstavbu jsou
ve výši asi 10 milionů korun, až
do výše 90% by je měla pokrýt
právě dotace. Věž bude zakomponována do nově upraveného
prostoru před budovou nádraží,
k jehož rekonstrukci má také dojít v roce 2017.
(juh, foto Bikeproject)

Stromem roku 2016
je javor z „vesláku“
Také letos na jaře vyhlásil odbor životního prostředí břeclavské
radnice již tradiční anketu Břeclavský strom roku. Letos poprvé
mohli Břeclavané vybírat prostřednictvím ankety na facebookovém
profilu města. Ze tří navržených
kandidátů nakonec získal nejvíc
hlasů javor klen, který roste v areálu veslařského klubu nad břeclavským splavem. Na druhém místě
skončila jerlínová alej u bývalých
kasáren a na pomyslný bronz bral
jilm vaz na Fintajslově ulici. Vítězný strom postupuje do celostátního
kola pořádaného Nadací Partnerství, kde může vyhrát arboristické
ošetření.
(juh)

SERVIS
poèítaèù,
notebookù,
tiskáren,
tabletù, ...
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Stavbou roku je i úpravna vody Nejlepším místem pro podnikání
Jihomoravské stavební společenství
v yhlá silo v ýsledky
14. ročníku soutěže
o nejlepší stavby roku
2015 na jižní Moravě.
Mezi oceněnými díly
je i rekonstruovaná
úpravna vody v Kančí oboře.
Jedenáctičlenná
porota vybírala z 34 děl všeho druhu. V kategorii vodohospodářské
a ekologické stavby uspěla i úpravna vody v Kančí oboře v Břeclavi,
která v letech 2013-15 prošla nákladnou rekonstrukcí.
(juh)

Upozornění pro podnikatele
Dne 01.01.2016 nabyla účinnosti část zákona č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další
související zákony. Touto změnou (ust. § 101a zákona o dani z přidané hodnoty) se rozšířil okruh subjektů, kteří mají zákonem stanovenou povinnost činit podání vůči správci daně v elektronické
podobě, tedy již nemohou využít možnosti učinit podání vůči
správci daně prostřednictvím Centrálního registračního místa
(CRM) na živnostenském úřadě. Další informace jsou dostupné na
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/
tiskove-zpravy/2015/nejdulezitejsi-zmeny-v-roce-2016-6923

Kontaktní centrum ve spolupráci s Městskou
policií Břeclav sbírá pohozené stříkačky
S nalezenou injekční stříkačkou je nutné manipulovat bezpečným
způsobem a zajistit její odbornou likvidaci, proto doporučujeme
vždy zavolat Kontaktní centrum Břeclav na lince 519 322 842 nebo
přivolat Městskou policii Břeclav. Další možností je místo nálezu vyfotit a fotku poslat na facebook Kontaktní centrum Břeclav.

Den informatiky
na Domě školství

Už pojedenácté se v břeclavském Domě školství konala přehlídka žákovských projektů SPŠ
E. Beneše a OA Břeclav. Den
informatiky nabídl zájemcům
hned několik různých prezentací
projektů žáků školy. V rámci programu byl také slavnostně předán pohár vítězům soutěže Merkur Challenge 2016 (více jsme o vítězích psali
v březnové Radnici). Zajímavým projektem na akci byl například robot
udržující rovnováhu, předvedení 3D modelovacích postupů, sledování
vesmírného objektu laserem a další. Studenty přišel na akci podpořit
i břeclavský místostarosta Zdeněk Urban.
(red)

je Kyjov, Břeclav si opět polepšila

V krajském kole ankety Město pro byznys zvítězil Kyjov před
Vyškovem a Hodonínem. Břeclav
si oproti loňsku polešila a obsadila čtvrtou příčku.
Pro Břeclav to znamená druhé nejlepší umístění v historii
ankety. V roce 2008, v úvodním
ročníku anktety, byla druhá,
v dalších letech se už ale pohybovala většinou ve druhé desítce
celkového pořadí. Od roku 2010
ale postupně v jihomoravské tabulce stoupá.
Města a obce jsou vyhodnocována na základě 34 kritérií
rozdělených do 2 oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
V obla s t i Po d n i k atel ské
prostředí se hodnotí mj. počet podnikatelů a firem, znečištění ovzduší, počet lékařů,
vzdálenost k dálniční síti, cena
stavebních pozemků, cena bytů,

nezaměstnanost, průměrný měsíční plat nebo počet učňů a středoškolských studentů odborného
vzdělávání.
Přístup veřejné správy se hodnotí například podle úspěšnosti
získávaní dotací, objemu dotací
na veřejnou dopravu, hospodaření radnice, dluhové služby města,
počtu úředních hodin nebo daně
z nemovitostí pro podnikatele.
Celkové pořadí
1. Kyjov
2. Vyškov
3. Hodonín
4. Břeclav
5. Slavkov
u Brna
6. Veselí nad
Moravou
7. Mikulov
8. Kuřim
9. Brno
10. Hustopeče

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Blansko
Bučovice
Znojmo
Šlapanice
Tišnov
Moravský
Krumlov
Boskovice
Pohořelice
Rosice
Židlochovice
Ivančice

Oblastní charita Břeclav velmi uvítá pomoc veřejnosti s akutním
nedostatkem ručníků (i použité, popř. poškozené), pánského spodního prádla, kalhot či riflí, ponožek a pánských triček s krátkým
i dlouhým rukávem. V případě pomoci kontaktujte Nízkoprahové
denní centrum, tel. č. 519 331 440. Děkujeme.

Užijte si své oblíbené
televizní programy naplno
freeSAT má pro vás nyní 18 programů s vysokým
rozlišením a další zajímavé nabídky.

Máme
pro vás

3 dárky!
freeSAT medium HD na 1 měsíc, rozšíření na freeSAT
plus HD na 2 měsíce a FilmBox Pak na 2 měsíce –
to vše úplně zdarma!* To zní dobře, že?
Alfa Digital – Břeclav | U Nemocnice 3373/6a
519 352 200 | www.alfadigital.cz
* Informace o podmínkách nabídky u prodejce.
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České studentky v Albánii ZŠ Na Valtické zve
probíraly lidská práva.
k zápisu do přípravné třídy
Díky Břeclavanům
Před měsícem se v Albánii
na Balkánském poloostrově sešlo na třicet mladých lidí z deseti zemí Evropy. Měli přitom
společné téma - problematiku
lidských práv. Mezi účastníky
byly i tři české studentky, které
se do Albánie dostaly díky Evropskému centru mládeže Břeclav (EYCB). Mladí lidé probírali
svobodu projevu, právo na život,
svobodu myšlení a náboženského vyznání. Prostřednictvím her
a simulací si účastníci připravili
plány jak posílit vzdělání o lidských právech ve svých zemích.
Tréninkový kurz "Human Rights Education for Rural Youth"
je projekt financovaný EU, konkrétně vzdělávacím programem
Erasmus+: Mládež, a právě díky
EYCB se do něj mohli zapojit
i lidé z Česka.
Mladí lidé mají spoustu možností a příležitostí a bývají otevření novým názorům. Proto
je v mladých lidech taková síla
– mají chuť a čas změnit problematickou situaci. „Nejlépe se
člověk učí, když se zároveň dobře
baví – a právě to umožňuje ne-

formální vzdělávání. Díky všem
aktivitám a prožitkům jsme z Albánie odjeli bohatší o zkušenosti,
znalosti, nová přátelství. Podařilo se nám rozbít předsudky
a začít přemýšlet více otevřeně,“
vysvětluje břeclavská studentka
Marcela Janků, která se také zúčastnila mezinárodního setkání
na Balkáně.
EYCB už roky umožňuje mladým lidem zúčastnit se krátkodobých (cca t ýdenních až
desetidenních) výměn mládeže,
seminářů a tréninkových kurzů v zahraničí, zaměřených na
nejrůznější témata jako jsou lidská práva, ekologie, sport, práce
s postiženými lidmi, zakládání podnikání atp., přes EYCB
je však možné se zúčastnit také
dlouhodobých, až ročních, Evropských dobrovolných služeb.
Účastníkům je přitom plně hrazeno ubytování, strava a aktivity a cestovní náklady z místa
bydliště do místa konání projektu a zpět. Zájemci si mohou
vybrat z průběžně aktualizované
nabídky projektů na stránkách
www.eycb.eu.
(dav)

Rodiče četli ve škole dětem

Na zá k ladě dobr ých zkušeností z předchozích let ve
školním roce 2016/2017 ZŠ Na
Valtické opět otvírá přípravnou
třídu, která úspěšně připravuje
děti na povinnou školní docházku. Do přípravné třídy jsou přijímány děti s odkladem školní
docházky a mohou být přijaty
i děti pětileté. Po absolvování
přípravné třídy mohou děti pokračovat ve vzdělávání na kterékoli základní škole.
Výhody přípravné třídy:
• významným způsobem usnadňuje dětem přechod z mateřské
školy či domácí péče do základní školy
• pomáhá překonat problémy
školní nezralosti dětí
• děti si snáze doplňují potřebné
dovednosti, které jim umožňují lepší začlenění do výuky
v 1. třídě

• malý počet žáků (maximálně
15), individuální přístup k dětem
• vzdělávání a logopedická péče
pod vedením zkušeného speciálního pedagoga
• možnost využít školní družinu
i školní jídelnu a mimoškolní
volnočasové aktivity v zájmových kroužcích
• vzdělávání v přípravné třídě
je bezplatné

Zápis se uskuteční ve středu 18. 5.
2016 v 16 hodin na ZŠ Na Valtické
Rodiče si k zápisu přinesou
občanský průkaz a rodný list dítěte, případně doporučení odkladu nástupu školní docházky.
Účast dítěte u zápisu není nutná.
Podrobnější informace je možné
získat na www.zsvalticka.cz, tel. čísle 519 334 211 u Mgr. Dagmar Krystíkové, při osobní návštěvě nebo na
e-mailu jankovicova@zsvalticka.cz.

Noc kostelů 10. června
Bílý kostel (Jiráskova 2)
16.00 prohlídky kostela a věže
18.00 večeře v trávě
20.30 koncert souboru Polyfonia a Domino cantat

Kostel Českobratrské církve evangelické
(nám. Svobody 14)
15.30 – 17.00 Volná prohlídka evangelického kostela
17.00 – 18.00 Koncert vážné hudby

POZVÁNKA NA OSLAVU
40. VÝROČÍ DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV
KDE: DOMOV SENIORŮ BŘECLAV,
NA PĚŠINĚ 2842/13, BŘECLAV
KDY: SOBOTA 14. 5. 2016 ve 14 hodin
PROGRAM:
13:00 PRO ZÁJEMCE PROHLÍDKA DOMOVA SENIORŮ
14:00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Už druhým rokem četli rodiče školákům v ZŠ Kpt. Nálepky.
V rámci projektu čtou rodiče žákům vybranou kapitolu nebo část
z dětské knihy. Po čtení následovaly otázky, hádanky a kvízy k četbě,
prohlížení ilustrací, seznámení se
s autorem a ilustrátorem. Během
projektu se žáci seznámili s více
než desítkou nových knih.
Cílem projektu bylo vzbudit
u dětí zájem o literaturu, rozví-

jet paměť a představivost, rozšířit slovní zásobu, rozvíjet jazyk,
formovat čtecí návyky a rozvíjet čtenářskou gramotnost.
Cílovou skupinou byli žáci 1.3. třídy školní družiny. ZŠ Kpt.
Nálepky se tak opět zapojila do
kampaně Celé Česko čte dětem,
které zaštiťuje MŠMT, Národní
knihovna ČR a dětský fond OSN
UNICEF.
(sch)

K TANCI A POSLECHU BUDE HRÁT
„POŠTORENSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA“
VYSTOUPÍ PĚVECKÝ SBOR „KVÍTEK“ SVAZU DŮCHODCŮ
STROMOŘADNÍ BŘECLAV A DĚTI ZE ZŠ KUPKOVA
POTĚŠÍ NÁS ZVÍŘÁTKA ZE STÁJE SALMA
(KŮZLÁTKO, KOZLÍK A OVEČKA)
BOHATÝ PROGRAM PRO DĚTI (SKÁKACÍ HRAD,
SOUTĚŽE O ODMĚNY, PROMÍTÁNÍ POHÁDEK)
Srdečně zve kolektiv pracovníků
a obyvatel Domova seniorů Břeclav

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Studenti besedovali
Kupkováci byli úspěšní
s americkým diplomatem v matematické soutěži

Břeclavané si vyměňovali
zkušenosti s Nory
Projekt „21. century Europeans, Power to the pupils,“ je
součástí vzdělávacího programu
Erasmus + na období 2014–2017,
který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání,
zvláště pak v oblasti jazykových
dovedností. Skupina vybraných
žáků a učitelů Kupkovy školy
navštívila v rámci tohoto projektu Norsko.
Program dubnového výjezdu zahrnoval seznámení s náplní a výukou partnerské školy
ve městě Horten. Zde žáci naší
školy prezentovali tématiku ná-

rodních zvyklostí při přípravě
tradičních pokrmů, účastnili se
tematicky zaměřených workshopů a také zdokonalovali své ICT
znalosti. Veškeré aktivity byly postaveny na vzájemné spolupráci
žáků partnerských škol a vedeny
v Anglickém jazyce. Důraz byl
přitom kladen na vzájemnou spolupráci žáků všech zúčastněných
zemí, rozvoj tolerance, získávání
nových zkušeností a poznávání
jiných kultur. Dále pak na procvičování komunikačních, prezentačních dovedností a podporu
využívání ICT technologií. (star)

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

Na 39. ročníku matematické
soutěže Pythagoriáda se podařilo
postoupit třem žákům 5.A břeclavské ZŠ Kupkova do okresního
kola. Se 100% úspěšností získala Jakubka Křapová 1. místo.
I v další soutěži, Matematickém
klokanovi, v kategorii Klokánek
dosáhla úspěchu opět Jakubka
Křapová, která obsadila bronzovou pozici z celkem 1 332 řešitelů v okrese.

Žákům současné 5. třídy se
zadařilo i v mezinárodním šetření TIMSS v oblasti matematiky a přírodovědných předmětů.
Projekt TIMSS probíhá ve čtyřletých cyklech od roku 1995.
Kromě ČR se do projektu zapojilo 56 zemí světa. Ze 159 vybraných škol ČR se břeclavští žáci
umístili v oblasti matematiky na
40. místě a v přírodovědě obsadili
14. místo.
(rs)

Domov seniorů Břeclav, p.o., Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav 3

PŘIJME DO PRACOVNÍHO POMĚRU
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- PŘÍMO OBSLUŽNÁ PÉČE
Typ pracovního poměru: HPP, místo práce: Břeclav,
nástup: ihned, plat: dle platové tabulky
Požadujeme:
- odbornou způsobilost dle § 116, odst. 5 zákona č. 108/2006
Sb. o sociálních službách
- zdravotní průkaz
- očkování žloutenky typu „B“
Životopisy zasílejte na j.prudkova@dsbreclav.cz,
volejte na tel. číslo 519 305 204.
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Před Velikonocemi besedoval
se žáky ze SPŠ E. Beneše a OA
Břeclav diplomat z politicko-ekonomického oddělení velvyslanectví USA v Praze Pepinj Marijn
Helgers. Návštěvu diplomata
zprostředkovala Zlatuše Maděřičová z Jihomoravské komunitní nadace.
Beseda na téma diplomacie,
občanská společnost a filantropie
měla za cíl rozšířit znalosti z předmětů právo a občanská nauka.
Helgers hovořil o činnostech velvyslanectví, ale i o tom, jak je možné stát se americkým diplomatem.
Přidal rovněž pár slov o sobě. Je

rodilý Holanďan,
který od mládí žije
v USA. Vystudoval
mezinárodní vztahy a politologii. Pracoval na americkem
ministerstvu obrany. Sloužil v americké armádě. Působil
např. v Jižní Korei,
Velké Británii, Iráku
nebo jako diplomat
na Velvyslanectví USA v Sarajevu. Na jeho vyprávění žáci bezprostředně reagovali otázkami.
Zajímali se například o to, jestli
začíná nové kolo studené války
mezi USA a Ruskem, o příjmy
Američanů ze zbrojního průmyslu, o používání zbraní civilním
americkým obyvatelstvem nebo
o to, zda je možné využít americké zkušenosti při řešení současné
imigrační krize v Evropě.
Studenti si procvičili angličtinu, dozvěděli se řadu zajímavých
informací a mohli konfrontovat
své postoje a názory s oficiálním
stanoviskem americké vlády. (jd)
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Cyklostezky: Tři trasy a řada novinek
Lichtenštejnské cyklostezky se pro cyklisty letos otevřou v sobotu 21. května. Tentokrát ale potěší svým programem nejen cyklisty.
„Letos jsme se zaměřili nejen
na cyklisty, kteří k nám přijedou
odjinud, ale snažili jsme se přilákat i místní. Vyznačili jsme na
trasách 26 zájmových bodů, kde
se lidé budou moci zastavit a na
kterých získají razítka do cyklopasu. Cyklopasy pro účastníky
akce se budou prodávat už v pátek
odpoledne na zimním stadionu
a jejich držitelé tak budou mít už
v tento den možnost získat některá z razítek. Protože řada těchto
stanovišť je přímo v Břeclavi, mohou razítka sbírat i Břeclavané,
kteří z nějakého důvodu nemohou, nebo nechtějí jezdit na kole.
Ten, kdo získá alespoň 12 razítek,

může si cyklopas vyměnit v cíli
za vouchery na slevy, které nabízí Město Břeclav ve svých zařízeních a také partneři akce. Chtěli
bychom, aby se lidé odjinud do
Břeclavi vraceli i ve zbytku roku,“
představil jednu z novinek Dymo
Piškula, ředitel příspěvkové organizace Tereza Břeclav, která
je letos poprvé pořadatelem této
tradiční akce.
Součástí voucherů bude i slosovatelný kupon. Losovat se opět
v cíli nad břeclavským splavem
a hlavní cenou bude i letos jízdní
kolo od firmy Jan Baránek.
V sobotu 21. května ráno bude
nejdřív otevřena výstava historic-

kých rádií v prostorách zimního
stadionu a také sezónní vinotéka
Moravský sommelier. Ta bude
sloužit milovníkům vína až do
skončení srpnového Memoriálu
Ivana Hlinky. Připraven je i křest
nového cykloprůvodce Michala
Jančaříka, který představí také
Břeclav a zdejší cyklistické možnosti. Slavnostní start se odehraje
pod patronací zástupců knížecí rodiny Lichtenštejnů, účast již
přislíbili princ Wolfgang z Lichtenštejna 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. Trasy

byly v minulých dnech zkontrolovány, byla opravena problémová
místa i značení tras. Po cestě čeká
cyklisty několik příjemných zastavení. V kempu u Apolla se budou
moci zastavit na koštu vín Lednicko-valtického areálu, u Rendez-vous bude mít Česká spořitelna,
hlavní partner akce, otevřenu Kavárnu Palečkovy rodiny, vinařské
občerstvení bude připraveno i na
Reistně a u kaple sv. Huberta. Cíl
všech tras bude opět ve veslařském areálu nad splavem. O zábavu účastníků se zde od 14 hodin
postarají hudební skupiny Retro
5, Ginger a Lidopop.
Sledujte webové stránky města
www.breclav.eu a facebook Města
Břeclav, kde najdete aktuální informace.
(juh)

Břeclavský salon roste do krásy
Již popáté hostí naše město přehlídku současného umění, která
nemá svým rozsahem v regionu konkurenci - Břeclavský umělecký
salon. Ten zahájí slavnostní vernisáží v pátek 27. května pod taktovkou pořádajícího Sdružení břeclavských výtvarníků.
O páté odpolední se opět po
roce otevřou prostory tzv. Reny
v bývalém cukrovaru. Na 40 umělců z Česka, Slovenska a Dolního
Rakouska představí nejen své oleje, akryly a plastiky. Prestižní post
hosta Salonu letos připadne malíři a performerovi Petru Niklovi. Tento rodák ze Zlína patří ke
špičce českého moderního umění.

Nově nabízí hostitelé dva termíny pro komentované prohlídky
s odborným výkladem o vystavovaných dílech i autorech (neděle
12. a 24. 6.). Další novinkou je
celodenní dílna – její účastníci si
mohou vyzkoušet některé z vystavených technik a inspirovat se
představenými tématy. Vedení
opět převezmou břeclavští uměl-

Dobrovolníci v Izraeli

Po roce se do izraelského národního parku Karmel vrátila
skupina dobrovolníků z Moravy,
aby dva týdny pomáhala místním lesníkům. Mezi dobrovolníky nechyběl ani letos pastor
Apoštolské církve Karel Káňa,
který s myšlenkou pomoci izraelským lesníkům před pěti lety
přišel. Lesy v pohoří Karmel totiž v prosinci roku 2010 zachvátil
rozsáhlý požár, jehož sílu znásobilo dlouhodobé sucho a silný
vítr. Při požáru zemřelo 41 osob,

oheň zničil více než 20 kilometrů čtverečních lesa. Moravští
dobrovolníci letos vyrazili na
pomoc již pošesté, z Břeclavi
byli tentokrát ve skupině kromě
Karla Káni ještě manželé Jana
a Jiří Průdkovi. Pomoc dobrovolníků ocenili nejen izraelští
lesníci, ale také český velvyslanec
Jiří Schwarz. Reportáž o jejich
pomoci letos přijela natočit také
Česká televize. Moravští dobrovolníci se chtějí do izraelských
lesů za rok zase vrátit.
(juh)

ci, a to v pátek 24. 6. od 10 do 18
hod. Široká veřejnost má možnost se aktivně zapojit do uměleckého dění.
Výstava je prodejní a vstupné
je vždy dobrovolné. Nutno ovšem podtrhnout, že hlavní partner přehlídky je město Břeclav.
Radnice projekt plně podpořila

a umožnila jej také dále rozvinout a obohatit.
Výstava potrvá do 3. července, otevřeno bude vždy v sobotu a neděli 13-17 hod. Pro školy
a jiné zájmové instituce lze sjednat individuální termín v pracovních dnech na tel. 608 369 250.
SBV / viactrix

Břeclavští Emplane
na pivních slavnostech
Fa nou š c i si
sami mohli vybrat, které kapely jim 11. června
na letošních Slavnostech břecl av s k é h o pi v a
zahrají. Mezi regionální kapel y s e z a ř ad i l a
i břeclavská kapela Emplane.
Co znamená název Emplane?
Jako velká spousta kapel jsme
se s vymýšlením názvu pěkně
natrápili. Po milionu potencionálních názvů nás napadlo, že
chceme lidem hlavně dát najevo,
že držíme spolu a jedeme na stejné vlně. V překladu slovo emplane znamená něco jako nalodění,
i když pro nás je ten význam možná ještě silnější.
Kdo vás přihlásil do talentové soutěže kapel?
Žádná velká story typu “babička nás přihlásila do Prostřena,
protože umíme skvělý bramborový salát“ za tím není. Do soutěže jsme se přihlásili sami. Je

to skvělá šance získat zkušenosti na velkém pódiu a šířit naši
hudbu mezi větší množství lidí.
Překvapilo nás, že se do soutěže
hlásilo tolik kapel, o to jsme byli
šťastnější, když jsme byli vybráni.
Moc se těšíme.
Vzkažte lidem, proč stojí za
to vás vidět.
Jsme mladí kluci, milujeme
hudbu a největší radost nám dělají lidi, co chodí na koncerty.
Koncerty si rádi užíváme jak na
pódiu, tak pod ním. Bude skvělé
zahrát si se známými interprety
a sbírat zkušenosti. Většina z nás
má k pivu blízko a věříme, že celá
akce bude super.
(tz)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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OTEVÍRÁNÍ

Lichtenštejnských stezek 2016
21. května 2016

Kdy:
Start akce:
prostranství před zimním stadionem v Břeclavi
Ukončení akce: areál veslařského klubu v Břeclavi
Startovné:
dospělí 60 Kč, děti 10 Kč

TRASY
Trasa Junior A

vhodná pro rodiče s dětmi: Pohansko, ev. zámeček Lány

Délka 15/21 km

Trasa Pokročilý B

vhodná pro zdatnější cyklisty: Janův hrad, Lednice, Nejdek, Hraniční
zámeček, Sedlec, Úvaly, Reistna, Valtice, Rendez-vous, Svatý Hubert, Tři
Grácie, Nový Dvůr, Apollonův chrám, kemp Apollo (vinný košt), Kančí
obora, koupaliště Břeclav, areál veslařského klubu Břeclav

Délka 50 km

Trasa Profi C

Břeclav – město:
Možnost navštívit věž břeclavského zámku, Lichtenštejnský dům,
Městské muzeum a galerii. Dále pak kostely v Břeclavi a Poštorné, kapli
Cyrila a Metoděje a židovský hřbitov. Ve vstupních prostorách zimního
stadionu bude probíhat výstava historických rádií, před zimním stadionem
bude otevřena vinotéka Moravský sommelier.

Břeclav – Pohansko:
Možnost návštěvy expozice, občerstvení.

Břeclav – Slovácký veslařský klub:
Kulturní program i občerstvení zajištěny. Vstup do areálu klubu je zdarma
i pro veřejnost. Lodní doprava Břeclav – možnost absolvovat trasu
Břeclav - Janův hrad lodí.

Lednice Kemp Apollo:
Výstava vín Lednicko – valtického areálu. Cimbálová muzika, občerstvení
místní speciality.

Janův Hrad:

vhodná pro pokročilé: Janův hrad, Lednice, Nejdek, Hraniční zámeček,
Sedlec, Mušlovské rybníky, Olivetská hora, Mikulov, Sklep Tanzberg,
náměstí Mikulov (možnost pěšky na Sv. Kopeček), koupaliště Mikulov,
nádraží Mikulov, Sedlec, Reistna, náměstí Valtice, Rendez-vous, kaple
Svatého Huberta, Nový Dvůr, Apollonův chrám, kemp Apollo, Kančí obora

Možnost prohlídky, občerstvení.

Délka 71 km

Mikulov:

Každý účastník obdrží cyklopas s mapou připravených tras. Tyto cyklopasy
je možné zakoupit již v pátek 20. května na zimním stadionu. Na mapách
budou vyznačeny body zájmu (cca 20) s možností získat razítko o návštěvě.
Po dojezdu může startující vyměnit cyklopas (po získání 12 razítek)
za voucher, který mu následně umožní čerpat benefity u partnerů akce.
Cyklopas bude nadále obsahovat slosovatelný útržek. Vylosování hlavních
10 cen proběhne v areálu veslařského klubu při ukončování akce.

Sedlec:
Cykloterasa Sedlecká vína – občerstvení, grilované sele.

Ochutnávka vinařství Tanzberg, občerstvení. Možnost pěšky navštívit
Svatý kopeček, mikulovský zámek.

Partneři akce

Body zájmu:
Pivovar, výstava rádií, zámecká věž, Lichtenštejnský dům, židovský
hřbitov, kostel Břeclav + kostel Poštorná, Pohansko, Lány, Dianin chrám,
kaple svatého Huberta, Tři Grácie, Nový Dvůr, Kemp Apollo - vinný košt,
Sedlecká vína, vinotéka Tanzberg, kolonáda Reistna, cykloterasa Sedlec,
Lodní doprava Břeclav, Vinné sklepy Valtice.

© Grafika & Tisk - Stillus 0997s2016
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Na Pohansku přivítali jaro. Inspirace na jaře, v létě,
Bitvou i dobovými zvyky na podzim i v zimě

Raně středověké jarní
slavnosti na Pohansku!
Tak nazvalo břeclavské
muzeum akci, na které Kmenový svaz Styrke
představil za teplého jarního počasí lidem nejen
bojové ukázky. Stovky příchozích si prohlédly dobové ležení, součástí
byly komentované prohlídky, při kterých členové Styrke představili pohanské zvyky a tradice.
(dav)

Den dětí - Noemova archa
29. 5. od 14 h do 17 h
na nám. Svobody 14 v Břeclavi (u kostela ČCE)
Soutěže, hry, trampolína, táborák,
nafukovací hrad, malování křídou a další

Májové zpívání v Poštorné
Stává se pravidlem, že Ženský pěvecký sbor Slováckého krúžku Poštorná pořádá jeden rok Babské hody a druhý zase Májové
zpívání. Letos si na toto zpívání pozvali velmi zajímavé zpěváky.
V kostelní zahradě se představí Ženský a mužský sbor z Míkovic
u Uherského Hradiště doprovázený cimbálovou muzikou Slačáci,
Ženský sbor z Hroznové Lhoty taktéž s muzikou a mužský pěvecký
sbor z Dolních Bojanovic Vox Vini se zpěvákem Vojtou Račickým.
Vystoupí i členové Slováckého krúžku z Brna. Náš ženský sbor doprovodí na cimbál František Šulák a mužský sbor zase Poštorenská
cimbálová muzika. S muzikou si zazpívá i Jura Holásek. Zpívání
začíná v kostelní zahradě 28. května v 17 hodin a zahájí ho dětský
soubor Koňárci.
(fs)

Dvanáctiletá
tradice Adventních inspirací se
rozrůstá. K Adventním inspiracím přibyly
Velikonoční inspirace. Ty měly
velký ohlas. Proto se břeclavské
muz e um rozhodlo uspořádat
další inspirace.
Ty by tak měly
odstartovat novou tradici. V každém ročním období proto návštěvníci budou moci zavítat do synagogy a k jejímu bezprostřednímu okolí,
kde se společně se svými dětmi pobaví v rámci tematických inspirací.
V květnu nás čekají Květinové inspirace, na které zveme v Radnici na
str. 12. Kreativní dílny se díky inspiracím propojí nejen s kulturním zážitkem. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s květinovou tématikou,
ale také na bohatý doprovodný program. Zajímavostí bude povídání
o bylinkách a zpracování květin v módě i v kuchyni. I na podzim už
pracovníci kultury při břeclavském muzeu připravují tematický program právě v barvách podzimu.
(red)

Tábor pro teenagery
Již devátým rokem pořádá SVČ
Du hovka Břeclav
speciální zážitkový
tábor, který se vymyká z běžné nabídky
pobytových táborů,
a to jak programem,
cílovou skupinou (14
– 17 let), tak i osobním přístupem ke skupině i jednotlivci. Tábor se koná v inspirativním
prostředí turistické základny Lom
na hřebenech v Lipnici nad Sázavou pod vedením zkušených instruktorů. Program je složený ze
společných aktivit, rolových her,
workshopů, debat či outdoorových
aktivit. Stejně tak žádoucí je i prostor pro realizaci vlastních nápadů.
Během osmi předchozích ročníků se postupně zvyšoval zájem
o účast u teenagerů z celé republiky (např. Praha, Svitavy, České
Budějovice, Olomouc). Pro mladého člověka je o to zajímavější
potkat se s vrstevníky z celé re-

publiky, navázat nová přátelství
a zjistit více o životě mladých
v jiném regionu. Mediální tváří a významným podporovatelem lipnických táborů je Honza
Toužimský – vynikající zpěvák
skupiny Arakain a muzikálový
zpěvák. Ten se také aktivně podílí na přípravě akcí. Aktuální
ročník akce se jmenuje Revoltikon a proběhne 23. - 30. července 2016. Jedním ze základních
principů akce je osobní přístup
ke každému účastníkovi, proto je
kapacita omezena na 30 míst! Podrobné informace včetně přihlášky naleznete na www.duhovka.cz.

Sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi
Vás srdečně zve na koncert

Břeclavského komorního orchestru a jazzového kvarteta UP!

Jazz & klasika
Mix žánrů a stylů
Na programu: P. Breiner, Beatles, Concerto Grosso, W. Shorter,
Black Nile, R. Beirach Elm, H. Hancock, Maiden Voyage,
Watermelon Man
28. května v 18.00 hodin
Evangelický kostel, nám. Svobody 14, Břeclav
Vstupné dobrovolné

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Značková prodejna BERNARD
v Břeclavi.
Chystáte oslavu, pořádáte party?

Nezapomeňte na pivo!
Výčepní zařízení jen za 99 Kč/víkend.
Značková prodejna BERNARD
U Nemocnice 3373/6
690 02 Břeclav

OTEVÍRACÍ DOBA
Po–Pá 8.00–12.00
So
8.00–12.00

12.30–18.00

KONTAKT
tel.: +420 725 372 938
e-mail: breclav@bernard.cz
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NA LOUCE POD ZÁMKEM

ZAČÍNÁME JIŽ VE 12.00

sobota

11.6.

ř dprodejích!
it vstupenky v pře
Poslední možnost koup

DOPROVODNÝ PROGRAM: PROHLÍDKY PIVOVARU, PIVNÍ SOUTĚŽE A DALŠÍ…
PŘIJĎ JIŽ VE 12.00 A MÁŠ DO 13.00 PIVO ZA 10 KČ!

Jsme držitelem
certiﬁkátu ISO 9001
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Městská knihovna Břeclav připravuje na květen
Duchovní numerologie
– Roční vibrace
Zájemce o ezoteriku zveme
na další přednášku Nikolety Udwardy z cyklu Duchovní numerologie, tentokrát na téma Roční
vibrace. Přednáška se uskuteční
ve čtvrtek 12. května v 17 hodin
v malém sále knihovny, vstupné 130 Kč, rezervace na e-mailu:
colett333@gmail.com.

Tváře Břeclavi - financování
sportu v Břeclavi
Hnutí Mladí a Neklidní Vás
srdečně zve na další setkání
z cyklu Tváře Břeclavi. Tématem
panelové diskuse bude tentokrát problematika financování
sportu v Břeclavi. Setkání se
uskuteční ve čtvrtek 26. května
v 18 hodin v malém sále knihovny. Vstup volný.

Autorské čtení Markéty
Bednářové
Kontroverzní témata představí v úterý 17. května v 17 hodin v malém sále knihovny na
svém autorském čtení spisovatelka Markéta Bednářová. Její
prvotinou je autobiografická
kniha Ve stínech za zrcadlem
aneb o životě s psychózou, ve
které popisuje svůj dvacet let
trvající zápas s diagnostikovanou paranoidní schizofrenií.
Autorčina druhá kniha Zfetovaná duše se týká jejího přítele,
který získal závislost na výherních automatech a následně i na
drogách. Vstupné dobrovolné, všichni jsou srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.

Vodicí pes ve službě člověku
Srdečně zveme na besedu Vodicí pes ve službě člověku, která se
uskuteční v malém sále knihovny
v úterý 31. května od 16 hodin.
Zájemci zde zjistí, jak probíhá výchova a výcvik vodicích psů a jak
vypadá každodenní život nevidomého člověka. Uvidí spolupráci
vodicího psa s nevidomým člověkem, a pochopí, jak se k této dvojici chovat při běžném setkání a jak
je důležité nevyrušovat vodicího
psa při práci. Vstup volný.
Akce pro děti na pobočkách
Na poštorenské pobočce se
v pátek 20. května v 16.30 hodin
děti mohou těšit na další pořad
z cyklu Povídám, povídám po-

Kemp APOLLO
pořádá

IX. Výstavu vín
Lednicko-valtického areálu
20.–21. května 2016

hádku. Jedná se o tematické vyprávění s dílničkou, příspěvek na
materiál činí 15 Kč. Po celý měsíc
bude na všech pobočkách probíhat vědomostní soutěž pro dětské
čtenáře Panovníci, byli taky jenom lidi: Doba krále Karla IV.
Výstava Karolíny Jiráské
– Perokresby
V improvizované knihovnické galerii Na schodech si zájemci mohou v květnu prohlédnout
výstavu Karolíny Jiráské nazvanou Perokresby. Autorka je studentkou Masarykovy univerzity
v Brně a výtvarnému umění se věnuje od roku 2012 jako samouk.
Svá díla zveřejňuje pod pseudonymem Carol Ambros. Výstava
ve vstupních prostorách knihovny bude přístupná během oteví-

rací doby od pondělí 2. května
do pátku 27. května.
LiStOVáNí pro děti
V sobotu 4. června se od
14 hodin uskuteční v břeclavské
knihovně další scénické čtení
z cyklu LiStOVáNí, určené tentokrát především dětem. Představení pod názvem Gorila a já podle
knihy Fridy Nilssonové vypráví
o osudech osmileté Jonny, která
žije v dětském domově. Ředitelka domova ji nemá ráda, a tak ji
ochotně předá k adopci děsivé
Gorile, která žije na skládce a živí
se prodejem šrotu. Jonna se nejprve Gorily bojí, myslí si, že ji chce
sníst, ale postupně se s ní spřátelí. Účinkují Gustav Hašek, Pavla
Drtinová a Věra Hollá. Vstupné
50 Kč.
(jč)

Základní umělecká škola Břeclav Vás srdečně zve na

Koncert Hodonínského symfonického orchestru
pod vedením dirigenta Davida Herzána
22. května 2016 v 17.30 hod., Dům školství
V programu zazní: F. Schubert: Symfonie č. 8 "Nedokončená"
F. Mendelssohn - Bartholdy: Klavírní koncert g-moll
klavírní sólo Eliška Vomáčková, studentka JAMU
R. Wagner: předehra k opeře Rienzi
Vstupné 50,- Kč

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 13. – 17. června
2016 - v době od 14 do 17 hod. v budově ZUŠ na Křížkovského ul. č. 4.
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.

Pátek 20. května 14–22 hodin
Sobota 21. května10–22 hodin
PREZENTACE CHARITATIVNÍ GALERIE RATOLEST,
KTEROU PROVOZUJE
NEZISKOVÁ ORGANIZACE RATOLEST BRNO, Z.S.
Místní speciality • Cimbálová muzika
Kontakt: 602 134 864 • 777 187 160 • info@atcapollo.cz
Degustace proběhne 15. května 2016 v 10.00 hodin v areálu kempu

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
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Městské muzeum a galerie informuje

Oslava kinematografie v muzeu „pod vodárnou”
MMG Břeclav a Kinematograf bratří Čadíků připravují společně na červen – září 2016 výstavu mapující historii Kinematografu bratří Čadíků v obrazech, spojenou s prezentací používané
profesionální kinotechniky k projekci fi lmů tuzemské výroby ve
stálých i mobilních kinech od roku 1950 až do roku 1990 v bývalé Československé
Vernisáž se uskuteční 2. 6.
2016 v 17 hod v muzeu „pod vodárnou”, samotná výstava pak
potrvá od 3. 6. do 15. 9. 2016.
Společnost Kinematograf bratří Čadíků provozuje pojízdná
kina a jejím stěžejním projektem je Filmové léto, odehrávající
se každoročně v desítkách měst
celé České a Slovenské republiky,
kde pod širým nebem promítají

především české filmy. Historie
společnosti sahá až do roku 1992,
kdy si bratři Čadíkové pořídili
první maringotku a vyrazili na
svou první pouť. Během let se Kinematograf zapojoval se do celé
řady projektů, získal podporu
mnoha významných osobností
českého filmu a stal se součástí
různých festivalů a kulturních
událostí.

Výstava Sny pokračuje. Obrázky Julie Vojtkové si můžete
ještě v měsíci květnu prohlédnout
v úterý – pátek od 14-17 hodin,
ale pro školní kolektivy bude po
domluvě otevřeno i dopoledne.
Volejte 723 887 977. Připomínáme, že lze zhlédnout okolo 30 děl
mladé 15leté výtvarnice.
Galerie připravuje:
V letním čase vás připravíme
na dovolenou u moře netradičně,
otevřeme výstavu Moře a pobřeží. Ti z vás, kteří se již z dovolené vrátíte, můžete zavzpomínat.
Přesné datum a trvání uvedeme

v dalším čísle
Radnice.
Akce Pro
Radost pokračuje evidencí
v ýtvarníků,
kteří se svými
1-2 dílky zúčastní. Detaily a podmínky
zasíláme, dále
je možná osobn í kon z u lt ace a jed ná n í
v Galerii 99.
Radosti není nikdy dost. Radost není ve věcech, radost je
v nás.
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.

Patchworkový klub pořádá

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
neděle 22. 5. 2016
malý sál Sokolovny v Charvátské Nové Vsi
13:00 až 17:00 hod.
Polštářky ušité při této akci věnujeme seniorům
do Domova seniorů v Břeclavi

K i nematog r a f na f i l mo vých projekcích v Česku vybírá dobrovolné vstupné, které je
každoročně věnováno na charitativní účely. V loňském roce se
například podařilo ve spolupráci s rádiem Impuls vybrat částku 1 200 000 Kč, kterou věnovali
nadaci Konto Bariéry. Celková

částka, kterou Kinematograf od
počátků své existence přispěl na
dobročinné účely, se tak vyšplhala na více než 9 milionů korun.
Letos slaví Kinematograf 25. výročí svého vzniku a součástí oslav
bude také připravovaná výstava
v Břeclavi včetně dalších doprovodných akcí.
(jč, sv)

Břeclavská muzejní noc 2016
MMG Břeclav se zapojuje do
festivalu Muzejních nocí již sedmý rok. Letos budou návštěvníkům prvně zpřístupněny hned
čtyři objekty ve správě MMG
Břeclav. Slavnostní zahájení Břeclavské muzejní noci proběhne
4. 6. 2016 v 19 hod. před synagogou. Poté začnou komentované
prohlídky v synagoze a Lichtenštejnském domě. V synagoze bude
návštěvníkům k dispozici expozice Židovská Břeclav a výstava
J. Wintra Neprakty – Židovské
anekdoty. V Lichtenštejnském
domě bude možnost zhlédnout
expozici rodu Lichtenštejnů, miniatury saletů Lednicko – valtického areálu a výstavu účastníků
projektu Young HeART. V budo-

vě muzea „pod vodárnou“ bude
probíhat komentovaná prohlídka k velké letní výstavě Kinematograf bratří Čadíků, která se
bude konat u příležitosti 25. výročí jejich kinematografu. Pestrý
večerní program bude připraven
pro návštěvníky od 21:00 hod. až
do půlnoci na zámeckém náměstí, kde zazní výběr z nejlepších
písní středověkých minsterlů,
proběhnou ukázky královských
a středověkých barokních tanců
s výukou. O překvapení se postará kejklíř a nebude chybět ohňová show. Středověkou atmosféru
zpestří ukázky dobových řemesel. Zároveň s programem budou
probíhat komentované prohlídky
zámecké věže.
(sv)

Projekt Young HeART
představí další umělce
Městské muzeum a galerie
Břeclav v loňském roce odstartovalo projekt na podporu mladých
umělců Young HeART. Do tohoto projektu přišlo 25 přihlášek,
z nichž odborná komise vybrala
8 nejlepších. Tito mladí umělci
se budou postupně představovat
v galerii v podkroví Lichtenštejnského domu.
Po příznivých ohlasech na
v ýstavu prvních dvou umělců – Lucie Skleňákové a Lucy
Bertolly, svá díla představí Jiří
Dosoudil a Jan Charvát. Jiří
Dosoudil, známý také pod jménem Dosy Doss, je absolventem
SŠ řezbářské v Tovačově, nyní
student umělecké t vorby na
UPOL. Má za sebou několik výstav, v roce 2010 vyhrál českou
kvalifikaci v Paint clubu Battle
tour, v roce 2014 se zúčastnil festivalu Vzáří, a to s projektem Be
light, Be alive. Je členem umělecké skupiny Chaoscompany.
Jiří Dosoudil ve své tvorbě vyu-

žívá především sprej, zajímá jej
i kresba, malba a grafika.
Jan Charvát absolvoval vizuální tvorbu a galerijní pedagogiku na Katedře v ý tvarné
výchovy MU, v současné době je
studentem doktorského studijního programu. Zkoumá stavební principy virtuální a rozšířené
reality a aplikovatelnost těchto
technologií v umění. Zajímá jej
potenciál nových médií, především videa. Je fascinován motivem cesty, která tvoří základ
všech jeho děl. V posledních dílech řeší rovněž aktuální otázku
proměny vnímání v digitalizované společnosti 21. století.
Výstava obou autorů bude
zahájena ve čtvrtek 19. 5. v 17:00
hod v galerii v podkroví v Lichtenštejnském domě. Přijďte se na
mladé umělce podívat, podpořit
jejich tvorbu, nebo dát hlas svému favoritovi.
Mgr. Nina Kuhnová
Kurátorka výstavy a autorka projektu

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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KVĚTEN
N2016
Pátek 29.4. v 17:00 a neděle 1.5. v 15:00

Středa 25.5. ve 20:00 a čtvrtek 26.5. v 17:00 a ve 20:00

SVÁTEK MATEK

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
! "(!277?=>C7 7#1/%&'#!27>=F !97>==7: ,

Úterý 3.5. ve 20.00

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

KINO ART

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...
$ 7%&"$27%"7 "%"7$97"(97?=>C7">B&7>=B !97>==7: ,

Středa 4.5. a čtvrtek 5.5. v 17:00 a ve 20:00
Patrně nejznámější český cestovatel současnosti DAN PŘIBÁŇ
podnikl svou dosud nejnáročnější expedici...
"' !&+$!/7" "(7%"<"(!%"7?=>C7FC !>>=7: ,

Pátek 6.5. v 17:00 ve 3D, sobota 7.5. v 17:00 a neděle 8.5. v 15:00 ve 2D

KNIHA DŽUNGLÍ
Film je hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga
inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney.
"$"$'3!277?=>C7 7>A=7:<>>=7: ,

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
" 77?=>C7&&')7">?&7>>= !97>?=7: ,

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA

Úterý 31.5. ve 20:00

NEBE A LED

KINO ART

Oscarový režisér Luc Jacquet (Putování tučňáků) ve svém novém celovečerním dokumentu popisuje sérii
dobrodružných cest francouzského polárníka a vědce Clauda Loriuse na Antarktidu,
"' !&+$!/7$!7?=>B7&&')7#1/%&'#!27EF !97F=7: ,

STŘEDA 1.6. DĚTSKÝ DEN V KINĚ
15:00 – PAT A MAT VE FILMU - 80min.
17:00 – KUNG FU PANDA 3 - 94min.
19:00 – KNIHA DŽUNGLÍ – 105min.
! "(!27(%&'#!-!32 C=7:
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Čtvrtek 2.6. v 17:00 a ve 20:00

SOUSEDI 2

Úterý 10.5. ve 20:00

KINO ART

Mladý Číňan Chen Zhen se za dob tzv. kulturní revoluce ocitá v oblasti Vnitřního Mongolska, kde se
seznamuje s nomádským způsobem života. Je natolik okouzlen místním smýšlením, že se rozhodne
odchytit a vychovat vlčí mládě... Režie: Jean-Jacques Annaud. Hrají: Shaofeng Feng, Shawn Dou.
"$"$'3!27&$$7/!7$!7?=>B7 7#1/%&'#!27>?> !97F=7: ,

Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. Manželé, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné
vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze. A, že holky, mohou být nebezpečnější než kluci.
Zvlášť když jich je víc pohromadě. Režisér: Nicholas Stoller. Hrají: Zac Efron, Chloë Grace Moretz,
" 77?=>C7&&')7">B&7>=A !97>?=7: ,

Pátek 3.6. v 17:00 a ve 20:00 ve 3D, sobota 4.6. v 17:00 a ve 20:00 ve 2D

ŽELVY NINJA 2

Středa 11.5. ve 20:00

NIKDY NEJSME SAMI
Do obce roztažené podél státní silnice se nastěhuje paranoidní pracovník vězeňské správy a jeho rodina.
Spřátelí se se svým novým sousedem, nezaměstnaným hypochondrem, kterého živí jeho žena pracující v
místní prodejně ... Režie: Petr Václav. Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková, Miroslav Hanuš
$ 7%"7?=>C7#1/%&'#!27>=B !97>>=7: ,

Pátek 13.5. v 17:00 ve 3D, sobota 14.5. v 17:00 a neděle 15.5. v 15:00 ve 2D

ANGRY BIRDS VE FILMU

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji
partičku neoblíbených. Když na ostrov dorazí zelená prasata, musí zjistit, co mají vepři za lubem...
! "(!277?=>C7 7#1/%&'#!27>== !97>A=7:<>?=7: ,

Pátek 13.5. a sobota 14.5. ve 20:00

OREL EDDIE

Touha splnit si životní sen je motorem snad každého z nás.
Ale takový motor, jaký v sobě skrývá už od dětství M.Edwards, nemá jen tak někdo: Stát se olympionikem
a reprezentovat Velkou Británii...Režie: Dexter Fletcher. Hrají: Taron Egerton, Hugh Jackman
("&"#%!27" 777 . 97?=>C7&&')7#1/%&'#!27>=C !97>>=7: ,

Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady s námi a jejich příběhy pokračují!
Režie: Dave Green. Hrají: Megan Fox, Stephen Amell, Alan Ritchson, Noel Fisher
"$"$'3!27,!/77?=>C7 7#1/%&'#!27>A=7:<>?=7: ,

Úterý 7.6. a středa 8.6. ve 20:00

CAROL

Cate Blanchett a Rooney Mara podávají životní herecké výkony v milostném dramatu Carol o citovém
vzplanutí a následném mileneckém vztahu dvou žen v atmosféře 50. let. Režie: Todd Haynes
$ 7$" !&27?=>B777&&')7">B&7>>E !97>>=7: ,

Pátek 10.6. v 17:00 ve 2D, ve 20:00 ve 3D, sobota 11.6. v 17:00 a 20:00 ve 2D

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET

Film o násilném střetu dvou světů vznikl na motivy globálního herního fenoménu společnosti
Blizzard Entertainment. Režie: Duncan Jones. Hrají: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster
"$"$'3!27!&%)77?=>C7&&')7">?&7>B=7:<>@=7: ,
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Středa 18.5. ve 20:00 a čtvrtek 19.5 v 17:00 a ve 20:00

KOLONIE

Inspirované skutečnými událostmi. V kolonii Dignidad, docházelo k mučení Pinochetových odpůrců
a k sexuálnímu zneužívání dětí. Režie: Florian Gallenberger. Hrají: Emma Watson, Daniel Brühl.
$ 7%&"$27 . 97 '97$97?=>B7&&')7">?&7>>= !97>>=7: ,
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Pátek 20.5. a sobota 21.5. v 17:00, neděle 22.5. v 15:00

6;191)6<055

PŘÍBĚH LESA

Každý z nás viděl působivé záběry divokých zvířat v Africe. Ale víte, jak to vypadá uvnitř liščího doupěte?
Běželi jste někdy sto metrů lesem spolu s divočákem a smečkou vlků? To je příběh lesa kolem nás.
Režie:Jacques Perrin a Jacques Cluzaud
1/$""#%!2"' !&7$!7?=>C7 7#1/%&'#!27FD !97F=7: ,
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Pátek 20.5. ve 20:00 ve 3D, sobota 21.5. ve 20:00 ve 2D

X – MEN: APOKALYPSA

Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých civilizací získal
sílu ostatních mutantů a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Teď se po tisíci letech probudil ...
Režie: Bryan Singer. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender
,!/7"$"$'3!27!&%)77?=>C7 7">?&7>@= !97>A=7:<>?=7: ,

Úterý 24.5. ve 20:00

NAŠE MALÁ SESTRA

Pátek 27.5. v 17:00 ve 2D, ve 20:00 ve 3D, sobota 28.5. v 17:00, ve 20:00 ve 2D
Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách.
Režie: Anthony & Joe Russo. Hrají: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson.
,!/7"$"$'3!277?=>C7 7">?&7>AE !97>@=7:<>>=79 ,

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU

TOTEM VLKA

Laskavý, starostlivý, vtipný a dojemný – stejně jako matky na celém světě.
Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky, letošní Den matek
se určitě nezapomenutelně zapíše do historie romantických komedií ...
Režie: Garry Marshall. Hrají: Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts
" 77?=>C7&&')7">?&7>>E !97>?=7: ,

KINO ART

Rodinné (melo)drama,
které na čechovovském půdorysu domu, zahrady a čtyř sester skládá poctu magii všednosti.
Režie: Hirokazu Kore-eda. Hrají: Haruka Ajase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose
$ 7$"!27 #"!%"7?=>C7&&')7">B&7>?C !97>==7: ,

CESTA K HUDBĚ – Stehlíkovi
vystoupení žáků školy
%&'#!-"$"("!-
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kinobreclav@seznam.cz, tel: 519 370 818, www.kinobreclav.cz
REZERVACE KONČÍ 30 min. před filmem nebo 1 den před koncertem či divadlem.

Kino Koruna je provozováno za finanční podpory Města Břeclav .
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Břeclavští hokejisté
Zimní stadion
součástí vítězného týmu poslouží i bez ledu
V dubnovém finále mistrovství ČR krajských výběrů ročníků
2002 v Ústí nad Labem, se v rámci Škoda hockey cupu blýsknuli
i břeclavští hráči, kteří se dostali
do sestavy jihomoravského výběru. Pětice hráčů HC Lvi Břeclav Dominik Koubek, Dominik
Vaněk, Patrik Sedlák, Jakub Zapletal a Lukáš Topolanský tak dopomohla jihomoravskému týmu
k vítězství na MČR. Sestavu Ústeckého kraje Jihomoravané ve
finále porazili 5:2. U první branky asistoval Dominik Koubek
a Jakub Zapletal vstřeleným gólem uzavřel vítězné skóre. Finále se navíc odehrálo před očima
nejvyšších představitelů České-

ho hokejového svazu, svazových
trenérů a hráčů reprezentačních
výběrů ČR a Německa. „Věřím, že
pro kluky bylo utkání důležitým
impulsem do jejich další hokejové kariéry. Nezapomenutelným
zážitkem se pro ně jistě stalo
převzetí poháru pro vítěze a zlatých medailí z rukou olympijského vítěze a mistra světa Martina
Procházky, dlouholetého reprezentanta Bedřicha Ščerbana, mistra světa Romana Červenky,
které proběhlo před zaplněnými tribunami v první přestávce
utkání Euro Hockey Challenge
mezi reprezentačními týmy ČR
a Německa,“ řekl po zápase trenér Miroslav Hodonský. (red)

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
Téma: Imunitní systém
Středa 18. května 2016 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace 732 613 853.

In line bruslaři, f lorbalisté
i hokejbalisté mají nyní jedinečnou šanci. V dubnu byla na zimním stadionu položena kvalitní
umělohmotná plocha, která je jim
nyní k dispozici.
Umělou plochu lze využít každý den od 7 do 22 hodin, po domluvě i v pozdějších hodinách.
Hodinový pronájem celé plochy

vyjde na 300 Kč za hodinu. Ale
pozor! V měsíci dubnu je veřejné
in-line bruslení zdarma! Využijte
tuto nabídku a přijďte si zabruslit na kvalitním povrchu a hlavně
bezpečně, bez rizika kolize s ostatními účastníky silničního provozu.
Přesný rozpis v y užití in-line plochy bude k dispozici na
www.tereza-breclav.cz

Volejbalisté přeborníky JMK. I v minivolejbalu
Začátkem dubna se uskutečnily finálové turnaje ve volejbale mladších žákyň a žáků
o přeborníka Jihomoravského
kraje. V průběhu celé sezóny
týmy sbíraly body a do závěrečných finálových bojů postoupilo 8 nejlepších družstev z každé
kategorie. Finálový turnaj žákyň se konal v Brně a břeclavská sportovní hala Lokomotivy
hostila finálové turnaj žáků.
V obou kategoriích měl volejbalový oddíl Lokomotivy Břeclav
zastoupení. Oba týmy sem postoupily ze 4. místa průběžného
hodnocení soutěže. Domácí žáci
Lokomotivy Břeclav nastoupili
do finálového turnaje v plné sestavě. Domácí prostředí, kompletní sestava a dobrá příprava
řadila mladé břeclavské volejbalisty k favoritům závěrečného
turnaje. Břeclavští kluci potvrdili své ambice a v semifinále
porazili velkého konkurenta
tým VK Pegas Znojmo-Přímětice. Ve finále si poradili s brněnskými hráči a právem tak získali
zlato. Sestava týmu žáků TJ Lokomotivy Břeclav: Daniel Fabikovič, Tomáš Wozar, Richard
Struška, Šimon Vydra, Tadeáš
Mank, Antonín Wagner, Pavel
Kurial, Ondřej Janečka a Martin Halady. Trenérkou je Lenka
Fabikovičová.

děvčat je o to cennější,
že za sebou nechala celou řadu chlapeckých
týmů. Modrý tým kluků: Daniel Fabikovič,
Richard Struška, Tomáš
Wozar a Antonín Klimeš. Modrý tým holek:
Sára Wozarová, Darina
Tesařová, Natálie Dvořáková a Tereza Myslíková. Velký dík patří
také trenérům Lence
Fabikovičové a Martinu Wozarovi, kteří stojí za poctivou přípravou
břeclavských volejbalových nadějí.
(ir)
Mladí břeclavští volejbalisté nezaváhali ani v minivolejbale, když se na finálový turnaj
Jihomoravského kraje do Brna
vypravilo celkem 58 dětí z volejbalové přípravky TJ Lokomotivy Břeclav. V každé z pěti
věkových kategorií Břeclav zastupovaly 4 týmy. V celkovém
součtu umístění nejprestižnější modrou kategorii Břeclavané
zcela ovládli. Ke čtyřem prvním
příčkám přidali kluci ještě pátou,
čímž potvrdili své absolutní vítězství v celé sezóně a získali zlaté medaile. A holky byly hned za
nimi na druhém místě v soutěži
bez rozdílu pohlaví. Umístění

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
• Hledám dům na Břeclavsku, koupím ihned,
menší opravy nevadí. Tel. 605 982 553
• Prodáme rodinný dům v Bořeticích. PENB G.
Tel. 734 181 615
• Hledám byt 3+1 v Břeclavi, s balkonem.
Tel. 604 590 583
• Koupím dům v Břeclavi, cenu respektuji.
Nabídněte, tel. 605 982 553
• Ihned koupíme byt v Břeclavi i Na Valtické.
Tel. 604 590 583

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Hlinkův memoriál
mezi nejlepšími

Vyhlášení nejlepších sportovců Jihomoravského kraje za rok 2015 se
uskutečnilo v Rotundě pavilonu A na brněnském výstavišti. Své zastupení měla na galavečeru i Břeclav. Mezi trojici nejlepších sportovních
akcí roku 2015 byl nominován hokejový Memoriál Ivana Hlinky a v kategorii Sportovní talent byl nominován břeclavský atlet Ondřej Vodák.
V rámci slavnostního večera převzali ocenění také úspěšní reprezentanti Jihomoravského kraje na loňských Hrách VII. letní olympiády dětí
a mládeže České republiky, mezi nimiž byl i atlet Lokomotivy Břeclav
Adam Kuchta, který zvítězil v hodu oštěpem. Na snímku zleva radní
Zbyněk Chlumecký, místostarostové Zdeněk Urban a Jaroslav Válka,
kteří se za město Břeclav vyhlášení zúčastnili.
(juh)

Václav Pavkovič má 80 let
V neděli 24. dubna se dožil
80 let legendární veslař Václav Pavkovič. Společně s Janem Švédou vybojovali jako
dosud jediní břeclavští sportovci olympijskou medaili.
Stalo se tak na olympijských hrách v Římě v roce
1960, kdy byli oba Břeclavané
členy bronzové československé osmiveslice. O rok dřív se
společně radovali ze druhého
místa na mistrovství Evropy
ve francouzském Maconu.
Václav Pavkovič začal
v Břeclavi veslovat ve 12 letech pod dohledem Ladislava Smolíka, člena legendární
břeclavské osmy, která startovala na olympiádě v Berlíně v roce 1936. V roce 1955
byl Pavkovič členem břeclavské
osmy, která vybojovala titul mistrů Československa. Následující dva roky vesloval v armádním

celku ÚDA Praha (dnešní Dukla) a pak se opět vrátil do Břeclavi. Po skončení závodní kariéry
v roce 1963 pracoval Václav Pavkovič dlouhá léta jako trenér
a předseda břeclavského vesla řského
oddílu. Na olympiádu se probojovaPořádání firemních li také jeho svěřenci
Zdeněk Kuba (1968,
a soukromých akcí
1972) a Oldřich Kruták (1972).
Možnost grilování
Václavu Pavkovia zajištění rautů
čovi přejeme do dalších let především
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
pevné zdraví a také
hodně radosti z vý691 41 Poštorná
konů našich veslařů!
Tel: +420 776 280 507
(juh)

Cykloterasa s občerstvením
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Talentovaní atleti
na Břeclavské laťce

Téměř stovka dětí z devíti škol
a jednoho atletického oddílu bojovala o prvním dubnovém dnu
o co nejlepší výkony na 38. ročníku Břeclavské laťky a 15. ročníku
Memoriálu Jiřího Horníka.
V soutěži šestičlenných družstev si nejlépe vedli žáci pořádající ZŠ Slovácká- zvítězilo družstvo
A před „béčkem“ Slovácké, třetí příčku vybojovala ZŠ Břeclav
Komenského.
V kategorii mladšího žactva
si nejlépe vedli Kristian Mich-

na (151 cm, ZČ Valtická) a Adéla
Stehlíková (140, Atletika Hustopeče), ve starším žactvu byli
nejlepší Jakub Petrjanoš (160,
Gymnázium Břeclav) a Anna
Bravencová (165, ZŠ Kpt. Nálepky), v dorostu dosáhli nejlepších
výkonů Filip Peřina (173) a Marie
Polášková (145, oba ZŠ Slovácká).
(juh)

Vyšla kniha o břeclavském sportu
V těchto dnech vyšla kniha o sportu v Břeclavi, kterou vydala TJ Lokomotiva Břeclav. Kniha se věnuje počátkům a činnosti
TJ Sokol Břeclav a TJ Lokomotiva Břeclav. Je rozdělena do tří částí,
první část je věnována vzniku a činnosti Sokola Břeclav od roku
1894, druhá pak popisuje dramatický vznik Lokomotivy Břeclav
v roce 1954. Popis historie je ukončen v roce 2014, kdy uplynulo od
vzniku Sokola 120 let a od vzniku Lokomotivy 60 let, tedy v jubilejních letech. Třetí část patří představením 250 zasloužilých sportovců, trenérů, funkcionářů a pracovníků obou jednot. Průběžně
zobrazuje postupné budování sportovního stadionu a sportovní
haly. Tyto události zabírají 192 stran a 170 fotografií. Historická
data do této knihy shromáždil Ladislav Klim. Publikaci je možno
zakoupit na sekretariátu nebo recepci sportovní haly TJ Lokomotiva za 199 Kč.
(lk)
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Mladí stolní tenisté bodují Zlato z mistrovství ČR a SR
pro břeclavského strážníka
Stolní tenistky MSK Gumotex
Břeclav mají před sebou vrchol sezóny v podobě play off o medaile
z mistrovství ČR družstev žen pro
rok 2016. Nasazeny byly přímo do
semifinále, v němž se střetnou
s nebezpečným celkem SK Frýdlant nad Ostravicí. V semifinále
jsou mírnými favoritkami, nesmí
mýlit fakt, že Frýdlant v základní části soutěže porazily opticky hladce dvakrát 6:2. V dílčích
zápasech se bojovalo na doraz,
často rozhodovaly až koncovky
pátých setů, ve většině případů ve
prospěch hráček Břeclavi. Pokud
ženy MSK přes Frýdlant projdou
do finále, tak narazí určitě na suveréna sezóny 2015-2016, SKST
Hodonín. Bylo by to další finále
mezi dvěma velikány ženského
stolního tenisu ČR, kteří v posledním desetiletí střídavě získávají mistrovské tituly.
Ani mládež MSK ale ještě
nemá dohráno. V úvodu dubna
absolvovali hráči všech čtyř věkových kategorií závěrečné bodovací turnaje kraje v Hodoníně, na
nichž dosáhli solidních úspěchů.
Celkově v bodovací soutěži kraje
obsadili čtvrté místo mezi třiceti hodnocenými kluby, za SKST
Hodonín, KST Blansko a Jiskrou
Strážnice, před Klobouky, Sokolem Brno, MS Brno a dalšími.
V sobotu 16. dubna hrál dorost

MSK (Bruckner, Vacek, Krejčiřík, Cerovská) finálový turnaj OP
družstev dorostu v Kloboukách.
Po semifinálové výhře 5:1 nad TJ
Jevišovka se musel ve finále sklonit před Sokolem Kobylí, kterému
podlehl 2:5. Bodovali jen Jan Vacek a Stanislav Krejčiřík výhrami
nad trojkou Kobylí Poulíkem, Sokol uspěl díky velmi dobrým výkonům dvojice Kubík, Hoch, která
lépe zvládala vypjaté koncovky
setů v jednotlivých zápasech. Již
loni se ve finále střetly stejné dva
celky, MSK vyhrál těsně 5:4 díky
třem bodům Tomáše Brucknera, jehož body v letošním finále
družstvu citelně chyběly. Tím sezóna mládeže zdaleka neskončila. V nejbližších týdnech nejlepší
z mladých hráčů MSK čekají žebříčkové turnaje nejlepších hráčů
kraje ve všech čtyřech věkových
kategoriích, Veronika Tušlová má
před sebou start na mistrovství
ČR dorostenek jednotlivkyň v Čeladné, v plánu jsou tréninkové dny
v rakouském Mistelbachu a společné tréninky s hráči vídeňského regionu v Břeclavi, dále účast
na regionálním turnaji mládeže
v Kloboukách a pro nejlepší se
plánuje i start na mezinárodním
turnaji mládeže v Praze. Orientace na mládež zůstává jednou
z priorit oddílu stolního tenisu
MSK Břeclav.
Jaroslav Hýbner

Dračí lodě opět v Břeclavi
V červnu se zase rozvlní hladina řeky Dyje desítkami pádel.
Dračí lodě se budou opět prohánět v Břeclavi nad splavem a jejich
posádky se budou snažit vybojovat co nejlepší umístění. Slovácký
veslařský klub pořádá 7. ročník závodu dračích lodí Břeclavský drak.
V pátek 17. 6. se utká na lodích
dračí potěr v rámci akce Pálavské
dráče. Jedná se o závod školních
týmů, který se pojede v Břeclavi
už potřetí. Děti z celého Jihomoravského kraje tak mají možnost
vyzkoušet si zajímavý sport, který
je skvělou příležitostí k pobytu na
čerstvém vzduchu.
Také při závodu Břeclavský
drak v sobotu 18. června si může
úplně každý zkusit tuto zajímavou pohybovou aktivitu, která je
dobrou možností provětrat svaly,
dech i vztahy. Jedná se totiž o týmový sport, při kterém do dračí
lodě musí zasednout 16 - 20 pádlujících, bubeník a zkušený kormidelník. Dračí loď má tvar kanoe
o délce dvanácti metrů, na špici
je ozdobená vyřezávanou dračí
hlavou a na zádi dračím ocasem.
Tradice pádlování na dračích lo-

dích pochází ze starověké Číny a je
stará až 2000 let.
Již tradičně se při závodu Břeclavský drak utkají dračí týmy na
dvou tratích. Nejprve se jede závod na 200 m s pevným startem
po proudu řeky Dyje. Tým, který projde nejlépe sítem rozjížděk
a opravných jízd až do finále, má
naději získat některou z cen. Posádky přátel jedou o Pohár města
Břeclavi a firemní týmy se utkají
o Pohár společnosti Autocentrum
HM s.r.o. Závody tím ale nekončí,
protože následuje ještě závod na
1000 m s otáčkou, který se pojede
o Pohár společnosti GUMOTEX.
Otáčka na trati bývá pro všechny
týmy náročná, ale zvládnou ji pod
vedením zkušených kormidelníků
i nováčci. Při každé jízdě je úžasné
sledovat nadšení závodníků, kteří
za zvuku bubnů a povzbuzování
diváků jsou schopni ze sebe vydat nevídané výkony. V příjemném přírodním areálu veslařského
klubu je možno strávit celý den,
pro návštěvníky budou připraveny stánky s občerstvením a večer
taneční zábava na Dragon party.
Více na www.breclavskydrak.cz.

Strážník břeclavské městské
policie Petr Nosek opět bodoval
na šampionátu
v silovém trojboji. Ze začínající
letošní sportovní
sezony si loňský
v icemistr světa přivezl z mistrovství České
republiky a Slovenské republiky
konané v Púchově zlatou medaili.
Zatímco loni ve
své kategorii mužů nad 55 let vybojoval na stejné soutěži stříbro,
tentokrát se mu podařilo letošní
soutěžní maraton zahájit na stupínku vítězů.
Na púchovském klání získal
Nosek zlato za své výsledky, jimiž s celkovým výkonem 492,5
kg překonal o 20 kg svůj výsledek
ze světového šampionátu. V konkrétních disciplínách se jednalo
o 160 kg v dřepu, 120 kg bench-press, 212,5 kg mrtvý tah.
Nosek se do mistrovských
soutěžních podniků vrhl před
třemi lety a to přímo po mnohaleté sportovní přestávce. Ze zá-

vodů od národní přes evropskou
po světovou úroveň nikdy nepřijel bez trofeje, několikrát získal
i více medailí zároveň. Jeho největším dosavadním úspěchem
však je stříbro vybojované na
mistrovství světa v Los Angeles
na sklonku léta 2015. Strážník
tam byl členem soutěžní výpravy
TJ Sokol Podivín, jehož je členem.
U Městské policie Břeclav
slouží Nosek 12. rokem jako
strážník hlídkové služby a psovod. K jeho zálibám patří nejen služební kynologie, ale právě
i bojová umění a silové sporty.
(zno)
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Přes dvě stovky běžců na břeclavské akci

Siláci změřili síly
v areálu MSK

Jinak než gazely nešlo pojmenovat některé závodníky, kteří rychlostí,
stylem běhu, ale i šlachovitou tělesnou schránkou štíhlé a hbité antilopy
tak trochu připomínali. V rámci dubnového Racio běhu kolem Dyje na
pětikilometrové trati opět doběhl s velkým náskokem před ostatními vytrvalec Roman Paulík. Mezi ženami kralovala Josefa Komínková. Celé
dopoledne přitom soutěžily na kratších tratích děti všech věkových kategorií, nejdelší trať dospělých byla vrcholem programu. Děti si rovněž
mohly užít doprovodných atrakcí, třeba skákacího hradu nebo trampolíny. Celkem se akce zúčastnilo více než 230 závodníků. Zatímco nejstaršímu běžci bylo 56 let, nejmladší měl teprve 2 roky.
(dav)

Břeclavský Sokol je aktivní

Atraktivní podívanou byla
v dubnu soutěž siláků v areálu
MSK pod hlavičkou Radovana
Kaděry. Letos bohužel akci poznamenala pohotovost některých policejních a vojenských závodníků,
kteří se proto nemohli Czech Army Strongmana zúčastnit. I přesto byla
atmosféra plná adrenalinu a testosteronu a borci v několika disciplínách
předvedli svoji plnou kondici. Dnes už tradiční akce láká každoročně
k účasti nejen zástupce policejních a armádních sil.
(dav)

Mladí tanečníci soutěžili
Už tradičně se pod záštitou
starosty města konala taneční
soutěž Břeclavská romance,
kterou uspořádalo Taneční
studio Morava. V sokolovně
v Charvátské Nové Vsi bojovaly více než dvě stovky tanečních párů z České republiky
a Slovenska. Mladé tanečníky
přišli povzbudit také místostarostové Jaroslav Válka a Zdeněk Urban, kteří při sledování
výkonů na parketu nešetřili
chválou.
(juh)

Tělocvičná jednota Sokol
Břeclav umožňuje cvičení zájemcům v několika oddílech.
Rodiče a děti cvičí v tělocvičně MŠ Na Valtické 727 každé
pondělí od 16:30 do 17:30 hodin.
Náplní hodin je rozvoj psychomotoriky pomocí her a říkadel při cvičení dvojic dospělé
osoby a dítěte. Cvičitelem je Tomáš Sadílek (tel.: 725 027 023,
e-mail sadilektomas@seznam.cz.).
Předškolní děti a žactvo cvičí každé pondělí v tělocvičně ZŠ
Kupkova od 17:00 do 18:00 hodin a každý čtvrtek v tělocvičně
ZŠ Sovadinova od 17:00 do 18:00
hodin. Náplní hodin jsou základy sportovní gymnastiky, atletiky, míčových a závodivých her.
Cvičenci se zúčastňují župních
závodů ve šplhu a švihadlovém
víceboji, sportovní gymnastice,
lehké atletice, plavání, zálesáckém závodu zdatnosti a nacvičují hromadné skladby na sokolské
slety. Cvičitelem je Miroslav
Salajka (tel.: 724 881 127, e-mail
mireksalajka@seznam.cz).
Muži a senioři cvičí každý
čtvrtek v tělocvičně ZŠ Sovadinova od 18:00 do 19:00 hodin.
Náplní jsou rozcvičky, posilovací

cvičení, protahovací cvičení, volejbal, basketbal a malý fotbálek.
Cvičitelem je Miroslav Salajka
Ženy a seniorky cvičí každé
úterý v tělocvičně ZŠ Sovadinova od 17:00 do 18:00 hodin.
Náplní je zdravotní cvičení. Cvičitelkou je Marta Berková (tel.:
776 620 239, e-mail marberk@
seznam.cz).
Jóga se cvičí v tělocvičně ZŠ
Sovadinova každé úterý od 19:00
do 20:30 hodin a každou středu
od 18:30 do 20:00 hodin. Cvičitelkou je Eva Laštůvková (tel.:
725 611 139, e-mail lastuvkova.
eva@seznam.cz).
Florbal. Žactvo trénuje každé pondělí v tělocvičně ZŠ Sovadinova od 15:30 do 17:00 hodin.
Dorostenci a muži trénují každou
neděli v hale TJ. Lokomotiva od
16:00 do 17:30 hodin. Zápasy jihomoravského přeboru a župní ligy
hrají dle rozpisu doma a v halách
soupeřů. Trenérem je Drahoslav
Vrzal (tel.: 603 781 950, e-mail vrzal.drahoslav@seznam.cz).
„Těšíme se na nové členy,
kteří rozšíří řady Sokolů,“ zve
všechny zájemce o sportování starosta jednoty Miroslav
Salajka.
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CHŘESTOVÉ SPECIALITY
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ZOBNĚTE SI SVOU

JARNÍ SLEVU

JEŠTĚ
PLATÍ .2016
5
DO 31.

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
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