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červenec - srpen 2016

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

Prostor u cyklostezky: Kuffnerovo nábřeží

Na základě návrhů obyvatel Břeclavi zvítězil název „Kuffnerovo nábřeží“ jako nové pojmenování veřejného prostranství v areálu bývalého
cukrovaru, konkrétně prostor podél zrealizované cyklistické stezky od budovy Racia až po Fučíkův most. Rodina Kuffnerů sehrála významnou
úlohu v hospodářském rozvoji Břeclavi a stála u zrodu břeclavského cukrovaru. Z dalších návrhů názvů můžeme uvést např. Cukrovarskou
ulici, nábř. Poštorenské kapely nebo nábř. E. Beneše.
(dav)

Tisíce lidí na minipivovarech a Moravském dnu

Na Festival minipivovarů a Moravský den dorazily o posledním červnovém víkendu tisíce návštěvníků. Na minipivovary sice vyšla extrémně tropická sobota, nicméně to zlatavého moku chtivé lidi neodradilo. Atmosféru akce podkreslily hudební styly blues, country, rock´n´roll nebo
rock. O den později prošel Břeclaví průvod v čele s Joštem Moravským a Karlem IV. Více o akcích – viz. fotoreportáž na str. 11.
(dav)

www.ED-REKLAMA.cz
Sovadinova 10, Břeclav
Tel.: 519 326 224
E-mail: info@ed-reklama.cz

www.alcaplast.cz

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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Senior Akademie Bezpečí
má další absolventy

Devět žen a jeden muž převzali v červnu na břeclavské radnici certifikáty o absolvování rozšířeného kurzu Senior Akademie Bezpečí. Projekt
Městské policie Břeclav je určen především Břeclavanům v důchodovém
a předdůchodovém věku. Vzdělávací cyklus na bázi univerzit třetího věku
má za cíl zvýšit právní a odborné vědomí seniorů v různých oblastech
tak, aby byli méně ohrožení násilníky, zloději a podvodníky všeho druhu. Rozšířený kurz S.A.B. navázal na základní kurz a byl zaměřen více
na praktické ukázky a procvičování – od sebeobrany až počítačovou gramotnost. Celkem už od roku 2014 absolvovalo S.A.B. osm desítek seniorů.
„Dnešní doba je hektická a plná nástrah, a tak jsme rádi, že se k vám
dostaly informace, které vám v těžkých situacích mohou pomoci,“ uvedl na úvod slavnostního předávání certifikátů zástupce velitele městské
policie Zdeněk Novák. „Věřím, že získané znalosti předáte svým vrstevníkům a svým blízkým a stanete se našimi neformálními asistenty prevence kriminality. Věřím, že akademie měla svůj smysl a že se budete cítit
bezpečněji,“ doplnil ho velitel břeclavských strážníků Stanislav Hrdlička,
který poté společně s břeclavským místostarostou Jaroslavem Válkou předal seniorům certifikáty o absolvování rozšířeného kurzu.
(juh)

Senior point Břeclav
připomíná občanům možnost
využití
- bezplatné právní poradny
- vyřízení senior pasů
- poradenství v oblasti sociální,
finanční, zdravotnictví, ochrana spotřebitele
- bezplatné využívání PC

Najdete nás na adrese
Národních hrdinů 43
Úřední hodiny
pondělí 08.00 – 12.00
středa
12.00 – 16.00
čtvrtek 08.00 – 12.00
kontakt 722 933 057
mail: breclav@seniorpointy.cz

Odhalili základy
Památníku svornosti

V místě křížení břeclavských
ulic Jungmannova, Národního
odboje a Smetanovo nábřeží, na
místě dnes nenápadného parčíku,
stával v době první republiky Památník Svornosti. Tento válečný
pomník měl připomínat památku
tzv. „italských domobranců“, kteří se účastnili bojů s maďarskou
armádou na jižním Slovensku.
K jeho odhalení za přítomnosti
řady významných osobností došlo
30. září 1934. Mottem pomníku
bylo sjednocení slovenského národa s českým národem. Pomník
stál na svém místě do roku 1938,
kdy byl po okupaci Břeclavi německou armádou stržen. Po válce
již obnoven nebyl.
Dne 5. 6. 2016 členové Klubu
vojenské historie Břeclav provedli za přítomnosti archeologa
z Městského muzea a galerie Břec-

lav zjišťovací průzkum za účelem
nalezení pozůstatků památníku.
Průzkum byl proveden metodou malých sond. Po odkopání
cca 10-15 cm promíšené vrstvy se
zbytky malty, ve které byl nalezen
odpad z 2. poloviny 20. století,
byly objeveny tři betonové objekty tvaru písmene D, které tvořily
pomyslný trojúhelník. Průměr
každého objektu byl cca 80 cm.
V jednom z objektů byla vidět keramická objímka s ucvaknutým
drátem, který sloužil pro vedení
elektrického proudu pro osvětlení. Betonové objekty byly nejspíš
zbytky základů sloupů památníku. Průzkum potvrdil, že památník byl situovaný tak, že z ulice
Národního odboje bylo vidět dovnitř mezi dvěma sloupy. Památník byl vyfotografován a poté opět
překryt hlínou.
(kal)

Za měsíc ujel Do práce na kole 1306,8 km
Do práce na
kole. Tak se jmenuje
oblíbená celostátní
soutěž, která letos
odstartovala už pošesté. Zapojilo se do
ní i město Břeclav.
V červnu organizátoři na Cyklosféře
v areálu podzámčí
vyhodnotili nejlepší účastníky a místostarosta Břeclavi
Svatoplu k Pěček
jim předal ocenění.
Nejlepším účastníkem kampaně se stal Stanislav Lukášek, který ujel během
jednoho měsíce (květen) Do
práce na kole 1306,8 km. Druhý mezi muži byl Milan Beneš
(856,2 km) a bronz bral Jiří Marák (648,7 km). Mezi ženami

nejvíce najela Radka Laštůvková (704,7 km), druhá skončila tajemná Gabriela (587,5 m)
a bronz si vyjezdila Kamila Mokrá (440,9 km). V rámci pravidelnosti byly vylosovány a oceněny
týmy Technologové „ohni a spoj“

(Emerson Climate Technologie s.r.o.), Relax (Gumotex, a.s.)
a Šlapej dál (město Břeclav). Akce
pod hlavičkou radnice se zúčastnilo 38 týmů a 130 lidí z Břeclavi
a okolí. Dohromady přitom našlapali 18 404 km. V rámci celé

ČR se do akce zapojilo 28 měst
a 10 789 soutěžících. Město Břeclav děkuje společnosti Gumotex,
a.s. za finanční podporu a podniku Cyklosféra za poskytnutí
prostoru na závěrečný večírek
pro účastníky soutěže.
(dav)
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Se starostou na téma
Vážení
obyvatelé
Břeclavi,
léto už je
v plném proudu a mnoho
z vás vyjíždí
o prázdninách
odpočinout si
od všedního
shonu. Rád bych všem obyvatelům
města popřál pohodově prožité
léto, co nejméně stresu a dosta-

tek vitaminu D, který můžete
načerpat třeba na břeclavském
koupališti. To je pro vás otevřeno za příznivého počasí denně
a nabídne kromě dvou bazénů
a brouzdaliště i další sportovní vyžití na přilehlých hřištích.
Nechybí občerstvení a příjemný
personál. I když jsou letní prázdniny pro mnohé dobou relaxace
a odpočinku, na radnici pracujeme stále. Ať už je to příprava
nových projektů na další zve-

lebení našeho města, nebo běžná agenda úředníků, kteří vám
s vašimi žádostmi samozřejmě
vyjdou plně vstříc i v parných
letních dnech.
I když se město o prázdninách
kvůli dovoleným částečně vylidňuje a ruch ulic zlehka utichá, nezapomínáme na kultury a sportu
chtivé občany ani v tento čas.
Břeclavské muzeum pro vás připravilo pravidelné letní koncerty
v rámci Báječného léta, v druhé

půli prázdnin zaplaví Břeclav rajčata. Vyznavači aktivního sportu si zase mohou zkusit triatlon
Alcaplast man nebo se proběhnout na akci Poběžíme, uvidíme.
Ti, co raději sport sledují, mohou
fandit českým hokejistům na Memoriálu Ivana Hlinky.
Tedy, užijte si ve zdraví prázdniny, ať už je strávíte v pohodě domova nebo na cestách.
Ing. Pavel Dominik
starosta Břeclavi

Břeclavská radnice
Hořelo na úřadě. Cvičně
je k občanům přívětivá
Hodonín, Kyjov a Břeclav – to
jsou tři radnice, které jsou v Jihomoravském kraji nejpřívětivější
ke svým občanům.
V červnu proběhl ve Vzdělávacím středisku Institutu pro
veřejnou správ u v Benešově
první ročník předávání ocenění Přívětivý úřad, jehož cílem
je mapovat a hodnotit kvalitu
a přívětivost služeb nabízených
městskými úřady obcí s rozšířenou působností.
Břeclavský městský úřad získal ocenění za 3. místo v rámci
Jihomoravského kraje. Před Břeclaví byl jen Hodonín a Kyjov. Úřa-

dy obcí s rozšířenou působností
byly hodnoceny na základě dotazníkového šetření, do kterého
se dobrovolně zapojilo 190 obcí
včetně jednotlivých městských
částí Prahy. Městské úřady obcí
s rozšířenou působností byly
hodnoceny na základě čtyř desítek kritérií, rozdělených do tří
kategorií – přístupnost úřadu pro
občany, transparentnost úřadu
a komunikace s úřadem. Sledoval
se tak například počet úředních
hodin, zavádění moderních IT
nástrojů, jako je například elektronický objednávkový systém.
(juh)

Léto opět rozhýbe Břeclav
Rodiče i prarodiče mohou využít akce Zdravého města Břeclav
a přivést 20. srpna svá dítka k Cyklosféře pod zámkem na akci
Léto rozhýbe Břeclav. Akce odstartuje v 9 hodin a dopoledne na
Cyklosféře bude plné pohybu, her a soutěží. Chybět nebude skákání v pytlích, lovení jablek bez rukou, házení kroužků na cíl
a další zajímavé aktivity. Pro děti bude připraveno několik stanovišť s různými úkoly a po jejich splnění soutěžící obdrží odměnu. Projekt spolufinancuje JMK v rámci dotačního programu
Zdravé obce, města a mikroregiony JMK, částečně akci financuje
město Břeclav.
(red)

NABÍDKA NEMOVITOSTÍ
• Hledám dům na Břeclavsku. Tel. 605 982 553
• Prodáme rodinný dům ve Staré Břeclavi. PENB G.
Tel. 734 181 615
• Hledám byt 3+1 v Břeclavi, s balkonem.
Tel. 604 590 583
• Koupím dům v Břeclavi, nejlépe centrum,
cenu respektuji. Nabídněte, tel. 605 982 553
• Koupíme byt v Břeclavi, i Na Valtické.
Tel. 604 590 583

Hned několik hasičských jednotek se v červnu zúčastnilo požárního cvičení v centru Břeclavi.
Cílem bylo prohledat hořící budovu a evakuovat osoby, které zde
uvízly. Hasiči mimo jiné z budovy
městského úřadu vynesli i vozíčkáře a vyzkoušeli si tak, jak evakuovat ve ztížených podmínkách
imobilní spoluobčany. Atmosféru
akce dotvářel kouř v budově, dopravu řídili městští strážníci. Při akci
rovněž proběhla evakuace všech zaměstnanců úřadu.
(dav)
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Nevylévejte použitý potravinářský olej
do dřezu, odpadu nebo do přírody
Nevylévejte starý olej „na smažení“ do dřezu nebo WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím
odpad. S tuky a oleji po smažení
by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do
použitých PVC obalů (PET lahve,
které pevně uzavřou) a ukládat do
určených separačních nádob. Tyto
označené nádoby (240 litrové zelené plastové popelnice) najdete na
místech určených ke sběru tříděného odpadu.

Dary z kontejnerů
zajistí nouzové přežití

Vysmažený olej a tuk vylévaný
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech může způsobit havarijní
stav na domovní kanalizaci! Kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody
v kanalizaci dojde k vysrážení
tohoto odpadu a postupně k jeho
zanesení, respektive zalepení
odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách
a nádržích, kde dochází po ochla-

zení tuků k ucpání čerpadel a to
z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím
vznikají mastné kyseliny a ty
zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách,
kde se střetávají vody z mycího
procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody,
vzniká pozitivní prostředí pro
výše uvedený problém. Separace potravinářských olejů a tuků
je prvním krokem k prodloužení životnosti a akceschopnosti
odpadních potrubních systémů
v domácnostech.
Zároveň děkujeme Břeclavanům, kteří k likvidaci starého
potravinářského oleje používají
kontejnery rozmístěné po celém
území města. Při prvním svozu
se z kontejnerů posbíralo téměř
200 kg použitého potravinářského oleje.
(dav)

Pamětní deska
je opět pod lípou
Nové zkušenosti získávali při simulované hromadné havárii na
dálnici profesionální i dobrovolní hasiči z Břeclavi a Břeclavska, zástupce města Břeclavi a pět vozových posádek nevládní neziskové organizace AIDED z.s. V rámci simulované nehody si tak odzkoušeli
okamžitý zásah složky IZS, ale také složky PANELu NNO, kam patří
i břeclavský Aided.
IZS může využít složek PANELu při akutní potřebě v prvních kritických hodinách po nehodě. Jednou ze základních složek IZS je v Jihomoravském kraji i hasičský záchranný sbor, který bude prostřednictvím
AIDED už od letošního roku využívat materiál ze sběrů a z darů pro
vytvoření zásoby oblečení, přikrývek a dalšího materiálu pro nouzové
přežití.
(pch)

Pod Lípu svobody u břeclavského nádraží se opět vrátila pamětní
deska, kterou nechalo město zrenovovat.
Původní Lípa svobody, vysazená jako připomínka vzniku samostatného Československa, stávala na náměstí T. G. Masaryka. Po obsazení
Břeclavi ji v říjnu 1938 pokácely německé pořádkové jednotky. Současný strom byl vysazen po skončení II. světové války v říjnu 1945. (juh)

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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Nekonečné a emotivní téma: Psi ve městě

Ať se to komu líbí nebo ne, pes
do města patří. Jde o vůbec první zdomácnělé zvíře a jeho soužití vedle člověka je tak přirozené
na vesnici stejně jako ve městě.
Pejskaři však musí při pohybu se
svým čtyřnohým kamarádem po
veřejném prostranství dodržovat
určitá pravidla.
Ta jsou v případě Břeclavi
dána obecně závaznou vyhláškou
č. 5/2011. Základní povinnosti
v ní uvedené lze shrnout takto:
1) Na veřejných prostranstvích
se musí pes pohybovat vždy na
vodítku. 2) Bez vodítka se smí
pes pohybovat pouze na místech
vymezených přílohou citované
vyhlášky. 3) Pes dosahující v kohoutku (místo mezi lopatkami)
výšky 30 cm a více, musí být vždy
opatřen náhubkem. 4) Nečisto-

ty způsobené psem na veřejném
prostranství (např. exkrementy)
musí být neprodleně odstraněny osobou, která psa doprovází.
Bohužel, povědomí o této
vyhlášce má podle zkušeností
strážníků sice většina pejskařů
i ostatních obyvatel města, její
znění ale zná fakticky jen málokdo. A tak strážníci naráží na
stížnosti, že pes musí mít vždy
náhubek (ačkoli je menší než
30 cm v kohoutku) nebo na výmluvy, že pes musí mít při venčení vodítko nebo náhubek. Obojí
je špatně!
Dalším mýtem jsou tvrzení,
že strážníci se kontrolou dodržování dané vyhlášky vlastně
vůbec nezabývají. Zatímco někteří pejskaři tvrdí, že „měšťáci nemají nic jiného na práci,

Změny jízdních řádů MHD
od 12. 6. 2016
S platností od 12. června došlo k několika úpravám jízdních
řádů městské hromadné dopravy v Břeclavi. Ty byly s firmou BORS
Břeclav dohodnuty na základě požadavků občanů, kteří zareagovali na výzvu břeclavské radnice. První dílčí změny začnou platit
už od 12. června, další, výraznější změny by mohly být realizovány k 11. prosinci podle provozních možností dopravce a s ohledem
na rozpočet města.
Změny MHD od 12. 6. 2016
Linka 561 - u ranních spojů 1, 71, 3, 5, 2, 4 a 6 drobné posuny
(1-2 minuty) kvůli lepším návaznostem na přestupy.
Linka 562 - ranní víkendové spoje 101 posun o 2 min. dříve, spoj.
102 o 5 min. dříve (SO a NE posun kvůli vlaku). Spoj 7 a 21 posun o 5 min. později, spoj 10 o 8 min. později (posunuty z důvodu
omezení souběhu).
Linka 564 – spoj 111 přidána SO (jezdí dosud jen v neděli), místo
toho zrušena SO v 10:45 hod., spoj 117 o 10 min. dříve, spoj 135
o 5 min. dříve.
Linka 565 - nové večerní spoje od Tesca (20:00) na nádraží a zpět
(20:40).
Linka 566 - ranní spoj 29 uspíšen o 5 minut (nyní 5:45 u Gumotexu).
Linka 567 - dopolední spoje 13, 15, 17 a 19 posunuty o +7 minut do taktu s linkou 566, omezení souběžné jízdy s linkou 561. Spoj
41 zrušen - omezení souběhu s jinými linkami (alternativní spoje
na linkách 562 a 568 stále zajišťují více než požadované 2 spoje za
hodinu), spoje 43 a 45 posunuty o 15 minut později - zamezení
souběhu s ostatními linkami.
Linka 569 – všechny spoje vedeny přes nemocnici (pouze spoj
32 pojede i nadále přes Náměstí TGM ve 22.25 kvůli přestupu na
příměstské spoje).

než buzerovat pejskaře,“ z druhé strany názorového spektra si
strážníci kolikrát vyslechnou, že
dělají jiné zbytečné věci, ale pejskaře nekontrolují.
Skutečností zůstává, že městská policie provádí dohled nad
dodržováním v yhlášek celoročně. Ať již v rámci běžného
výkonu služby nebo formou mimořádných celoměstských kon-

trolních opatření. Ovšem to, že
se hříšníci k udělení pokuty veřejně nepochlubí, neznamená, že
pokuty nepadly. Ročně jich padnou desítky. A v případech, kdy je
přestupce v porušování vyhlášky
doslova nepoučitelný recidivista,
pokutu od strážníků ani nedostane a putuje do správního řízení,
kde jsou finanční sankce mnohem bolestivější.
(zno)

Město Břeclav, odbor majetkový přijme na dohodu o pracovní
činnosti od 1. 9. 2016 vrátného/ostrahu Domu školství Břeclav
na dobu 6 měsíců.
Rozsah práce dané pozice:
• kontrola chodu objektu Domu školství, hlášení technických závad a havárií v objektu
• kontrola zabezpečení objektu Domu školství a administrativní
budovy na ul. TGM 10
• příprava, předávání a zpětné přebírání společenského sálu, učeben (při pronájmech) v Domě školství
• podávání informací a drobná administrativní činnost související s pronájmy prostor Domu školství
Práce bude sjednána v rozsahu do 80 h/měsíčně, zejména v odpoledních a večerních časech, v menší míře i o víkendu. Odměna za
sjednanou práci je stanovena na 75,-Kč/h. Pozice vyžaduje dobrý fyzický stav. Své dotazy a přihlášky směřujte na Ing. Čestmíra Blažka, tel.: 731 428 245, e-mail: cestmir.blazek@breclav.eu

SLEVA
ZE SLEVY
KONČÍME

VÝPRODEJ

Problematika psů v Břeclavi je ve své podstatě stejně jednoduchá
jako nekonečná. Na jedné straně jsou prohřešky pejskařů, druhou
stranu mince tvoří jedinci, kteří kladou nástrahy na psy. Pes ve městě je téma velmi emotivní, v němž objektivní skutečnost kráčí ruku
v ruce s „dojmologií“. Hloupá kombinace, která je však skutečností.

Absolutně bez kompromisu likvidujeme všechno zboží. Při nákupu
jakéhokoliv pánského nebo dámského zboží a odevzdání tohoto kuponu
při placení, Vám bude odečteno 20% z našich nízkých cen! Těchto 20%
odečítáme i z již slevněného zboží! Obleky, kalhoty, saka, kravaty, vše
nyní v likvidaci! Např. pánské košile již od 79,- Kč. Těšíme se na Vás.
Přijďte výhodně nakoupit. Platí do vyprodání zásob!

www.modaprostejov.cz

BŘECLAV, U Tržiště 24, č.p. 3164
u průchodu k Úřadu práce
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Červený kříž působí nově na Břeclavsku

Od května působí Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město také na Břeclavsku.
Mezi hlavní činnosti ČČK patří:
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve stříbrnou a zlatou Janského plaketou za 20
a 40 bezplatných odběrů krve.
Dále zlatým křížem III. tř. za
80 a II. tř. za 120 bezplatných
odběrů.
Výuka první pomoci
ČČK je držitelem Evropského certifikátu na výuku PP a má
akreditované kurzy u MŠMT
a MPSV. Školení PP je určeno

veřejnosti s různým zaměřením,
zaměstnancům dle zákoníku práce apod.
Akreditované rekvalifikační
kurzy pro pracovníky v sociálních službách, na jejichž základě
mohou najít absolventi uplatnění
v organizacích poskytujících sociální služby (domovy důchodců,
DPS, stacionáře apod.)
Zabezpečení zdravotních dozorů na kulturních, sportovních

Český červený kříž hledá
- nové členy ČČK do místních skupin ČČK
(regionu Břeclavsko)
- lékaře, zdravotní sestry, zdravotní asistenty
a zdravotníky ČČK na:
Poskytování a výuku první pomoci (veřejnost, podniky, školy…),
Zabezpečování zdravotních dozorů na sportovních, kulturních
a společenských akcích

a společenských akcích. ČČK
využívá služeb lékařů, zdravotníků, zdravotnických instruktorů ČČK, k dispozici má i sanitní
vozidlo.
Humanitární jednotky
Humanitární jednotky mají
25 aktivních, vyškolených a akceschopných dobrovolníků a dalších 30 v zálohách, které jsou
určeny k pomoci na vyžádání při
řešení nenadálých krizových situací v celém JMK.
Práce s mládeží - Hlídky mladých zdravotníků ČČK
V rámci práce s mládeží a výuky první pomoci na školách
organizuje ČČK každoročně
soutěže HMZ žáků z I. i II. st. ZŠ
a vítězové postupují dále do krajských a republikových kol.
Rovněž pořádáme školící střediska- týdenní pobytová akce pro

děti se zájmem o První pomoc.
V posledních letech i mezinárodní ve spolupráci s rakouským
a slovenským červeným křížem.
Ozdravné a rekondiční pobyty v tuzemsku i v zahraničí
(s finančním příspěvkem ČČK
Brno). Pobyty jsou určeny převážně seniorům a dětem za účasti
pracovníka ČČK, pedagogického
doprovodu a lékaře.
Provoz registrovaných pobytových sociálních služeb pro
seniory v Brně-Slatině
Zařízení rodinného typu pro
15 osob disponuje 1 a 2 lůžkovými pokoji. Poskytuje odlehčovací
službu po nezbytnou dobu již od
dvou dnů. Služba je určena pouze
mobilním klientům.
Více informací najdete na
stránkách www.cck-brno.cz.

Tesco podpořilo „Herbenku“

Více info. na tel: 608 728 123, mail: beck@cck-brno.cz

Nádoby na sběr oděvů
nejsou odpadkové koše!

Podle zprávy OSN o lidském rozvoji je v České republice téměř naprostá, tedy 100 % gramotnost obyvatelstva. Někdy se tomu ale nechce
věřit. Například na ulici Smetanova v Břeclavi. I přes velký a zřetelný
nápis „SBĚR ODĚVŮ“ totiž kontejner charity na oblečení někteří spoluobčané stále plní všemožným smetím, které do této nádoby nepatří.
Sběrné nádoby takto označené slouží výhradně pro sběr oděvů, které
jsou určeny pro lidi bez domova. Někteří Břeclavané se ale nádobu naučili používat jako odpadkový koš. Žádáme proto všechny, kteří si budou
svědky toho, že lidé do nádoby určené na oděvy vhazují směsný odpad,
aby neprodleně volali městskou policii, tel. 156. Pomůžete tak zabránit
dalšímu znehodnocení oděvů, které jsou určené potřebným.
(dav)

Pozvánka na setkání s léčitelem

Ing. Antonínem Strnadem

Břeclav, nám. TGM 9a (dům DOMUS), dv. č. 17
Téma: Psychosomatika (stresory proti zdraví)
13. července 2016 od 18 do 20 hod.
Vstupné dobrovolné, nutná rezervace 732 613 853.

Přes tři a půl milionu hlasů dali po celé republice zákazníci sítě obchodů společnosti Tesco neziskovým organizacím v zemi. Ty, které lidé
podpořili nejvíce, získaly od společnosti příspěvky na svoji činnost v desítkách tisících korun. V Břeclavi rozhodlo 26 000 hlasů o tom, že třicetitisícová finanční podpora poputuje do ZŠ a MŠ Herbenova, která ve
městě pracuje se zdravotně postiženými dětmi. Symbolický šek předal
zástupce společnosti Tesco za přítomnosti břeclavského starosty ředitelce
školy Alici Magdonové.
(red)

Město Břeclav nabízí ke koupi:
bytovou jednotku č. 999/5 v budově č. p. 999 (Okružní 5)
na pozemku p. č. 1888 v k. ú. Poštorná, včetně podílů na
společných částech domu č. p. 999 a na pozemku p. č. 1888,
k jednotce přináležejících, o velikosti 6940/139410.
Prodej se uskutečňuje dle platných zásad pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav, bližší informace o nabízených nemovitých věcech a o podmínkách prodeje lze získat na
webových stránkách města Břeclav, www.breclav.eu, v sekci
Dokumenty-Úřední deska a v sekci Občan a správa-Manuál
občana-Majetek města-Předpisy pro nakládání s majetkem
města-Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města
Břeclav, případně na tel. číslech 519 311 380 a 731 428 222
(Bc. Simona Buzrlová).

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Satelitní snímky
Země na úřadě

Až do konce letních prázdnin si v 1. patře městského úřadu v Břeclavi můžete prohlédnout výstavu uměleckých děl, které žáci
vytvořili v rámci Setkání s vědou a uměním
2016. Inspirací pro letošní XXII. ročník soutěže byly dva pohledy na zemský povrch.
Mladší žáci tvořili ve dvojicích prostorový objekt z kartonu, který měl znázornit
růst krystalů. Satelitní snímky země, delty řek, pohoří a oceány motivovaly žáky starší kategorie při tvorbě abstraktní malby.
Do tvorby se zapojilo 51 soutěžících z těchto škol: ZŠ Lanžhot, ZŠ Kupkova, ZŠ Komenského, ZŠ Slovácká, Gymnázium Hodonín, Gymnázium
Hustopeče, ZUŠ Trnava, Gymnázium Velké Pavlovice, SPŠ Purkyňova
Brno, žáci břeclavského gymnázia a partnerské střední školy z italského Tolmezza.
Odborná porota vybrala následující vítěze 1. kategorie:
1. místo: Knápková Marie a Machová Markéta, Gymnázium Hustopeče
2. místo: Syrovátková Katka a Myslivečková Nina, ZŠ Slovácká
3. místo: Tichý Tomáš a Gálová Vendula, ZŠ Komenského
Cena poroty: Osičková Jana a Formánková Aneta, ZŠ Kupkova
Cena poroty: Lörinczová Monika a Veselá Lenka, ZŠ Slovácká
(jir, foto dav)

Prosba o pomoc
při pátrání po příbuzných
Prosím o pomoc při hledání příbuzných po Františku Bartuňkovi (Bartůňkovi), který pocházel z Netína, dnes Okres Žďár n/S.
Narodil se v roce 1865 v Netíně a údajně zemřel roku 1941 v Břeclavi. Oženil se v roce 1889 s Josefou Tulej narozenou v roce 1869
v Šakvicích. Měli syna Františka nar. v roce 1890 a Jana nar. v roce
1892. Žena Josefa zemřela v roce 1894.
Druhý sňatek měl v roce 1894 s Annou Christen narozenou v roce
1872. Měli spolu 8 děti, ale dospělosti se údajně dožily pouze tři:
Marie Bartuňková narozená roku 1898 v Charvatské Nové Vsi
č. 85. Vdala se roku 1919 v Břeclavi za Karla Oppela nar. Roku
1894. Bydleli v ulici Polní č. 22 v Břeclavi. Měli dceru Marii nar.
roku 1922.
Rudolf Bartuněk narozen roku 1901 v Poštorné č. 45. Oženil se
roku 1924 v Břeclavi s Annou Sauerovou nar. roku 1899 v Bernhardsthalu v Dolních Rakousích. Bydleli v ulici Nádražní č. 14
v Břeclavi.
Leopold Bartuněk narozen roku 1907 v Poštorné č. 266. Oženil
se roku 1930 s Evou Janigovou nar. roku 1900 v Břeclavi – Olšov.
Bydleli v ulici Brněnská 87 v Břeclavi. Měli dceru Annu nar. v roce
1930, syna Milana nar. v roce 1932, Jana nar. v roce 1933 a zemřelého v roce 1934, Františka nar. v roce 1936.
Děkuji všem za poskytnutí jakékoliv informace, kterou prosím zašlete na e-mail: ijonak@seznam.cz, nebo na mobilní telefon
731 854 522. Ivo Jonák, Nové Veselí okr. Žďár n/S.
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ZŠ Kupkova hostila
zahraniční žáky a učitele

„21 st Century Europeans,
Power to the Pupils“ je mezinárodní projekt, který vznikl pod
záštitou Evropské unie. Do projektu se zapojily školy z deseti
zemí. Mezi nimi také ZŠ a MŠ
Kupkova. Projekt, který byl zahájen v roce 2014, je postavený
na vzájemných návštěvách zúčastněných škol a má za úkol nejen zdokonalení cizího jazyka,
ale také vzájemné poznání odlišných kultur a zvyků. Od 29. 5.
do 4. 6. 2016 ZŠ Kupkova hostila
zahraniční delegace z devíti zemí.
Školu navštívilo 20 zahraničních
pedagogů a 30 žáků.
S projektem učitelé seznámili
i místostarostu Břeclavi Zdeňka
Urbana. „Podobné aktivity a iniciativu břeclavských škol město

rozhodně vítá. Věřím, že v dalších
letech se do podobných jazykových projektů zapojí i další místní
školy,“ vyjádřil se. Pro cizí studenty škola připravila kolektivní hry
v areálu Lokomotivy, zahraniční
učitelé se účastnili vzdělávacího semináře na téma kreativita.
Nejdůležitější částí studentského
programu byla prezentace na téma
umění v anglickém jazyce.
Zručnost a pohybové nadání
si studenti vyzkoušeli v kroužcích keramiky, sportovního a tanečního kroužku. Zahraniční
studenti a pedagogové si mimo
jiné prohlédli také krásy lednicko-valtického areálu. Projektový
týden všichni zúčastnění završili
společnou večeří s hudebním doprovodem.
(zm)

BANQUET HALL ORFEUS
JUNGMANNOVA 1, BŘECLAV
PRONÁJEM SLAVNOSTNÍCH A HODOVNÍCH SÁLŮ V CENTRU BŘECLAVI
Hledáte vhodné prostory pro svou akci v Břeclavi (na svatby, promoce,
podnikové večírky, oslavy narozenin, smuteční hostiny, školní sleziny,
firemní akce a setkaní, kongresy a konference, gala večeře a rauty,
přednášky a semináře, tematické párty, nebo i zabíjačku a další.)?
Restaurace je pro Vaši akci zbytečně drahá, nebo nevhodná, kulturní
dům zase příliš veliký? Využijte našich prostor, které si můžete na Vaši
akci krátkodobě pronajat. Lze si také objednat naše spolupracující cateringové služby, nebo si můžete přivést jídlo a pití svoje.
Máme zde :
 klimatizovaný sál až pro 100 osob, kulaté, nebo obdélníkové stoly
 stylovou vinárnu pro 30 osob
 hudební bar pro 25 osob
 venkovní kryté posezení až pro 80 osob
 vybavenou kuchyni s chladicím boxem 2x2m, ledničky, talíře, příbory a sklenice, vlastní disco a karaoke, ozvučení včetně mikrofonů, dataprojektor, rámové plátno, možnost zapůjčení 200 převleků
včetně 20 lidových krojů pro zpestření Vaší zábavy, různé společenské hry, profesionální video a foto služby.
Dále jako první v Břeclavi, nabízíme „Coworking“ - pronájem sdílené
kanceláře - pracovního místa s wifi připojením a tiskárnou. Uspoříte náklady, protože sdílená kancelář Vás vyjde podstatně levněji než
vlastní. Stálí uživatelé hradí pravidelný měsíční členský poplatek, zatímco jednorázové návštěvy jsou zpoplatněny od hodiny. Coworking
slouží všem, kteří na dálku řídí firmu, jsou na volné noze, nebo pracují
pro společnost z jiného města a potřebují klid a motivující prostředí
pro práci. Coworking je také ideální na školení, semináře, workshopy
a kurzy.
Bližší informace na tel. 777 168 805.
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O dušu s tradičním vítězem Zmrzlinový den

v Domově seniorů

Ani letos nepřišli zkrátka příznivci kol bez přehazovačky. Na
120 závodníků se prohánělo silnicemi Lednicko-valtického areálu
a společně se pokusili nevypustit
dušu. Právě O dušu se totiž jelo.
Tradiční start a cíl u Hostince
U Buvola přilákal i množství diváků a nebýt dračích lodí, které se
konaly ve stejný termín, závodníků
i přihlížejících by přišlo ještě více.
Věřme tedy, že oblíbené akce se
příští rok nebudou konat ve stejný
termín, aby si závodů chtiví Břeclavané užili obojí. Vítěz recesistického závodu za sebou nechal druhého Miroslava Peňáčka o 45 vteřin. Zlatý Bronislav Ševčík zvládl trasu
Ch. N. Ves – Lednice – Valtice – Ch. N. Ves zvládl za 38:10 min. (dav)

korektura

Břeclav: Shopping Center, J. Palacha 3197, tel.: 777 786 193
Kobylí: Školní 780, tel.: 777 719 714
IČ: 25516990, DIČ: CZ25516990

REKLAMA | GRAFIKA | TISK

V břeclavském domově seniorů nabízel
zmrzlinu břeclavský
místostarosta Jaroslav
Válka. V rámci zmrzlinového dne, který pro
klienty domova seniorů uspořádalo vedení
zařízení ve spolupráci
se společností Frujo. Ta poskytla svoji zmrzlinu TOJE zdarma. Nechyběl ani hudební program. Vhod to přišlo zejména imobilním nebo
špatně se pohybujícím seniorům, kteří se nedostali do podzámčí na
Moravský den. Zmrzlinového dne využili i zaměstnanci a příbuzní
technologie:
inzerce
klientů
domova.
(dav)
počet kusů: -

Rybáři závodili na břeclavském Včelíně. V noci

www. stillus.cz
www. sklenicky.cz
www. vlajecky.cz

grafik:

2016

termín:

č. zakázky:

0152s16

Vladislav KOUBEK, tel.: +420 724 990 422

povrchová úprava: -

inz_16_valis_inzerce_0152s16_2001_kou

Jak odsouhlasit
zakázku?

1:1

barva/druh podkladu: -

specifikace: -

zákazník: Jaroslav Vališ_IČO 67550223
archiv:

barva potisku: -

var. 1) e-mail - odpověď na dtp1@stillus.cz
var. 2) osobně - na provozovně naší společnosti
Telefonický souhlas není brán jako závazný!

Radnice - 88 x 63,5 mm

KLÍČOVÁ SLUŽBA
Shopping Center Břeclav

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

www.zamky-valis.cz

Mob.:728 553 010

Odsouhlasením této korektury dáváte souhlas k výrobě vaší zakázky s tím,
že veškeré textové a grafické údaje jsou v pořádku a správně.
V rámci dodržení dohodnutého termínu zakázky prosíme o včasné odsouhlasení.

Mikulov - 55 x 52 mm

KLÍČOVÁ SLUŽBA

Letošní XIII. ročník rybář- P r i x s out ě ž i ly d vouč len né
ských závodů Grand prix
Včelín Center
týmy. Břeclav
Shopping
přinesl zásadní novinku. Lovilo
Vítězství si odnesl břeclavský
• autoklíče s čipem
se totiž i v noci.
rodinný tandem
• bezpečnostní
dveře, Michal Šebestík
starší
a Michal Šebestík mladší,
Zatímco podle rybářských mříže,
trezory...
výběr
zámků a vložek
který
společně
ulovil 22 kaprů.
řádů se od půlnoci do čtvrté • široký
Druhédveří,
místo vybojovala další
hodiny ranní ryby lovit nesmí, • čalounění
shrnovací dveře
břeclavská
na Night Grand Prix Včelín si • nouzové
otevíránídvojice
dveří a autPavel Řezáč
rybáři mohli vyzkoušet lov non a Radek Chromý (17 kaprů) a třeOTEVÍRACÍ DOBA
tí příčka hod.
putovala do Českého
stop. Břeclavské organizaci
po – pá: 8:30Mo- 12:30 13:00-17:00
ravského rybářského
která
so: svaz,
9:00
- 12:00 Rudolce zásluhou Martina Výzávody pořádala,e-mail:byla
Minis- lety Martin a Bohumila Buzka,
zamkyvalis@seznam.cz
www.zamky-valis.cz
553
010 Největšíkteří zdolali
16 kaprů.
terstvem zemědělství
ČR udě- Mob.:728
lena výjimka ze zákona. Další ho kapra ulovil Pavel Řezáč, mě(juh)
novinkou bylo, že letos v Grand řil 90 cm.

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Lanové centrum otevřelo

V červnu otevřela své brány nová atrakce - lanové centrum Hájenka park. Hájenka Park se nachází v bezprostřední blízkosti Břeclavi,
za první hájenkou u cesty do Valtic. Slavnostní otevření bylo spojeno
s dětským dnem, ale na své si přišly nejen děti. Lanové centrum nabízí
tři trasy, z nichž dvě jsou určeny pro širokou veřejnost a třetí pro děti od
3 let. Všichni, kteří chtějí prožít netradiční zážitek v korunách stromů,
jsou zváni.
(juh)

REKLAMNÍ
AGENTURA
S NAŠÍ NAFTOU
VAŠE AUTO

POLETÍ

PROFESIONÁLNÍ
FILMOVÉ KLIPY
REKLAMNÍ SPOTY
PROPAGAČNÍ VIDEA HOTELŮ,
RESTAURACÍ, VINAŘSTVÍ A DALŠÍ.

PRODEJ OLEJŮ A MAZIV
AUTOSERVIS
SERVISNÍ A STAVEBNÍ CHEMIE
NÁHRADNÍ DÍLY
DO VAŠEHO VOZIDLA

Jsme držitelem
certifikátu ISO 9001
DRŽITEL CERTIFIKÁTU
ISO 9001:2009

Sovadinova 10, Břeclav •

www.MADOIL.cz •

E-SHOP:

TEL.:

519 321 573

www.OLEJECZ.cz

Sovadinova 10, Břeclav • TEL.: 603 525 959

www.ED-REKLAMA.cz
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Slavnosti břeclavského piva: Padly rekordy

Starosta Pavel Dominik pokřtil společně se sládkem nová piva.

Slavnosti břeclavského piva přilákaly přes 3 500 návštěvníků.

Michal Hrůza dostal publikum do varu.

Na podiu se divákům představily i břeclavské kapely.

Rekordní návštěvnost i výtoč. Tím se může pochlubit břeclavský pivovar, který v červnu pořádal Slavnosti břeclavského piva
v po zámčí. Celkem si tento svátek hudby, dobrého jídla a pití užilo
3 500 platících návštěvníků. Pro ty se vyčepovalo pivo ze 160 sudů.
Jednoznačným favoritem byl dle prodaných kusů světlý ležák Kanec.

si velmi vážíme a určitě budeme na různých projektech rádi
participovat i v dalších letech,“ pronesl
starosta.
Hlavním tahákem
byl hudební program,
který kromě tří regionálních kapel nabídl koncerty skupin
Walda Gang a Horkýže Slíže.
(tz, dav, foto juh)

V rámci programu se pokřtily
hned dvě novinky - nealkoholické pivo a světlý svrchně kvašený
ležák Summer Ale. Hodně štěstí
mu do vínku popřáli vrchní sládek pivovaru Dušan Táborský
a starosta města Břeclav Pavel
Dominik. „Příjemně mě překva-

pilo, jak velké množství příznivců
dobré hudby a břeclavského piva
pod zámek dorazilo. Pokřtili jsme
nové pivo a věřím, že si stejně
jako ostatní lahodné moky břeclavského pivovaru najde rychle
cestu k chuťovým buňkám lidí.
Spolupráce s místním pivovarem

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

Gumotex Břeclav - Moravia Comfort
ZDRAVOTNÍ MATRACE OD 3.399,AKCE POVLEČENÍ 6-DÍLNÉ 749,POSTELE AKCE +BONUS AŽ - 4000,www.propostel.cz

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Tisíce lidí na minipivovarech a Moravském dnu
Přes tropické teploty přišly
o posledním červnovém víkendu
na ochutnávku zlatavého moku
ze 26 minipivovarů tisíce návštěvníků. Pod břeclavským zámkem pro ně byly připraveny dva
rozměrné párty stany, které poskytovaly v jihomoravské výhni
dostatek stínu. Kromě rozsáhlého
výběru pivních speciálů a všemožných pochutin doplnila skvělou
atmosféru v podzámčí kulturní
vystoupení kapel mnoha žánrů.
Jošt Moravský letos do Břeclavi
dorazil na Moravský den společně s Karlem IV. a vojenskou družinou. Poklekl před moravskou
orlicí a vydal se za doprovodu ry-

tířů a místních folklorních krůžků
centrem města až pod břeclavský
zámek. Společně s břeclavskými
místostarosty Jaroslavem Válkou a Zdeňkem Urbanem zahájil
v podzámčí Moravský den. Hned
na úvod předvedli své bojové
umění rytíři z královské družiny, atmosféru dne zpestřilo i vystoupení místních folkloristů. Do
Břeclavi přijel na Moravský den
i vicepremiér a ministr financií
ČR Andrej Babiš, který se postavil
do stánku se zmrzlinou. Ve stejný
den navíc Babiš navštívil břeclavský Domov seniorů a přislíbil organizaci půl milionový dar ze své
Nadace Agrofert.
(dav)

Kapely na minipivovarech bavily návštěvníky.

Král si na podium pozval i břeclavské místostarosty v dobových šatech.

Na Moravský den zavítal do Břeclavi i vicepremiér Andrej Babiš.

Karel IV. s Joštem Moravským se zastavili u moravské orlice a vzdali
hold Moravě.

Mezi pivy bylo nespočet speciálů. Třeba medové nebo chilli.
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Princové na draka
vynesli přes 70 tisíc

Před několika lety vznikl projekt podpory a spolupráce břeclavské taneční skupiny E.M. Dancers
a denního stacionáře UTILIS společnosti REMEDIA PLUS o.p.s.
Kromě společných akcí pořádaných v průběhu celého roku (společná vánoční besídka, Halloween,
karneval) vznikla také myšlenka
benefičních tanečních vystoupení, jejichž výtěžek je věnován právě dennímu stacionáři UTILIS.
V tomto roce série benefičních
akcí pokračovala projektem Princové jsou na draka, kde tanečníci
ztvárnili známou pohádku. Projekt přesáhl hranice jedné taneční
skupiny i hranice Břeclavi. Letos
se na něm podíleli tanečníci E.M.
Dancers, N. C. O. D., Amira belly
dance a řada herců.

V průběhu šesti tanečních
představení zhlédly vystoupení
stovky malých i velkých nadšených diváků a celková finanční
částka vybraná na podporu stacionáře se vyšplhala na 70 540 Kč.
Navíc si všichni odnesli zážitek
z vystoupení plného tance a energie i dobrý pocit ze spolupráce pro
dobrou věc.
Organizátoři a kce děkují
všem, kteří se na projektu jakkoli podíleli - těm, kteří se postarali
o to, aby se myšlenka stala skutečností, malým i velkým tanečníkům, kteří věnovali svůj čas,
umění i energii (a dospělí i dny
dovolené), všem spolupracovníkům, kteří se postarali o zabezpečení akce, divákům každého
věku.
(rh)

Filmové léto
odstartovalo Dědou

Netradičně zahájilo břeclavské muzeum na začátku června Báječné filmové léto 2016 v Břeclavi. Slavnostní premiéru filmu Děda
v kině Koruna totiž doprovázel Cyril Podolský společně se svými hosty. Na zahajovacím galavečeru nechyběl Bolek Polívka, Pavel Nový,
nebo filmový Děda František Segrado. který si ve filmu zahrál hlavní
roli. Program na prázdninové Báječné filmové léto naleznete v červnové Radnici nebo průběžně na facebooku města Břeclavi. Přijďte
v létě na filmové lahůdky do kina nebo na pohodové koncerty před
Korunu.
(red)

Květinové inspirace lákaly

Hudební středy U Kapra
Přijďte o prázdninách potěšit sluch a zchladit hrdlo ke Kaprovi.
Hudební středy U Kapra - 6. ročník pravidelných letních koncertů
pod širým nebem, letní terasa Pod Zámkem, začátky koncertů
ve 20.16 h, vstupné tradičně dobrovolné.
středa 13. 7. - Pavel Dobeš (folk, Praha)
středa 20. 7. - Ekström Kvartett (jazz, funk, Břeclav)
sobota 23. 7. - Houpací koně (indie rock, Ústí nad Labem)
středa 27. 7. - Nebeztebe (folk, Brno)
středa 3. 8. - JK Trio (blues, rock, Brno)
středa 10. 8. - Začalovec (bigbít, Kyjov)
středa 17. 8. - Tranzan (folk, Brno)
středa 24. 8. - Andy Wilding Quartet a hosté
(jazz, Vídeň, Stockholm)
středa 31. 8. - překvápko!
sobota 10. 9. – AfterChilliParty

Květinové inspirace ovládly na
p ře l o m u k v ě t n a
a června prostory
u břeclavské synagogy. Pro děti byly
v synagoze přichystány výtvarné dílničky s květinovou
tematikou, v prostorách mezi Lichtenštejnským domem a synagogou si lidé mohli nakoupit třeba bylinky,
ale také vyslechnout přednášky na květinové téma. Atmosféru akce, na
kterou přišly stovky lidí, doplnila hudební vstoupení. Na podzim pracovníci břeclavského muzea chtějí uspořádat další inspirace. (dav)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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Městská knihovna Břeclav připravuje na květen
Uzavření knihovny
o prázdninách
Upozorňujeme, že hlavní budova knihovny na ulici Národních hrdinů 9 bude z důvodů
rekonstrukce elektrických rozvodů, malování a dalších vnitřních
úprav o prázdninách uzavřena.
V termínu od 27. června do 3. září
si zde nebude možné půjčovat ani
vracet knihy ani časopisy. Výpůjčky budou moci čtenáři bez
nutnosti prodlužování vrátit do
poloviny měsíce září.
Na pobočkách bude fungovat
prázdninový provoz. Na pobočce v Poštorné bude o prázdninách
otevřeno v pondělí a ve čtvrtek od
9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin,
na pobočce v Charvátské Nové
Vsi v pondělí od 10 do 12 hodin
a od 13 do 18 hodin a na pobočce
ve Staré Břeclavi v úterý od 10 do
12 hodin a od 13 do 18 hodin.
Výprodej vyřazených gramodesek pokračuje i o prázdninách
Výprodej vyřazených gramodesek, o které je až překvapivý
zájem, bude pokračovat i o prázdninách na pobočce v Poštorné během prázdninové otevírací doby
pobočky. Ceny gramodesek jsou
od 50,- Kč za kus.

pravu ve městě, sport, otevírání Lichtenštejnských stezek, co
si myslí o investičních plánech
v prostorách bývalé Tranzy, došlo i na osobní dotazy. Na závěr
setkání popřál pan starosta žákům pěkné prázdniny a mnoho
úspěchů v dalším studiu.
Všem čtenářům přejeme krásnou dovolenou strávenou ve společnosti pěkných knih z naší
knihovny.
(jč)
na pobočce v Poštorná. Děti se
mohou od 9 do 12 hodin těšit na
Dovádění s Kinectem, od 13 do
18 hodin na Prázdninové tvoření, od 14 do 15.30 na promítání
krátkých pohádek Pohádky se
zvířátky a od 16 do 17.30 na Kino
v knihovně. A k tomu všemu ještě
soutěže, kvízy, luštění. Příspěvek
na materiál činí 10,- Kč.

Akce pro děti v Poštorné
Srdečně zveme na Prázdniny
se zvířátky, která se uskuteční
v pondělí 18. 7. a ve čtvrtek 21. 7.

Starosti pana starosty
Městská knihovna Břeclav
uspořádala tradiční setkání žáků
základních škol Slovácká, Kupkova, Komenského a Na Valtické se
starostou Břeclavi Pavlem Dominikem, které se uskutečnilo letos
31. května ve velkém sále knihovny. Pan starosta nejprve seznámil
žáky s organizací a povinnostmi
města. Žáci měli možnost s ním
prodiskutovat situaci ve městě,
zajímali se o jeho názory na do-

Galerie 99 připravila novou
dvouměsíční v ýstavu obrazů
„Tam u moře“.
Vernisáž výstavy začne 19. července 2016 v 16 hodin a výstava
potrvá do 9. září 2016. Antonín
Vojtek na svých cestách zachycuje moře, pobřeží, ale také ty, kteří
si slunce a moře užívají.
Pro nás, obyvatele střední Evropy, má moře magické kouzlo
a ozdravný význam. Proto i malíř byl očarován neobvyklými
výjevy a romantickými obrazy
z bývalé Jugoslávie, dnešního
Chorvatska, ale také z Bulharska,
Řecka a Německa.

Výstava jistě potěší a zaujme
pravidelné návštěvníky, kterým
připomene vlastní zážitky z cest
do přímořských krajin a může
být milým ohlédnutím na prožité chvíle na dovolené.
Galerie 99 chce tímto popřát
čtenářům Radnice krásnou dovolenou a výstava bude inspirací k letním cestám. Jste srdečně
zváni.
Připravujeme výstavu Jiřího Keperta, která bude zahájena
15. září 2016 v 17 hodin.
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.

Robert Fulghum v Břeclavi!
Městská knihovna Břeclav zve na speciální autorské čtení z cyklu
Listování nazvané Robert Fulghum a Létající cirkus. Po divadelním
představení z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka, promluví Robert
Fulghum s diváky o své nové knize a rád se podepíše do knih, které
budou na místě ke koupi. Přijďte se podívat a na vlastní oči přesvědčit, že opravdu všechno, co člověk potřebuje znát, se naučil v mateřské školce. Akce se uskuteční v úterý 12. července od 20 hodin na
letní zahrádce U Kapra pod břeclavským zámkem. Vstupné 100 Kč.

Máme víc hradů
než královské město
A už tu máme zase léto. Kalendářně to bylo potvrzeno (doufám,
že se nemýlím) 21. června. Fakticky a prakticky už v něm jedem od
konce měsíce května. Vzduch se
proteplil, dívky a ženy se poodhalily. I já, ač výrazně zralý muž,
jsem lehce zneklidněl z té krásy.
Stal jsem se roztržitým a zdávají se mi podivné sny. Například
o jahodových knedlících.
Jedu na svém starém kole létem a pod fousy si broukám prastarý Karlův hit. Ano, mám rád
čas růží. Nebe je blankytně modré, kvetou lípy a ze zahrádek zní
veselý cinkot pivních korbelů.
Když je horko, tak se chladím ve
stínu pípy. Pípa, jak prosté a zároveň mnohoznačné slovo. V nás
chlapech evokuje celou řadu organoleptických příběhů a chutí.
Touhu po tom zlatavě pěnivém,
co teprve činí žízeň krásnou. Už
se vidím v hospůdce usazené v zákrutu staré Dyje.
S hochy malé countryové kapely s názvem Létající pípy hrajeme starou pecku o tom, že třešně
zrály. Apropos, co říkáte na ceny
klasických letních komodit? Jahod, třešní a hrášku. Ach, kde
jsou ty krásné časy, kdy jsme si na
trhu mohli koupit od babky pytlík chrupek za babku. Ale raději
nechme ekonomicky-melancholických vzpomínek. Co bylo, to
bylo. Žijme dneškem.

Já jsem se rozhodl, že kromě
koupání ve vodních tocích a hledání hub budu (jako vždy) dělat
něco zcela nerozumného. Vydal
jsem se na toulky a začal hledat
břeclavské hrady. Ten první, který strážil zodpovědně zemskou
hranici, nám páni Žerotínové
přestavěli na renesanční zámek.
Ano v těch zdech je někde ukryto torzo starého břeclavského
hradu. A v prostorách vinárny
Rotunda jsou doposud základy
obrané hradní věže s ostrým břitem. Jo. To je známo. Píšou o tom
tlusté knihy. Ti, co jezdí rádi na
kole po Lednicko-valtickém areálu, vědí, že na cestě na Pohansko směrem z Poštorné narazí
u kolejí na hrad Karlštejn. Tak to
už máme ten druhý. A ten třetí je
skryt v zahradě takzvané Smyčkovy vily. Zatím mám, přátelé
tři hrady. Ale nevzdávám se. Někde v záhybech mé staré paměti je skryt údaj o malém hrádku
v poštorenské kolonce. Byl jsem
tam nedávno a už jsem ho nenašel. Možná podlehl módním
zahradnickým trendům. Nevadí. Dnes už vím, že ani ten další
u městského hřbitova neexistuje. Ale, přátelé, víte, že jsme na
tom mnohem lépe než obyvatelé
královského města Podivína. My
máme hrady tři, ale oni doposud
ten svůj nenašli.
Karel Křivánek
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Fotograf Robert Vano rozproudil synagogu

Téměř hodinový projev proslulého módního a reklamního fotografa Roberta Vana nenechal na červnové vernisáži jedno oko suché. Ne,
že by lidé plakali dojetím, ale spíše od smíchu. Vano se totiž při vernisáži svých fotografií v zaplněné břeclavské synagoze projevil jako
skvělý komik. Zahájení výstavy pojal interaktivně a vtipně odpovídal
na dotazy přítomných. Velký zájem byl také o autogram žijící legendy
české módní a reklamní fotky. Mistrně Vana uvedl režisér Cyril Podolský. Fotografovy snímky z Platinové kolekce si můžete v synagoze
prohlédnout až do konce letních prázdnin.
(dav)

Starobřeclavan
stárkem Podluží

Starobřeclavskému verbíři Janu Huňařovi mladšímu se podařilo postoupit na Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici, když v regionálním
kole ve Tvrdonicích (Podluží) svým verbuňkem zaujal nejen porotu, ale
i diváky. Na festivalu Podluží v tanci a písni Tvrdonice 2016 totiž zvítězil v anketě diváků a navíc se stal stárkem Podluží. Verbovat se učil sám
a verbířským vzorem je mu jeho otec.
(red, foto L. Rajchman)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu
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červenec
srpen
Prázdninové sobotní promítání a divadla, pro děti do 15 let, vždy za 80,- Kč
Středa 6.7 a čtvrtek 7.7. ve 20:00

BATMAN vs.SUPERMAN: ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI

Poprvé se na plátně setkají Batman /Bruce Wayne/ a Superman /Clark Kent/. Batmana - držitel Oscara
Bena Afflecka („Argo“) a roli Supermana ztvárnil Henry Cavill („Muž z oceli“). Režie: Zack Snyder
Akční, Dobrodružný, Fantasy, Sci-Fi, USA, 2016, DABING, od 12 let, 151 min., 110,- Kč

Pátek 8.7. v 17:00 - 2D a 20:00 - 3D a sobota 9.7. v 16:00 a ve 20:00 - 2D

LEGENDA O TARZANOVI

Mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v džungli za život bohatého Johna
Claytona... Nyní je vyslán zpět do Konga... Režie: D. Yates. Hrají: Alexander Skarsgård, Margot Robbie
Dobrodružný, akční, USA, 2016, titulky, od 12 let, 110 min., 130,- Kč/110,-Kč

Středa 13.7. a čtvrtek 14.7.ve 20:00

2016

Čtvrtek 11.8. v 17:00 - 2D, pátek 12.8. v 17:00 - 3D a sobota 13.8. v 16:00 - 2D

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ

Pohádka pro celou rodinu.
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejstedoma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář
a pejskař, najdete v této animované komediální lahůdce...
Animovaný, USA, 2016, přístupný, DABING, 90 min., 150,-/130,- a 130,-/110,-/80,- Kč

Pátek 12.8. a sobota 13.8 ve 20:00

SEZNAMKA

Seznamte se a množte se. Všemožné peripetie, uvěřitelné i neuvěřitelné situace a setkání při trnité cestě
za tím pravým protějškem ukáže oddychová komedie Sezn@mka, jejíž tvůrci se inspirovali opravdovými
zážitky a historkami.
Režie: Zita Marinovová. Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Zuzana Kajnarová
Letní komedie, Česko, 2016, přístupný, 90 min., 120,- Kč

X-MEN: APOKALYPSA

Středa 17.8. a čtvrtek 18.8. ve 20:00

Čtvrtek 14.7. v 17:00 - 2D, pátek 15.7. v 17:00 - 3D a sobota 16.7. v 16:00 - 2D

„Uznávám, že nám to docela trvalo, než jsme nalezli ten správný příběh. Nejdřív se asi musel trochu
změnit svět. Najednou nám to dávalo smysl. Víme, že teď je ta pravá chvíle vrátit Jason a do kin.
Nešlo to uspěchat,“ říká režisér Paul Greengrass. Hrají: Matt Damon, Alicia Vikander
Thriller, USA, 2016, od 15 let, titulky, 117 min., 120,- Kč

Apocalypse, první a nejsilnější z mutantů marvelovského světa X-Menů, v éře prastarých civilizací získal
sílu ostatních mutantů.... Režie: Bryan Singer. Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender
Akční, dobrodružný, fantasy, USA, 2016, DABING, od 12 let, 143 min., 100,-Kč

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně zajímavé časy nabité všemožnými
katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně prověří schopnosti přežít...
Anim. pohádka, USA, 2016, DABING, přístup., 95 min., 150,-/130,- a 130,-/110,-/80,- Kč

Pátek 15.7. a sobota 16.7. ve 20:00

HRA PENĚZ

Herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts se objevují v rolích moderátora televizního
pořadu, kteří se ocitají ve velice výbušné situaci... Režie: Jodie Foster.
Drama, triler, USA, 2016, titulky, od 12 let, 95 min., 120,- Kč

Středa 20.7. ve 20:00 - TITULKY, čtvrtek 21.7. ve 20:00 - 3D - DABING

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
Dobrodružný,fantasy, USA, 2016, titulky, od 12 let, 123 min., 140,-/120,- Kč

Pátek 22.7. 17:00 a ve 20:00 a sobota 23.7. ve 20:00

UČITELKA

Film Jana Hřebejka a Petra Jarchovského

Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za
účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru.
Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Scongor Kassai.
Drama, Slovensko, Česko, 2016, přístupný, 102 min., 120,-Kč

Středa 27.7. a čtvrtek 28.7. ve 20:00

DEADPOOL

Deadpool ze stáda slušňáckých týpků vybavených superschopnostmi poněkud vybočuje, jelikož
je neodolatelně oprsklý, vulgární, brutální a …hlavně nechutně vtipný.
Režie: Tim Miller. Hrají: Ryan Reynolds, Morena Baccarin
Akční, komedie, USA, Kanada, 2016, titulky, od 15 let, 108 min., 100,- Kč

Čtvrtek 28.7.V 17:00 - 2D a pátek 29.7. v 17:00 - 3D, sobota 30.7. v 16:00 - 2D

ANGRY BIRDS VE FILMU

Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku
neoblíbených. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí zjistit, co mají za lubem...
Animovaný, USA, 2016, DABING, přístupný, 98 min., 110,-3D/80,- 2D

Pátek 29.7. a sobota 30.7. ve 20:00

PAN DOKONALÝ

Martha se po rozchodu setkává s mužem, který by mohl být pravým. Tedy jenom do momentu, než zjistí,
že "Pan Pravý" má chybu - je to nájemný zabiják. Režie: P. Cabezas. Hrají: A. Kendrick, S. Rockwell.
Akční komedie, USA, 2016, titulky, od 12 let, 95 min., 110,- Kč

Středa 3.8. a čtvrtek 4.8. ve 20:00

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA

JASON BOURNE

Pátek 19.8. v 17:00 - 2D ve 20:00 - 3D, sobota 20.8. v 17:00 a ve 20:00 - 2D

STAR TREK: DO NEZNÁMA

Posádka lodi Enterprise bude čelit vůbec největší výzvě, která se před ní dosud objevila.
Co na tom, že kapitán Pickard je mimořádně odvážný, a Spock všechno ví, když oba přišli
o všechno… Režie: Justin Lin. Hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana.
Sci-fi, USA, 2016, od 12 let, titulky, 140,-/120,- Kč

Středa 24.8. a čtvrtek 25.8. ve 20:00

JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Po 13ti letech se na plátna kin vracejí legendární filmoví básníci.
Režie: Dušan Klein. Hrají: Pavel Kříž, David Matásek, Lukáš Vaculík, Linda Rybová.
Komedie, Česko, 2016, přístupný, 120 min., 100,- Kč

Čtvrtek 25.8. a pátek 26.8 v 17:00, neděle 28.8. v 17:00

STRAŠIDLA

Rodinná komedie Zdeňka Trošky.

Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký život, změní vpád úředníka
Patočky, který ve správě evidenci budov. Hrají: Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák.
Pohádková komedie, Česko, 2016, přístupný, 113 min., 130,-/110,- Kč

Pátek 26.8. ve 20:00 - 3D a sobota 27.8. ve 20:00 - 2D

BEN HUR

Režie: Timur Bekmambetov. Hrají: Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell.
Dobrodružný, drama, historický, USA, 2016, od 15 let, titulky, 150,-/120,- Kč

Středa 31.8. a čtvrtek 1.9. ve 20:00

DVOJNÍCI

Neviděli se, nemají o vzájemné existence tušení a zůstalo by to, kdyby nebyla "náhoda"… A je zaděláno
na skvělou komedii. Režie: J. Chlumský. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schnajderová
Komedie, Česko, 2016, přístupný, 103 min., 100,-Kč

Čtvrtek 1.9. v 17:00 - 2D, pátek 2.9. v 17:00 - 3D a sobota 3.9. v 17:00 - 2D

OBR DOBR

Příběh mladé dívky a laskavého obra známého jako Obr Dobr, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu
s cílem zajmout zlé lidožroutské obry, kteří pronikají do světa lidí. Adaptace knihy od britského spisovatele
Roalda Dahla. Režie: Steven Spielberg. Hrají: Rebecca Hall, Mark Rylance.
Rodinný, fantasy, USA, 2016, přístupný, DABING, 115 min., 150,-/130,- Kč

Pátek 5.8. v 19:00

BÁJEČNÝ VEČER S CYRILEM a jeho hosty

- více na FB kina Koruna

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
Akční, dobrodružný, USA, 2016, DABING, od 12 let, 147 min., 90,-Kč

Sobota 23.7. - 16:00

Sobota 6.8. v 17:00 a ve 20:00 - 3D

KOLOBĚŽKA V LESE

SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL

Je to dobrý pocit, být ten zlý… Dejte dohromady tým těch nejnebezpečnějších superzločinců na celém
světě, kteří si právě kroutí své tresty, vyzbrojte je tím nejefektivnějším arzenálem, který má vláda
k dispozici, a pošlete je porazit záhadnou nepřemožitelnou entitu. Režie: David Ayer. Hrají: Margot Robbie.
Akční, dobrodružný, sci-fi, USA, 2016, DABING, od 12 let, 130,- Kč

Středa 10.8. ve 20:00, čtvrtek 11.8 ve 20:00 - 3D

KROTITELÉ DUCHŮ

Třicet let po původním filmu, se Krotitelé duchů vracejí, ve zcela nové podobě. Připravte se na letní
podívanou, kdy zachrání svět! Režie: Paul Feig. Hrají: Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon.
Akční komedie, USA, 2016, přístupný, DABING, 140,-/120,- Kč

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

DIVADÍLKO KVĚTINKA /Břeclav/ - sál kina KORUNA
Sobota 6.8. - 16:00

LOUTKOVÉ DIVADÉLKO RADOST /Břeclav/ - sál kina KORUNA

POHÁDKA O NEBOJSOVI
Sobota 20.8. - 16:00

DIVADLO VĚŽ /Brno/ - sál kina KORUNA

VČELÍ MEDVÍDCI ZPÍVAJÍ
Sobota 27.7. - 16:00

KAŠPÁREK V ROHLÍKU REVIRVÁL /Kyjov/ před kinem KORUNA
koncert "nejlepšího" revivalu...
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Mladí volejbalisté vybojovali medaile
V červnu se konalo oblastní finále mistrovství barevného
minivolejbalu. Do Olomouce se
kvalifikovala také družstva mladých volejbalistek a volejbalistů
TJ Lokomotiva Břeclav. Na umělé
trávě v Olomouci se sešlo několik
set mladých sportovců ve věku od
6 do 12 let ze sedmi krajů Česka.
Jak v sobotních kvalifikačních
zápasech, tak i v nedělních finálových bojích předváděly břeclavské týmy soustředěnou hru
s maximální bojovností. „Modré“ holky hrající v sestavě Sára
Wozarová, Natálie Dvořáková,
Darina Tesařová a Tereza Myslíková za dva dny neprohrály ani
jeden zápas a vybojovaly úžasné
první místo. „Modří“ kluci hrající v sestavě Daniel Fabikovič,
Tomáš Wozar, Richard Struška
a Antonín Klimeš je napodobili. Ze všech 13 zápasů odcházeli jako vítězové a zaslouženě si
z Olomouce odvezli první místo
a krásné zlaté medaile. V zelené
kategorii získalo bronzové medaile břeclavské družstvo žákyň
ve složení Tereza Pláteníková,

Karolína Cigánková, Nela Procházková a Veronika Mackovčínová. O kompletní medailovou
sbírku se postaralo cennou stříbrnou medailí družstvo hrající
v červených barvách ve složení
Andrea Fabikovičová a Tereza
Němečková.
Tyto týmy si zajistily účast ve
finále mistrovství ČR, které se

bude konat v září v Brně. K tomuto úspěchu přivedla břeclavské
volejbalové naděje trenérská dvojice Lenka Fabikovičová a Martin
Wozar. Břeclavský volejbalový

oddíl se dosaženými výsledky
v této kategorii řadí mezi nejlepší v ČR. Zúročuje tak svou koncepční a kvalitní práci s mládeží
ve městě Břeclavi a v okolí. (ir)

Veslaři přivezli osm titulů

ZŠ Slovácká bodovala
na štafetě v Čáslavi

Na přelomu května a června bodovali mladí atleti ze ZŠ
Slovácká na republikovém finále Štafetového poháru v Čáslavi.
Zuzana Hajdinová, Sofie Kubíková, Natálie Strušková, Adam
Volhejn, Adam Čapka, Philip
Mueller a Richard Březovič startovali ve štafetě žáků 1.- 3. tříd,
Ema Helešicová, Klára Kachyňová, Petra Skalníková, Magdalena Menšíková, Filip Vlašic, Filip
Jandásek, Alex Trojan a David Vu
ve štafetě žáků 4.- 5. tříd.
Na štafetě mladších závodníků na 8 x 100 metrů se Břeclavané zlepšili o 7 vteřin a odvezli si
zlato. Účastníci štafety starších
dětí se ve stejné disciplíně zlepšili

o 4 s a časem 1:57,4 min. získali
stříbrné medaile.
Ve smíšené štafetě 8 x 200 metrů byly školy nasazovány podle
aktuálního součtu časů z předchozích dvou štafet na 8 x 100 metrů. ZŠ Slovácká nastupovala
s nejlepším časem, ale bylo třeba
podat skvělý výkon, aby si zajistila alespoň medailovou pozici, ale
ne všechny předávky se vydařily
a Klára Kachyňová do cíle doběhla až na čtvrtém místě. Náskok
z předchozích dvou štafet a velmi
dobrý čas ze štafety smíšené však
znamenala celkový bronz za součet časů ze všech štafe, jen 2 desetiny za druhou ZŠ z Příbrami.
(lž)

Celkem osm titulů mistrů
Moravy a další umístění na stupních vítězů si z brněnské přehrady přivezli veslaři Slováckého
veslařského klubu Břeclav. Na
čtyřce s kormidelníkem dokázaly
zvítězit břeclavské starší žákyně
ve složení Tereza Melská, Tereza
Doležalová, Kateřina Snopková
a Jana Chlumecká na kormidle s Šimonem Helešicem. Starší
žákyně Magdalena Novotná dokázala získat dokonce dva tituly,
a to na skifu mezi staršími čtrnáctiletými žákyněmi a spolu
s oddílovou kamarádkou Annou
Balgovou i na dvojskifu.
Mladší žákyně Adéla Polášková s kolegyní z Hodonína zvítězila na dvojskifu. Na letošním
mistrovství se dařilo mezi ženami Markétě Nedělové, která pro
klub vybojovala dvě zlaté medaile za vítězství na dvojskifu spolu
s hodonínskou závodnicí Veronikou Brázdovou. Obě závodnice si

vychutnaly pocit vítězek i po závodu párových čtyřek, kde spolu s další břeclavskou veslařkou
Anežkou Buzrlovou a Michaelou
Tomaštíkovou z Uherského Hradiště bezpečně zvítězily.
Velmi dobrou výkonnost z posledních závodů potvrdil Aleš
Suský, když zcela suverénním
způsobem zvítězil na skifu mužů
lehkých vah.
Dařilo se starším žákům Timonu Vlašicovi, Janu Turkovi, Šimonu Helešicovi, Patriku
Ptáčníkovi na kormidle s Lukášem Nešporem, kteří pro SVK
vybojovali titul mistrů Moravy
na čtyřce s kormidelníkem. Že
má momentálně břeclavský klub
silné družstvo straších žáků potvrdili chlapci ve složení Vlašic,
Turek, Ptáčník a Petr Polášek
s kormidelníkem L. Nešporem,
když vybojovali prvenství i na
párové čtyřce.
(aka)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Reprezentace města
na výbornou
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BŘECLAVSKÝ BOJ
NOHE JBAL

6. 2016
Termín konání: 11.
clav,
Místo konání: Bře
b
Haškova, Esko clu
na
Registrace nutná
boj.cz
www.breclavsky
hráči
max. 20 týmů – 2
Start: 10.00 hod.

Výkonnostní stálicí břeclavského sportu jsou stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav, které
od roku 2005 patří nepřetržitě ke
třem nejlepším celkům v ČR včetně čtyř mistrovských titulů z let
2005, 2010, 2012 a 2013. Končící
sezóna 2015-2016 nebyla výjimkou. Ženy MSK Gumotex Břeclav
v ní obsadily druhé místo za vysoce favorizovaným Hodonínem
a za sebou nechaly ambiciózní celky Frýdlantu, Řeznovic a Hradce
Králové. Vynikajícím úspěchem
byl jejich sedmý triumf ve druhé nejvýznamnější české soutěži,
v Českém poháru. O to větším,
že byl dosažen na půdě Hodonína, a že ženy MSK svého největšího soka zdolaly přesvědčivě 5:2,
přestože nastoupil v kompletní
sestavě, která celou sezónu v ČR

vyhrávala s velkým nadhledem.
Součet v ýznamných úspěchů
hráček MSK doplňuje mistrovský
titul čtyřhry Aneta Kučerová-Karin Adámková na mistrovství ČR
žen. Tyto sportovní úspěchy, jakož
i uspořádání přitažlivých akcí pro
širokou sportovní veřejnost, zejména pro žáky břeclavských škol,
a také každodenní péče o mladé
talenty v oddílu stolního tenisu
MSK Břeclav, byly v červnu oceněny přijetím hráček a představitelů klubu na Městském úřadu.
Starosta Břeclavi Pavel Dominik
a místostarosta Zdeněk Urban
poděkovali stolnímu tenisu MSK
za vzornou reprezentaci Města i za
jeho další aktivity a v družné debatě se otevřeně hovořilo o dalších
perspektivách oddílu.
(jh, foto dav)
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Florbalisté vzpomněli
na Ivana Blaha

Jeden za všechny,
všichni za stůl

Pod tímto heslem se uskutečnila na zimním stadionu propagační
akce, která měla za cíl přilákat ke stolnímu tenisu nové naděje. Více než
stovka dětí ze čtyř břeclavských škol nejdříve zhlédla ukázky hry hráčů
oddílu MSK Břeclav, stolních tenistů-vozíčkářů a také souboj břeclavského místostarosty Zdeňka Urbana s Fifinkou ze slavného Čtyřlístku.
Potom už musely děti ukázat svou vlastní šikovnost při zábavných dovednostních soutěžích. Koho stolní tenis zaujal, ten se mohl přihlásit do
školních kroužků stolního tenisu, které budou fungovat na některých
základních školách v Břeclavi.
(juh)

Už podruhé se na zimním stadionu v Břeclavi utkali florbalisté
v rámci amatérského turnaje Memoriál Ivana Blaha. Florbalem tak
na konci června hráči vzpomněli na bývalého místostarostu Břeclavi, který působil také jako ředitel příspěvkové organizace Tereza a byl
předsedou břeclavského hokejového klubu. Na speciální plastové ploše
se utkalo 11 smíšených amatérských týmů z Břeclavi a okolí. Ve finále zdolali Břeclaváky florbalisté z Dolního Němčí. Už teď můžete ladit
formu na příští ročník.
(dav)

18 / RADNICE

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Softbalisté oslavili
MSK hostil mezinárodní
otevření hřiště výhrou turnaj žáků ve fotbale

Za účasti představitelů Města
Břeclavi a TJ Lokomotiva otevřel
softbalový oddíl Locos Břeclav
nové hřiště v areálu Lokomotivy.
Pásku slavnostně přestřihl předseda softballového oddílu Locos
Břeclav Tomáš Křivánek společně s místostarostou Zdeňkem
Urbanem a předsedou TJ Lokomotiva Zbyňkem Chlumeckým.
Slavnostní akt se konal v rámci víkendového turnaje nejvyšší
soutěže hráčů do 16 let za účasti družstev z Mostu, Prahy, Sezimova Ústí, Havlíčkova Brodu
a domácího celku. Ten ve všech
utkáních své soupeře dokázal porazit a k novému hřišti si nadělil
i cenný dárek v podobě turnajo-

vého vítězství, kterým si zajistil
druhou příčku v extralize kadetů.
K dalším úspěchům softballového oddílu můžeme přičíst
první místo nejmladších hráčů
na turnaji Moravské slezské ligy
t-ballu nebo vítězství přípravky
- školního kroužku ZŠ Kpt. Nálepky z Charvátské Nové Vsi na
finále školních lig v Bee Ballu.
V posledním kole jarní části extraligy kadetů na hřišti pražských
Joudrs v Bohnicích prokázali
břeclavští Locos narůstající formu a potvrdili své druhé místo
v tabulce, když v turnaji podlehli
jen lídrovi soutěže. Řada hráčů je
také v hledáčku koučů juniorské
reprezentace.
(vlk, foto juh)

Country Rebels
na břeclavské radnici

Mezi některými tanečníky je rozdíl 60 let. Přesto si výborně rozumí. Břeclavští Country Rebels také letos excelovali na otevřeném, tedy
mezinárodním, mistrovství České republiky v Line Dance (sólový tanec
v řadách, kdy všichni tančí danou choreografii – pozn. red.). Na půdě
břeclavské radnice jim za to poděkoval starosta města Pavel Dominik
a místostarosta Zdeněk Urban. V mnoha věkových kategoriích (tanečníci od 8 do 69 let) získali tanečníci na MČR téměř třicet medailových
umístění. V některých kategoriích přitom Břeclavanům konkurovala
až padesátka soupeřů. Tanečníci se s vedením města mimo jiné předběžně dohodli také na účinkování na městských akcích. V současnosti pod taktovkou Liby Vojtekové tančí téměř padesát nadšenců, z toho
polovina závodí na soutěžích.
(dav)

Mezinárodní
MSK Břeclav Cup
hostili v čer vnu
břeclavští fotbalisté. I když domácí
skončili až desátí, pořadatelé byli
spokojení. Pro mladé fotbalisty totiž
turnaj byl hlavně příležitostí zahrát si proti různým klubům, mnohdy
zvučných jmen. Mezinárodního turnaje se účastnili týmy z Česka, Slovenska a Polska, vítězství si odvezl Spartak Myjava.
(red)

Actiwity D.C. na
světovém šampionátu

Tanečníci Actiwity D. C. si ze světového šampionátu Dance star
v Poreči přivezli hned několik skvělých umístění. Děti se staly v lize A
mistry světa se skladbou Old school, Mirek Kosík bral za sólo vystoupení stříbro, junioři skončili druzí se skladbou Kosmonauti. Těsně unikl
bronz vystoupením Blázni a Nevermind. V lize B získaly děti 1. místo
za Masku, formace dospělých vyhrála v kategorii urban se skladbou
Experiment, duo Mirek Kosík a Petra Šálková bylo stříbrné a dospělí
si za Conflickt odvezli bronz.
Kromě toho sklízeli tanečníci úspěchy v Praze na maratonu Mistrovství České Republiky - Taneční skupina roku. Dětský Old school skončil
na 3. místě, stejně jako věkový mix za skaldbu Forrest Gump, kterou
tančily všechny skupiny tanečníků. Tanečníky finančně podpořilo také
město Břeclav. Za dosažené úspěchy tanečníkům v červnu gratuloval
na břeclavské radnici starosta Pavel Dominik s místostarostou Zdeňkem Urbanem.
(red)

Aktuální informace naleznete také na www.breclav.eu

Dračí lodě bojovaly na Dyji

RADNICE / 19

Memoriál I. Hlinky opět v Břeclavi
Prestižní turnaj nejlepších
světových hokejistů se bude
hrát i letos na zimním stadionu v Břeclavi, a to od 8. do
13. srpna.

V sobotu 18. června nad břeclavským splavem bojovalo pětadvacet
posádek dračích lodí v dalším ročníku závodu Břeclavský drak. Letos
ho břeclavští veslaři pořádali již posedmé. O rostoucím zájmu svědčí
i to, že celková kapacita závodu byla naplněna dlouho před stanovenou uzávěrkou přihlášek. Závody se konaly za krásného letního počasí
a organizace klapala na jedničku.
Závod posádek přátel na 200 metrů o Pohár města Břeclav vyhráli
Pinkalovi draci, druzí skončili loňští vítězové Eragonovi jezdci a třetí
byla posádka Ostrý skalpel. Firemní posádky bojovaly na stejné trati
o pohár věnovaný společností Autocentrum Hm. A právě dragoni této
firmy byli nejrychlejší, na druhém místě skončili Auťáci z Gumotexu
a na třetím Fosfa Team.
V závodě na jeden kilometr, jehož součástí byla i náročná obrátka,
si nejlépe vedli Mořští vlci, kteří s náskokem téměř čtyř sekund zdolali
Pinkalovy draky a před třetí posádkou Ostrý skalpel měli už úctyhodný
náskok 14,56 vteřin. V pátek si v závodě Břeclavské dráče vyzkoušely
i posádky žáků základních škol.
(juh, foto dav)

Již v sobotu 6. sr pna si
v 18.30 změří naši hráči síly
v přípravném zápase s Kanadou, vítězem posledních
osm i ročn í k ů memor iá lu .
Vlastní turnaj začne v pondělí
8. srpna zápasy ve skupinách.
V Břeclavi se utkají týmy české republiky, USA, Švýcarska
a Finska, v Bratislavě si změří
síly Slováci, Kanaďané, Rusové a Švédi.
Podrobnosti najdete
na www.hlinkamemorial.cz.

Zápasy v Břeclavi:
Pondělí 8. srpna
15.30 USA - Finsko (Břeclav)
19.00 Česká republika - Švýcarsko (Břeclav)
Úterý 9. srpna
15.30 Švýcarsko - USA (Břeclav)
19.00 Česká republika - Finsko
(Břeclav)
Středa 10. srpna
15.30 Finsko - Švýcarsko (Břeclav)
19.00 Česká republika - USA
(Břeclav)
Pátek 12. srpna
15.30 utkání o umístění (Břeclav)
19.00 semifinále (Břeclav)
Sobota 13. srpna
17.00 finále nebo o 3. místo
(Břeclav)

Horák doma zvítězil v disku
Břeclavští pořadatelé se opět
vyznamenali. Uspořádali velkolepý podnik Mistrovství Moravy a Slezska dospělých, juniorů
a dorostu v atletice. Celkem startovalo rekordních 511 závodníků z 41 oddílů celé Moravy, kteří
měli celkem 833 startů. Dorostenec Adam Horák bral zlato v dis-

ku díky osobnímu a okresnímu
rekordu 49,30, navíc byl čtvrtý
v oštěpu (42,04). Bronz brala dorostenka Vargová v disku (35,70)
a v mužích ve stejné disciplíně
Formánek (42,71). Vargová přidala 4. místo v kouli (12,51), junior
Fiala na 5000 m (17:21,56) a Káňa
ve skoku vysokém (180 m). (lk)

Atletické soutěže na břeclavské Lokomotivě

Po dva dny hostil stadion Lokomotivy Břeclav nejlepší žákovské atlety břeclavských škol
v rámci Olympiády břeclavských
škol. Z velkého množství výsledků vybíráme alespoň ty nejlepší.
V běhu na 60 m starších dívek
překvapivě Herzová (8,17) před
Hanzalíkovou (obě Komenského). Naopak Hanzalíková vyhrála dálku (504) a také kouli (10,88),
na 600 m byla nejrychlejší Bartošová (Slovácká) 1:56,59, z mladších dívek brala zlato Kachyňová
1:57,65, která vyhrála navíc 60 m
za 8,79. Na 800 m byla nejlepší Navrátilová (Komenského) 2:47,07.
Čas 4:49,95 zaběhl první Kristoň
(Komenského) na 1500 m. Ve štafetách 4×60 m byli nejlepší chlapci

ze Slovácké, dívky z Komenského.
Ve skoku vysokém byl první ve
starších žácích Kocián (Komenského) 173, v mladších Halásek
(Slovácká) 160, ve starších dívkách zvítězila Bravencová (kpt.
Nálepky) 160, v mladších Malotová (Slovácká) 140, která vyhrála
i běh na 60 m (8,54). Dálku vyhrál ve straších žácích Křivánek
(Komenského) 536 a v mladších
Hlavenka (Slovácká) 453, ten byl
první i na 60 m za 8,43, v dálce
mladších dívek byla první Václavovičová (Slovácká) 449. Koule
starších žáků se stala kořistí Pavelky (Komenského) 12,19, míček
Marečka (Valtická) 62,74, mezi
dívkami vládla míčku Burianová
(Slovácká) 51,86.

ZŠ Slovácká se v letošním roce školy. V jednotlivcích se břeclavujala pořadatelství republikové- ští prosadili v hodu míčkem, kdy
ho finále v Atletickém čtyřbo- Harris vyhrál výkonem 83,69, Peji žáků základních škol. Sjeli se řina třetí 69,57.
(lk, foto dav)
sem zástupci 13 krajů
ČR, kteří si vybojovali účast v krajských
kolech pod le do sažených bodů. Ve
Pořádání ﬁremních
čtyřboji měli účastníci sprint, vytrvalost
a soukromých akcí
a výběrovou disciplínu u vrhů kouli nebo
Možnost grilování
míček a u skoků výšku
a zajištění rautů
nebo dálku. Účastníky přivítala za Český
Adresa: Hraniční 205 (U Fosfy),
atletický svaz olym691 41 Poštorná
pijská vítězka Milena
Rezková, dále zástupTel: +420 776 280 507
ci města i pořádající

Cykloterasa s občerstvením
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VÁŠ ZÁŽITKOVÝ
PRÁZDNINOVÝ
DEN
NAVŠTIVTE OJEDINĚLÝ
RELAXAČNÍ SAUNOVÝ SVĚT
S PRŮPLAVOVÝMI BAZÉNY
UPROSTŘED PŘÍRODY PODKOMORSKÝCH
LESŮ NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
SPECIÁLNÍ LETNÍ AKCE
OD 13. 6. DO 4. 9. 2016

| ČISTÉ A VYHŘÍVANÉ
VNITŘNÍ I VENKOVNÍ
BAZÉNY
| SAUNOVÁ VESNIČKA
S PŘÍRODNÍM JEZÍRKEM
| SLUNNÁ LOUKA
LADA, FRESH BARY
A ODPOČÍVÁRNY
| LETNÍ SAUNOVÉ
CEREMONIÁLY
| KOUPELE A MASÁŽE

s časy navíc ve wellness světě.
Ke vstupu na 120 minut dostanete
navíc 30 minut.
Ke vstupu na 180 minut dostanete
navíc 60 minut.

WELLNESS INFINIT MAXIMUS
Hrázní 4a (hotel Maximus Resort), Brno – Kníničky
tel.: +420 730 182 942, +420 546 213 264
e-mail: infomaximus@infinit.cz

www.infinit-maximus.cz

VYLOVTE SI OKNA ZA POLOVINU
Okna, dveře, fasády, PVC, hliník
Dále dodáváme garážová vrata KRUŽÍK
v ceně od 19.990 Kč včetně dopravy, montáže a DPH

PRAMOS, pobočka Břeclav, Lidická 50
tel: 519 374 444, mobil: 777 035 925, 777 555 925
e-mail: breclav@pramos.cz
více na www.pramos.cz

OKNA V ČERVENCI
SE SLEVOU 50%
A ŽALUZIE ZDARMA

20 LET TRADICE, 7 LET ZÁRUKA
OKNA, DVEŘE, VRATA, FASÁDY
V ČERVENCI 50% SLEVA
ŽALUZIE K OKNŮM ZDARMA
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